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Lees zorgvuldig belangrijke informatie en de veiligheidsinstruc-
ties uit deze handleiding alvorens de AX2 te gebruiken.

 

1. Volg alle waarschuwingen  op de versterker en in de handleiding op

 

.

 

2. Plaats dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen als radiators, kachels of andere appa-
ratuur die warmte afgeeft.
3. Dek de ventilatieopeningen niet af en zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat.
4. Voorkom het binnendringen van vocht in het apparaat.
5. Sluit dit apparaat uitsluitend aan op stopcontacten met een voltage van 200-240V 47-63Hz 
(minimaal 2.5A).
6. Ga niet op het netsnoer staan. Zet geen zware objecten op het netsnoer, dat zou ze kunnen 
beschadigen. Ga met name zorgvuldig om met het snoer bij de stekker en op de plaats waar het 
op het apparaat wordt aangesloten.
7. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer je de versterker langere tijd niet gebruikt.
8. Verricht geen onderhoudswerkzaamheden die niet in de gebruikersgids van de AX2 staan 
vermeld. Laat reparaties over aan gekwalificeerd personeel indien:
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9. Langdurige blootstelling aan hoge volumes kan permanente gehoorbeschadiging tot gevolg 
hebben.

Houd het rustig.

 

SERIENUMMER: 

 

Je vindt het serienummer op het achterpaneel van de AX2 bij de aan/uitschakelaar. Noteer het alvast:

 

VOORZICHTIG: 

 

Uit testen is gebleken dat deze apparatuur voldoet aan de eisen voor een Klasse B digitaal
apparaat zoals neergelegd in Sectie 15 van de FCC Rules. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan (1) Dit
apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen storingen kunnen accepteren,
inclusief storingen met ongewenste gevolgen.

 

VOORZICHTIG:

 

 

 

Verwijder de schroeven niet, om
brand of elektrische schokken te voorkomen. Laat reparaties
aan gekwalificeerd personeel over.

 

De bliksemschicht binnen een driehoek waar-
schuwt voor “elektriciteit!” Het geeft de aan-
wezigheid van informatie aan over voltages en 
mogelijke elektrische schokken.

Het uitroepteken binnen een 
driehoek betekent “gevaar!” Lees alle 
informatie naast deze tekens.

 

WAARSCHUWING:

 

 

 

Stel dit
apparaat niet bloot aan regen of vocht om de kans
op brand of elektrische schokken te verkleinen.
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INTRODUCTIE

WELKOM
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de AX2. Met deze bijzonder krachtige, 
digitale gitaarversterker krijg je de klank van je dromen. Zit je te popelen om te 
beginnen? Voordat je dat doet:

REGISTREER EN PROFITEER!
In deze handleiding vind je een handige verzendkaart waarmee je je aankoop bij 
ons kunt registreren en ons iets over jezelf kunt vertellen. Het is heel belangrijk  
dat je de registratiekaart nu invult en opstuurt of je via internet registreert bij het 
Line 6 Support Center – www.line6.com.

Waarom? Om te beginnen geeft dat je recht op reparatie en onderhoud onder garantie, 
als dat ooit nodig mocht zij. (Informatie over de garantie vind je aan het eind van de 
handleiding.) We kunnen ook contact met je opnemen als er nieuwe software of 
andere verbeteringen leverbaar zijn - je weet wel, technologie op het scherpst van de 
snede, en dat soort dingen.

Bovendien krijg je toegang tot de speciale diensten die alleen beschikbaar zijn voor 
klanten die zijn geregistreerd bij Line 6. De LUP – de Line 6 Utilization Party – is een 
forum waarbij je van die speciale diensten gebruik kunt maken. Zoals gratis nieuwe 
geluiden voor de AX2, een gratis nieuwsbrief met handige tips & trucjes en andere 
nieuwtjes over de AX2 en speciale accessoires zoals de speciaal gemaakte AX2 
versterkerhoezen en Line 6 kleding. Dat alles is alleen beschikbaar voor 
geregistreerde klanten van de LUP .

GA ONLINE
Hier bij Line 6 zien we het als onze missie om muzikanten deelgenoot te maken van 
krachtige, nieuwe technologie. Als onderdeel daarvan doen we ons uiterste best om 
van het internet een waardevolle hulpbron te maken voor al onze klanten. Misschien 
heb je de Line 6 site op http://www.line6.com als eens bezocht toen je overwoog 
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een product van Line 6 aan te schaffen en vond je daar alle informatie die je nodig 
had.

Nog niet op het internet? Dan is dit misschien een goed moment om de grote stap te 
zetten en jezelf te verzekeren van alles dat we jou en je AX2 bij Line 6 te bieden 
hebben. Zit je al op internet? Geweldig! Bezoek ons regelmatig om de laatste nieuwtjes 
en andere interessante informatie te lezen.

