B2SP Návod pro sestavení stojanu
Bezpečnostní opatření

Obr. 1:

Umístění
Použijete-li přístroj v následujících místech,
může dojít k poškození.
• Na přímém slunečním světle
• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
• Na příliš špinavých a prašných místech
• Kde dochází k silným otřesům

Obsluha
Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na
panelu decentně.

Péče
Potřebujete-li stojan vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte
tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí
prostředky.

Uchovejte si tento manuál
Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí
předměty a látky

Obr. 2:

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se
mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo úraz
elektrickým proudem. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové
předměty.
(Krok 1)

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO ZÁKAZNÍKY
Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a napěťových
požadavků, jež odpovídají zemím, ve kterých je možné produkt
použít. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou
a/nebo telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro
použití ve vaší zemi, kde sídlíte.
VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je
zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky
výrobce nebo distributora.
Proto si ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak
můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

(Krok 1)

(Krok 2)
(Krok 2)

* Veškeré názvy produktů a společností jsou obchodními známkami
nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

Obr. 3:

Sestavení stojanu
Upozornění týkající se sestavování
Abyste sestavili stojan bezpečně, dbejte následujících varování
a upozornění:
• Sestavovat by jej měly nejméně dvě osoby.
• Dejte pozor, abyste si během sestavování neskřípli prsty.
• Při montáži postupujte přesně podle návodu, aby nedošlo k záměně
dílů, nebo jejich nesprávnému natočení.
• Během usazování na stojan s produktem zacházejte opatrně, bez
přílišné síly. Silou můžete způsobit převržení produktu.

Postup montáže
Chcete-li sestavit stojan, budete potřebovat křížový šroubovák (+).
Ověřte, že máte k dispozici všechny díly, podle obrázku nalevo (Obr. 1),
než se pustíte do sestavení.

Opatření po sestavení
• Vhodné místo
Pokud piano na stojanu umístíte ke zdi, ujistěte se, že je za ním dost
místa pro připojené adaptéry a kabely a že se tyto nedotýkají zdi, jinak
by mohlo dojít k poškození zástrček, kabelů nebo zástrček přímo
v nástroji. Před přesunem B2SP na jiné místo, odpojte pedálovou
jednotku.
• Uvolněné šrouby
Nikdy není na škodu zkontrolovat, zda se některý ze šroubů neuvolnil.
Pokud máte pocit, že stojan neobvykle vibruje, je možné, že je to právě
díky uvolněným šroubům. V takovém případě šrouby zkontrolujte
a případně utáhněte.
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Obr. 4:

Obr. 7:

Obr. 5:
Obr. 8:
Prostor pro uložení notového pultu

Obr. 6:

Sostenuto pedál
Soft pedál
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Damper pedál

