
Děkujeme Vám za zakoupení montážní podložky 
RockBoard® QuickMount Pedal Mounting Plate.

Systém RockBoard® QuickMount byl navržen proto, 
aby se uživatelé  efektových pedálů obešli bez lep-
ivých pásek se suchým zipem, které přitahují prach 
a nečistoty. Podložka QuickMount skvěle zapadá do 
perforovaného povrchu pedalboardů RockBoard® a 
umožňuje tak okamžité a bezpečné připevnění vašich 
pedálů.

Příručka pro rychlé použití 
RockBoard® QuickMount®
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Připevnění montážních podložek QuickMount

Podložky QuickMount je možné přišroubovat ke spodní straně vašich efek-
tových pedálů. To lze provést za pomoci původních (nebo přibalených náhrad-
ních) šroubů. Podložku lze následně od pedálu bez následků oddělit. Většina 
montážních podložek typu RockBoard® QuickMount bude vyhovovat rozměrům 
různých efektových pedálů. Nedělejte si starosti, pokud má váš pedál na spodní 
straně jiné otvory pro šrouby.  Všechny montážní desky RockBoard® QuickMount 
s plochým povrchem jsou vybaveny rovněž opětovně použitelnou samolepící 
silikonovou podložkou, která pevně drží na jakémkoliv hladkém povrchu a  
nezanechává žádné stopy.

Gumová podložka:

Správné připevnění podložky QuickMount k mřížce pedalboardu RockBoard® 
vyžaduje nejprve výběr jedné ze dvou přibalených gumových podložek o 
tloušťce 3 mm nebo 4 mm. Následně odlepte z gumové podložky ochrannou 
vrstvu a připevněte ji k zadní straně podložky QuickMount. Pokud preferujete, 
aby se pedál na mřížce pedalboardu RockBoard® mírně pohyboval, použijte 
3mm gumovou podložku. Pokud si žádný posun nepřejete, použijte podložku o 
síle 4 mm. Obě řešení vám zaručí pevné uchycení efektového pedálu na mřížce 
pedalboardu RockBoard®. Jemný posun může být ovšem užitečný při vytváření 
vašeho pedalboardu.

Šrouby:
Většinu typů podložky QuickMount je možné  k vašemu pedálu připevnit pomocí 
původních šroubů ze spodní strany pedálu. Jednoduše obraťte pedál a z jeho šasi  
pomocí vhodného šroubováku šrouby vyšroubujte.

Následně uchopte podložku QuickMount, umístěte ji přes spodní stranu pedálu 
a šrouby znovu přišroubujte skrze ni. Šrouby dotáhněte tak, aby byla podložka 
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QuickMount k pedálu pevně připevněna.

Pro případ, že by původní šrouby pedálu nebyly dostatečně dlouhé, přibalili jsme 
náhradní šrouby, které připevnění podložky QuickMount vyhovují.

Samolepící silikonová podložka 

Pokud máte pedál, který není opatřen šrouby, a nebo jejich umístění neodpovídá 
poloze otvorů na podložce QuickMount, můžete jako řešení použít přibalenou 
silikonovou podložku.

Před použitím jednoduše otřete spodní stranu efektového pedálu za pomocí 
čisté, měkké a suché tkaniny, případně také odstraňte zbytky lepidla  po suchém 
zipu, který byl na daném místě dříve přilepen. Jakmile je spodní strana pedálu 
čistá a bez prachu, odlepte ze silikonové podložky ochrannou vrstvu a připevněte 
ji na spodní desku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : Silikonovou podložku lze opětovně použít a nepoškodí 

ani žádné hladce vyrovnané samolepky nebo štítky. Abyste zabránili poškození 

papírových samolepek, vystřihněte kousek ochranné fólie a před nanesením 

silikonové podložky s její pomocí samolepku zakryjte.

Nebojte se, pokud se silikonová podložka zašpiní. Odloupněte ji, narovnejte ji 
a očistěte teplou vodou. Nechte ji uschnout, nepoužívejte k sušení hadřík – na 
povrchu podložky by po něm zůstala vlákna nebo nečistota. Jakmile je podložka 
suchá, můžete ji znovu připevnit k podložce QuickMount.

Montáž na pedalboardy RockBoard® a opětovné odejmutí

Za účelem připevnění podložky QuickMount s pedálem k pedalboardu RockBoard® 
podložku jednoduše umístěte do požadované pozice na pedalboardu a zatlačte 

směrem dolů. Přidržovací svorky se zachytí do mřížky a zajistí pedál. Jakmile  
dojde k připevnění pedálu, uslyšíte charakteristický zvuk „kliknutí“. Ujistěte se, že 
všechny tři západky a přidržovací svorky jsou na mřížce pedalboardu RockBoard® 
chyceny správně.

K odpojení podložky QuickMount doporučujeme použít nástroj RockBoard® 
QuickMount QuickRelease. Nástroj RockBoard® QuickMount QuickRelease jed-
noduše umístěte přes svorky na spodní straně pedalboardu a zatlačte dolů. Tento 
užitečný nástroj přitlačí svorky současně na obou stranách, takže můžete pedál z 
pedalboardu snadno a rychle vyjmout. 


