Pokyny pro sestavení
STOJAN PRO KLÁVESY
Děkujeme za zakoupení stojanu KORG ST-WL pro klávesy.
Přečtěte si „Upozornění při sestavení” na str. 3, než začnete stojan sestavovat.

b = dřevěná noha (x 4)

a = nosné břevno (x 1)
d = jistící šrouby (x 2)
c = fixační matice (x 4)

zepředu
SV-Series nebo D1

přikrývky
Abyste zabránili poškození nástroje i podlahy, rozprostřete na zem měkké pokrývky a nástroj umístěte na ně nohama vzhůru. Při
obracení jednotky dbejte opatrnosti, aby vám nevypadla.
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zepředu

zepředu

utáhnout
Do otvoru
SV-Series nebo D1

SV-Series nebo D1
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SV-Series nebo D1

utáhnout

Ověřte, že jsou nohy (b) a jistící šrouby (d) pevně utažené.

2 utáhnout
1 povolit
rovná podlaha

rovná podlaha

Podržte pevně nástroj a znovu otočte jej, takže stojí nohama na zemi. Nedržte jej za nohy (b). Snažte se, aby nástroj neupadl.
Zkontrolujte stabilitu po sestavení.
Lehce dotáhněte dřevěnou nohu (b) (max 8 mm/0.31”), aby se jen lehce dotýkala podlahy, pak utáhněte fixační matici (c) na nosné
břevno (a).

Specifikace
Rozměry (Š x H x V): 1,044 x 363 x 640 mm / 41.10” x 14.29” x 25.20”
Hmotnost: 5,35 kg / 11,79 lbs.
* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Upozornění
Pozor!
Tento stojan je určen pouze pro použití s digitálními piany KORG SV-Series a KORG D1. Použití s jiným vybavením může vést k nestabilitě a případnému zranění.

Umístění
Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.
• Na přímém slunečním světle• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
• Příliš prašná nebo znečištěná místa • Přílišná vibrace

Péče
Potřebujete-li přístroj na povrchu vyčistit, použijte pouze čistý, 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.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO ZÁKAZNÍKY
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.

Upozornění při 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 posazení nástroje na stojan s ním zacházejte opatrně, bez přílišné síly. Silou můžete způsobit převržení nástroje.
• Před tím, než začnete, se ujistěte, že žádná z částí nechybí.

Vhodné místo
• Při umístění nástroje na stojan se ujistěte, že je za ním dost místa pro připojené adaptéry a kabely nástroje, aby se nedotýkaly zdi, jinak by mohlo dojít k poškození zástrček, kabelů nebo
konektorů přímo v nástroji.
• Při demontáži nástroje si dejte pozor, abyste jej nenaklopili, mohlo by dojít k převržení.

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.

Doklad kompatibility
SV-Series: SV-2/SV-1 STAGE VINTAGE PIANO
D1: D1 DIGITÁLNÍ PIANO
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