Montagehandleiding voor

RockBoard® Step Up Pedal Riser
Nederlands
Dank je wel voor de aanschaf van een RockBoard® Step Up pedal riser!
Deze simpele pedal risers geven je makkelijk toegang tot de pedalen
in de bovenste rij van je effect-setip. Monteer de RockBoard® Step Up
simpelweg op de juiste plek op je pedalenbord en plats je pedaal er
bovenop. De Step Up compenseert voor de hoek van je pedalenbord,
stelt je pedaal recht met de vloer en het verhoogt je pedaalvoetschakelaar voor makkelijke bediening.
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Met klittenband:
Bepaal eerst waar je de Step Up op je pedalenbord wilt plaatsen en reinig dit gedeelte van vuil, stof, vet en/of lijmresten. Plaats RockBoard® Step
Up met de platte kant naar beneden, zodat de voetjes omhoog wijzen. Meet de lengte die je nodig hebt van het smalle klittenband en knip het
op maat. Neem de beschermlaag af van de enze zijde en plak het klittenband op de voetjes van de Step Up. Neem dan de andere zijnde van de
beschermlaag af en plaats de Step Up op de gewenste plek op je Je kan de positie van het klittenband veranderen als je gaten of openingen van
het bordoppervlakte moet verbergen.
Let op: Raak de zelfklevende kant niet aan en laat het niet in contact komen met vuil, want de kleefkracht neemt dan af.
Met schroeven:
Bepaal eerst waar je je Step Up op je pedalenbord wilt plaatsen en markeer de positie van de schroefgaten met een potlood op het pedalenbord.
Gebruik een boormachine met een 3 mm HSS metaalbitje om de montagegaten te boren, op de gemarkeerde posities op het oppervlakte van
het bord. Plaats de Step Up op je pedalenbord en zorg ervoor dat de montagegaten precies op de plek van de geboorde gaten zitten. Gebruik de
meegeleverde schroeven en een PH 2 Phillips schroevendraaierdriver om de Step Up stevig op je pedalenbord vast te zetten.
Montage van pedalen op je RockBoard® Step Up:
Meet de lengte die je nodig hebt om de onderzijde van je effectpedaal van klittenband te voorzien en knip het op maat. Neem de beschermlaag
van de ene zijde van het klittenband af en plak het op het pedaal. Neem dan de beschermenlaag van het andere gedeelte af en bevestig je pedaal
op je Step Up.
Let op: Raak de zelfklevende kant niet aan en laat het niet in contact komen met vuil, want de kleefkracht neemt dan af.

Let op: De fabrikant heeft het recht deze specificaties aan te passen zonder voorafgaand bericht.
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