MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÁREA ÚTIL
O diagrama abaixo ilustra a área útil para disposição dos
pedais no Pedalboard PB16.
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PB16
APRESENTAÇÃO
O Pedalboard PB16 é uma plataforma especial antiderrapante revestida com Velcro para fixação e
acondicionamento de pedais de efeitos e pedaleiras, capaz
de proporcionar uma operação segura, de rápida montagem
no palco e de fácil transporte.
Com seu formato compacto e leve desenvolve grande
versatilidade na montagem do setup de pedais.
Uma bolsa (Soft-Bag) muito resistente confeccionada
em Nylon e revestida com espuma ou um estojo (Case
Aluminum) construído com perfis arredondados de alumínio
e internamente revestido com espuma perfilada e borracha,
são as duas opções que garantem segurança e facilidade de
transporte para o seu equipamento.
Com os seus equipamentos de chão totalmente
acondicionados no Pedalboard PB16 você não perderá mais
tempo desempacotando, plugando, desplugando e
reempacotando seu sistema toda vez que tiver uma
apresentação.
PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DOS PEDAIS
Recorte em pedaços adequados ao tamanho de cada um
dos seus pedais de efeito a fita de Velcro adesivo que
acompanha o Pedalboard PB16. Retire o papel de proteção
e aplique o Velcro na parte inferior de cada pedal.
Caso algum pedal possua pés de borracha será melhor
retirá-los antes da aplicação do Velcro para melhor
aderência. Pressione os pedais junto a base para assegurar
uma boa fixação e evitar que se desprendam.
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COMPOSIÇÃO DO PRODUTO
Todos os produtos fabricados pela Landscape são
inspecionados e conferidos no momento da sua embalagem
e expedição. Acompanham a base do Pedalboard PB16 os
seguintes ítens:
- 2 metros de velcro adesivo para os pedais
- 01 Soft-Bag ou Case Aluminum
- 01 Manual de Instruções
- 01 Certificado de Garantia
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Material da Base ......................................... MDF Fiberboard
Material do Soft-Bag .................................... Nylon e espuma
Material do Case Aluminum ............... Alumínio, madeira e espuma
Pés anti-derrapantes na Base ............................................. 10
Pés anti-derrapantes no Case .............................................. 10
Dimensões da Base (LxAxP) ............................. 900x22x370 mm
Dimensões do Case (LxAxP) ........................... 962x130x424 mm
Peso (Base c/ Soft-Bag) ................................................ 4.9 Kg
Peso (Base c/ Case) ..................................................... 8.9 Kg
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