POWER LT
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybranie urządzenia RockBoard Power LT w celu zasilania Twoich efektów. Ten akumulator zasilający łączy zalety
zasilania bateryjnego z zaletami zasilania centralnego i nadaje się do zasilania wielu efektów jednocześnie.
Naładuj go za pomocą dołączonego zasilacza lub poprzez port USB podczas trasy na następny koncert. Nie ważne gdzie jedziesz,
RockBoard Power LT to mobilne rozwiązanie dla Twoich potrzeb związanych z zasilaniem.
RockBoard Power LT zapewnia całkowite natężenie wyjściowe w wysokości 2000 mA za pośrednictwem dwóch wyjść 9V - odpowiednich dla urządzeń wymagających prądu stałego. Żywotność baterii zależy od użytkowania i poboru prądu podłączonych
efektów.

Wskaźnik ledowy poziomu mocy

Wyjście 9V
Przełącznik On / Off
Port mini USB do ładowania (5V)
Wyjście 9V

Ładowanie: RockBoard Power LT naładuje się w pełni za pośrednictwem dołączonego kabla USB lub zasilacza z wtyczką
właściwą dla danego kraju. Ładowanie od zera do pełnej mocy trwa około 6 godzin. Urządzenie można ładować również za
pośrednictwem dowolnego standardowego urządzenia USB o wyjściu 5V, takiego jak np. komputer osobisty, samochodowy zestaw
HiFi, itp. Czas ładowania zawsze zależy od stanu baterii, poziomu naładowania baterii i zastosowanej ładowarki.
Działanie: Należy pamiętać, że RockBoard Power LT jest przeznaczony do pracy wyłącznie z efektami o napięciu 9V DC. Zastosowanie tego urządzenia do innych celów może spowodować uszkodzenie obu urządzeń. Połącz efekty za pomocą dołączonych
kabli połączeniowych. Do urządzenia dołączone są dwa 3-wtykowe kable łańcuchowe z wtykami kątowymi i dwa kable pojedyncze,
prawo-kątowe dla wielu opcji połączeniowych.
Zabezpieczenie: Urządzenie RockBoard Power LT jest wyposażone w zabezpieczenie przed zwarciem. Jeśli wystąpi zwarcie i jednostki wyłączą się podczas użytkowania, rozwiąż przyczynę i ponownie podłącz ładowarkę oraz kabel zasilający aby zresetować
urządzenie RockBoard Power LT.
Montaż: Za pomocą dołączonego pasa rzepowego zamontuj urządzenie RockBoard Power LT na pedalboardzie. Urządzenie
idealnie pasuje do wszystkich pedalboardów z serii RockBoard.
Uwaga: Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani stawiać w wilgotnych miejscach. Nie należy usuwać
śrub montażowych. W w środku obudowy nie ma żadnej części, która mogłaby być naprawiona przez użytkownika. Otwarcie
obudowy urządzenia skutkuje utratą gwarancji. Odłączaj urządzenie RockBoard Power LT, gdy nie jest używane przez dłuższy
czas. Korzystanie z wszelkich urządzeń ładujących, innych niż wymienione, może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę
gwarancji.
Dane techniczne: Bateria litowo-polimerowa, pojemność: 5000mAh, wejście 5V DC @ 1A, wyjście 9V DC 2000 mA
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