Instrukcja Montażu

RockBoard® Step Up Pedal Riser
Polski
Dziękujemy za zakup RockBoard® Step Up!
Ten łatwy w zastosowaniu gadżet pozwoli na lepszy dostęp do
efektów w górnym rzędzie pedalboardu. Wystarczy, że zamontujesz
RockBoard® Step Up na górnym rzędzie pedalboardu i umieścisz
na nim swój efekt. Step Up kompensuje nachylenie pedalboardu,
umieszczając efekt równolegle do podłogi oraz podnosząc go, co
sprawia że posiadasz jeszcze łatwiejszy dostęp do przełącznika
nożnego.
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Za pomocą taśmy z rzepem Hook & Loop:
Najpierw zdecyduj gdzie zechcesz umieścić Step Up na swoim pedalboardzie, wyczyść powierzchnię pedalboardu usuwając brud, pył, tłuszcz czy
pozostałości kleju. Umieść RockBoard® Step Up góry nogami w miejscu montażu, odmierz wymaganą do zastosowania ilość taśmy z rzepem Hook
and Loop Tape i potnij ją odpowiednio do potrzeb. Zerwij zabezpieczającą folię z taśmy z haczykami i przyklej ją do spodu płytki Step Up. Zerwij
zabezpieczającą folię z taśmy z pętelką i przyklej ją na pedalboard. Przyczep Step Up na pedalboardzie. Pozycję mocowania taśmy z pętelką możesz
dostosować, możesz także zakryć otwory w pedalboardzie.
Ważna Informacja: Uważaj aby nie dotykać przypelnej strony taśmy oraz aby jej nie zabrudzić, może to osłabić jej właściwości i wpłynąć na słabsze
mocowanie do podłoża.
Za pomocą śrub:
Najpierw zdecyduj gdzie zechcesz umieścić Step Up na swoim pedalboardzie, zaznacz pozycję mocowania śrub na pedalboardzie przy pomocy
ołówka. Użyj wiertła 3 mm HSS do metalu aby wywiercić otwory w zaznaczonych pozycjach na pedalboardzie. Umieść Step Up na pedalboardzie
tak aby otowory Step Up pokrywały się z wywierconymi otworami w pedalboardzie. Zastosuj dostarczone śruby oraz śrubokręt PH 2 Phillips aby
przykręcić Step Up do pedalboardu.
Montaż efektów na płytce RockBoard® Step Up:
Odmierz odpowiednią długość taśmy Hook and Loop aby pokryć spód Twojego efektu, utnij odpowiednią ilość taśmy. Zerwij folię zabezpieczającą
taśmę z haczykami i przytwierdź taśmę do efektu. Zerwij folię zabezpieczającą taśmę z pętelkami i przymocuj taśmę do płytki Step Up.
Ważna Informacja: Uważaj aby nie dotykać przypelnej strony taśmy oraz aby jej nie zabrudzić, może to osłabić jej właściwości i wpłynąć na słabsze
mocowanie do podłoża.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.
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