Vlastnosti
Výstup (output) A: 9V – 18V DC, max. 150 mA izolovaný: Do tohoto konektoru zapojte efektové pedály,
vyžadující napájení 9V, 12V, 15V nebo 18V DC. Před připojením pedálu vyberte odpovídající provozní
napětí. Nikdy prosím neměňte napětí v situaci, kdy je pedál připojen k výstupu.

Uživatelský manuál pro RockBoard Power Pit
Děkujeme vám za zakoupení RockBoard Power Pit. Tento profesionální napájecí zajistí spolehlivý provoz vašich efektových pedálů – bez ohledu na to kde právě jste.
Přejeme vám mnoho příjemné zábavy s tímto zařízením.

Obsah balení
•

RockBoard Power Pit

•

4x IEC napájecí kabely s konektory různých standardů: Euro, VB, USA & Austrálie

•
  

8x napájecí kabely pro efektové pedály s 2,1mm konektory, s rovnými a zahnutými (90°)
konektory

•

Klíč pro nastavení výstupního napětí všech tří LDV výstupů

•

Náhradní pojistky

Výstupy B, C, D: 9V DC, max. 210 mA každý, izolovaný s LDV: Do těchto výstupů připojte efektové
pedály vyžadující napájení 9V DC. Výstupní napětí těchto výstupů lze samostatně nastavit pomocí
přibaleného klíče. Pedály typu fuzz a wah jsou známé pro svou dobrou odezvu při nižším provozním
napětí, která mohou vyústit v jiný zvuk či nový herní feeling.
Výstupy E: 9V DC, max. 500 mA max. celkem: Do tohoto výstupu připojte efektové pedály vyžadující
napájení 9V DC. Tyto výstupy od sebe nejsou izolovány.  
Konektor pro připojení do elektrické sítě: Tento výstup slouží pro přívod stejnosměrného proudu při
zvoleném napětí. Je užitečný při použití racku, kdy potřebujete kromě podlahových efektů napájet také
efektové procesory nebo předzesilovače. Dovoleno je až 8 zesilovačů.

LCD displej
Volič výstupního napětí s
kontrolní LED

Příprava k použití
Hlavní pojistka

Před použitím tohoto zařízení se prosím ujistěte o tom, že máte správně – ve shodě s napětím
RockBoard Power Pit – nastaven volič vstupního napětí (110/220V). Používejte pouze síťový
kabel kompatibilní se standardem elektrické sítě. K RockBoard Power Pit připojte pouze takové
efektové pedály, které jsou kompatibilní s hodnotami uvedenými vedle výstupů. Polarita každého
výstupu je (-) na středu, (+) na objímce.
UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto instrukcí může způsobit poškození RockBoard Power Pit
nebo připojených pedálů.

Začínáme
1. Propojte efektové pedály s příslušnými výstupy RockBoard Power Pit pomocí přibalených
    napájecích kabelů.
2. Ujistěte se, že jsou všechny pedály zapojeny správně jako signálový řetězec. Některé efektové        
    pedály mohou být aktivovány pouze v případě, že je v jejich vstupu zapojen konektor kabelu.
3. Ujistěte se, že je vybavení umístěné na konci signálového řetězce vypnuté nebo zcela ztlume
    né.
4. Připojte nejprve patřičný síťový IEC kabel k RockBoard Power Pit a po té do elektrické
    zásuvky. Rozsvítí se displej a vy můžete začít zařízení používat.

Výstup A
Výstup B s LDV

Vstupní konektor
napájení

Výstup C s LDV
Výstup D s LDV

Výstupní konektor
napájení

4x výstup E

5. Zapněte své audio vybavení a nebo zesilte pomalu hlasitost.
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