POWER LT
Gebruiksaanwijzing
Dank je wel voor het kiezen voor de RockBoard Power LT voor het van stroom voorzien van jouw pedalen. Deze oplaadbare
stroomvoorziening combineert de voordelen van batterijen met de voordelen van een adapter bij het van stroom voorzien van je
pedaal of pedalen. Je kunt hem opladen met de bijgesloten adapter of via USB en je bent klaar voor je volgende optreden. Waar je
ook speelt, de RockBoard Power LT is de mobiele oplossing voor wat jij nodig hebt.
De RockBoard Power LT biedt een totale capaciteit van 2000 mA via twee 9V-uitgangen, geschikt voor DC-apparaten. De levensduur van de oplaadbare batterij hangt af van het aantal effecten en het stroomverbruik per effect.
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Laden: De RockBoard Power LT dient volledig opgeladen te worden via de bijgesloten USB-kabel of een adapter met de juiste
stekker voor jouw land. Het laten duurt ongeveer 6 uur van leeg naar vol. Je kunt het apparaat ook opladen via iedere 5V-USBpoort, zoals je vindt in bijvoorbeeld computers en autoradio‘s. De laadtijd hangt af van de staat van de batterij, hoe leeg de batterij
is bij laden en van het type oplader.
Bediening: Let er op dat de RockBoard Power LT alleen ontworpen is om pedalen die op 9V DC werken te voeden. Als je dit
apparaat anders gebruikt kan er schade ontstaan aan dit apparaat, het apparaat dat je voedt of beide. Sluit de effecten aan het
apparaat met de meegeleverde kabels. Het apparaat komt met twee daisy chains met elk drie aansluitingen met haakse pluggen
en twee enkele kabels met een rechte plug, zodat je het op meerdere manieren kunt gebruiken.
Bescherming: De RockBoard LT detecteert kortsluiting. Als er kortsluiting is, zal het product zichzelf uitschakelen. Los het probleem op en sluit de oplaadkabel en stoomkabel opnieuw aan voor een reset van de RockBoard Power LT.
Bevestiging: Gebruik de meegeleverde haak en materialen om de RockBoard Power LT aan een pedalenbord te bevestigen. Het
past perfect onder alle RockBoard pedalenborden.
Let op: Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en stel het niet bloot aan vocht en regen. Schroef het apparaat niet
open. Er zijn geen onderdelen aanwezig die zelf gerepareerd kunnen worden. Als het apparaat geopend is, vervalt de garantie.
Plug de RockBoard Power LT uit als je het voor een langere tijd niet gebruikt. Gebruik van andere opladers dan aangegeven kan
schade aan het apparaat veroorzaken en hiermee vervalt de garantie.
Specs: Li-polymer batterij, Capaciteit: 5000 mAh, 5V DC ingang @ 1A, 9V DC uitgang 2000 mA
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