
Productomschrijving:

De RockBoard® Power LT XL is een oplaadbare stroomvoorziening voor effectpedalen, zodat je 
ze zonder dat je een stopcontact nodig hebt kunt gebruiken. Je hebt nooit meer de zorgen dat 
je 9V-batterij halverwege een nummer mee stopt en ook de zoektocht op het podium naar een 
stopcontact om je pedalenbord op aan te sluiten is overbodig. De RockBoard® Power LT XL is 
voorzien van krachtige, duurzame en oplaadbare lithium-ion-batterijen om je effectpedalen tot 
op 50 uur of meer te voorzien van brom- en ruisvrije 9VDC-spanning. De oplaadtijd voor het 
apparaat is ongeveer 7 uur.

Andere voordelen van de RockBoard® Power LT XL:

•	Het	kan	opgeladen	worden	terwijl	je	speelt.
•	Het	heeft	twee	aparte	9VDC-uitgangen	om	meerdere	effecten	op	aan	te	sluiten,	ook	met	een		
 daisy chain.
•	Een	extra	USB-output	(5V)	om	telefoons	en	andere	mobiele	apparaten	op	te	laden.
•	Aan-/uitknop.
•	Batterij-laadniveau-indicator	met	4	LEDs.
•	Ruimtebesparend	ontwerp	en	extreem	licht	van	gewicht	(ong.	230	g).

Gebruikershandleiding RockBoard® Power LT XL:

•	Sluit	de	meegeleverde	adapter/lader	met	de	USB-kabel	aan	en	plug	deze	in	de	Micro- 
	 USB-ingang	aan	de	linkerkant	van	de	RockBoard®	Power	LT	XL.	Sluit	de	adapter	aan	op	een		
	 100-230V-AC-stopcontact.
•	Je	kan	de	RockBoard®	Power	LT	XL	ook	via	de	USB-poort	van	een	computer	opladen.	Om	dit		
	 te	doen	sluit	je	de	Micro-USB-ingang	aan	de	linkerzijde	van	de	RockBoard® Power LT XL aan  
	 op	de	USB-poort	van	je	computer,	met	de	meegeleverde	USB-kabel.
•	Laad	de	RockBoard® Power LT XL 7 uur achter elkaar en volledig op voor het eerste gebruik.  
	 Het	is	normaal	dat	de	RockBoard® Power LT XL warm wordt tijdens het laden.
•	Het	is	volledig	opgeladen	(7	uur	voor	volledig	laden),	als	alle	LEDs	constant	branden.	Nu	kun		
	 je	de	adapter/lader	uit	de	RockBoard® Power LT XL en stopcontact halen.
•	De	RockBoard® Power LT XL kan nu gebruikt worden door de knop bovenop het apparaat in te  
 drukken. 
•	De	4	LEDs	boven	deze	knop	geven	informatie	over	de	staat	van	de	batterijen:
	 	 •	LED1	-	LED4	aan	 :	100	-	75	%	
	 	 •	LED1	-	LED3	aan	 :	75	-	50	%
	 	 •	LED1	-	LED2	aan	 :	50	-	25	%
	 	 •	LED1	knippert	of	alle	LEDs	zijn	uit	 :	25	-	0	%
•	Zorg	er	alsjeblieft	voor	dat	je	alleen	effectpedalen	aansluit	die	geschikt	zijn	voor	9V	DC	 
	 (gelijkstroom,	negatieve	binnenzijde)	op	de	RockBoard® Power LT XL.
•	Voor	effectpedalen	die	geschikt	zijn	voor	9V	DC	met	een	positieve	binnenzijde,	heb	je	de		 	
 adapterkabel nodig die de polariteit omdraait. Deze is meegeleverd.
•	Verwijder	indien	mogelijk	de	9V-batterijen	uit	je	effectpedalen.
•	Nu	kun	je	je	effectpedalen,	zoals	gewoonlijk,	aansluiten	op	de	twee	9V	DC-uitgangen	van	
 de RockBoard®	Power	LT	XL	(voorzijde	van	de	behuizing);	of	als	je	wilt	met	de	meegeleverde		
 daisy-chain-kabels.
•	Vijf	50	cm-kabels	zijn	meegeleverd	in	het	pakket.
•	USB-uitgang:	hier	kun	je	een	telefoon	of	andere	mobiele	apparaten	op	aansluiten,	via	een		 	
	 optioneel,	standaard	USB-laadsnoer.
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•	Afhankelijk	van	de	aangesloten	effectpedalen,	is	de	maximale	levensduur	van	de	batterijen			
	 tussen	de	15	en	(veel	meer	dan)	50	uur.
•	Houd	wel	rekening	met	de	maximum	batterijcapaciteit	van	6600	mAh	en	sluit	niet	te	veel		 	
	 (‚dorstige‘)	effectpedalen	tegelijkertijd	aan.
•	De	batterijen	van	de	RockBoard® Power LT XL kunnen makkelijk tijdens het spelen opgeladen  
 worden.
•	Vanwege	het	gebruik	van	oplaadbare	batterijen,	is	er	geen	brom	of	ruis	vanwege	 
 aardlussen. Daarnaast zijn de beide 9V-uitgangen van de RockBoard® Power LT XL elektrisch  
	 van	elkaar	gescheiden.	De	meegeleverde	AC-adapter/lader	kan	bij	normaal	gebruik	geen	 
 brom of ruis vanwege aardlussen veroorzaken. Bedek de niet gebruikte uitgangen van de   
 daisy chain met de meegeleverde plastic doppen om ongewenste bijgeluiden te voorkomen. 
•	Zet	de	RockBoard®	Power	LT	XL	uit	met	de	aan-/uitschakelaar	als	het	niet	in	gebruik	is.	Anders		
 zullen de batterijen van het apparaat langzaam leeglopen!
•	De	ideale	werk-	en	opslagtemperatuur	voor	de	RockBoard®	Power	LT	XL	is	tussen	of	0-40	°C
•	Voorkom	blootstelling	van	de	RockBoard® Power LT XL aan direct zonlicht.
•	Gebruik	de	RockBoard® Power LT XL  niet in vochtige of natte omgevingen.

W-Music Distribution wenst je veel plezier en succes met je nieuwe RockBoard ® Power 
LT XL, onze meest ingenieuze ‚draadloze‘ stroomvoorziening voor effectpedalen. 

RockBoard® Power LT XL Specificaties:

•	Batterijcapaciteit	6600	mAh	(3	li-ion	batterijen	á	3.7V/24.42Wh)
•	Aantal	keer	opladen:	≥	500	keer
•	Ingang	voor	een	stroomvoorziening	via	Micro-USB
•	Oplaadtijd:	ongeveer	7	uur
•	1	x	Micro-USB-ingang	5V/1.0A
•	1	x	USB-uitgang	5V/1.0A
•	2	x	onafhankelijke	uitgangen	voor	pedalen	9V/1.0A
•	4	LED-licht	beeldscherm	(blauw	LED-licht):
•	Productafmetingen	(L	x	B	x	H):	114,5	mm	x	58	mm	x	22	mm
•	Netto	gewicht:	ongeveer	230	g	
•	Materiaal	buitenzijde:	ABM+PC

Meegeleverde accessoires:

•	1x	stroomadapter/oplader	(5V	1A)
•	1x	adapterkabel	Micro-USB	naar	USB
•	2x	aansluitkabel	(50cm)
•	1x	adapterkabel	voor	omgekeerde	polariteit
•	1x	daisy-chainkabel	(5	uitgangen)
•	5x	plastic	doppen	om	de	niet	gebruikte	daisy-chain-uitgangen	te	bedekken