HOE ZIT DAT MET TUBETONE?
Buizen zijn het kloppend hart van alle legendarische gitaarversterkers en 
verantwoordelijk voor een warme, boventoonrijke geluidskwaliteit. 
Transistorversterkers zijn simpelweg niet in staat de warmte en prestaties van buizen te 
dupliceren,. En “hybrids” - een buis en een berg transistors in één circuit - zijn 
eigenlijk een tevergeefse poging om op transistors gebaseerde klanken op te warmen. 
Ze zijn niet te vergelijken met een 100% buizencircuit. Dus alleen buizen zijn goed 
genoeg, toch? Nou, niet meer.... 

Weet je, de technici van Line 6 houden van avontuur en hebben zich volledig gestort 
op hoe een gitaar moet klinken. Daarom besloten ze extra koffie in te slaan, hun 
technische spullen te voorschijn te halen en alles te leren wat er over buizen te leren 
valt. Opgejaagd door de caffeïne begonnen ze een driejarig project om nu eens precies 
te analyseren hoe verschillende soorten buizen in bepaalde situaties, die typisch zijn 
voor gitaarversterkerontwerpen, reageren. Hoe buizen een binnenkomend signaal 
bewerken bijvoorbeeld, hoe het signaal gekleurd en gevormd wordt, het moment 
waarop een versterker begint te vervormen, de kwaliteit en het karakter  van de 
vervorming – erg ingewikkeld allemaal, maar toch best te analyseren als elektronische 
gegevens. Het signaal van een gitaarelement is nu eenmaal een elektronisch signaal. 
Buizen zijn eigenlijk een ingewikkelde vorm van signaalbewerking.

Nadat ze dat allemaal hadden uitgeplozen, hebben de Line 6 technici hun digitale 
bekwaamheid gebruikt om software te ontwikkelen die de signaalbewerking van zowel 
buizen als andere elektronica zoals luidsprekerkasten kan reproduceren, en dat 
helemaal binnen het digitaal domein. Cool, he?
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Deze revolutionaire TubeTone modeling technologie software stelt Line 6 in staat 
krachtige Digitale Gitaarversterkersystemen zoals de AX2 te creëren: een waanzinnige 
gitaarversterker met een geheel nieuwe soort tonale flexibiliteit.

AMP MODELS
Deze TubeTone techniek stelde Line 6 in staat software-modellen van Amp Models te 
ontwikkelen, gebaseerd op een verzameling versterkers die door gitaristen over de hele 
wereld als echte“klassiekers” worden erkend.Wij verzamelden deze versterkers, zetten 
ze op tien en wierpen een blik op de elektronische gegevens die werden gegenereerd 
door de buizen, trafo’s, weerstanden, de voltages op de plaat en het rooster, de curves 
van de klankregeling – kortom, alle componenten en elementen die elk 
versterkerontwerp zo uniek maken. Dat onderzoek leidde tot de ontwikkeling van de 
TubeTone software van Line 6 voor Amp Models. Deze modellen werden verder 
verfijnd door zorgvuldige, wetenschappelijke A/B vergelijkingen met de versterkers 
waarop ze zijn geinspireerd, en met een open oor voor de effecten van diverse 
geluidssterktes en instellingen van de klank-en gain-regelaars van de originelen. De 
gain en EQ karakteristieken van de gemodeleerde versterkers zijn zorgvuldig gemeten 
zodat wanneer je aan de knoppen draait er precies gebeurt wat er ook op de originelen 
zou gebeuren, als je daar aan de knoppen zou draaien. Je merkt wel dat we aan alles 
hebben gedacht. De centrale frequentie van de klankregeling, hellingen en het cut/
boost bereik werden nauwgezet geanalyseerd en ook de effecten van presence-
regelaars, “bright” kanalen en andere factoren die specifiek zijn voor bepaalde 
versterkers werden in het onderzoek meegenomen. En dat niet allen; omdat de oude 
versterkers sterk interactieve circuits hebben, ging onze aandacht met name uit naar 
de manier waarop de instelling van een knop het gedrag van een andere knop op die 
versterker beïnvloedt. En dat allemaal om onze Amp en Cab modellen zoveel mogelijk 
op de originelen te laten lijken. De resulterende TubeTone Amp Modellen vormen de 
basis van de AX2 gitaarversterker. En nu zijn er nog een paar dingen die we je volledig 
duidelijk willen maken:

1. Het TubeTone modeling-proces is een 100% digitale, op software 
gebaseerde technologie en exclusief voor Line 6.

2. TubeTone maakt geen gebruik van samples of transistors. Je hebt geen 
speciale gitaar, elementen of bekabeling nodig.
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Nu je weet wat we voor je in petto hebben, is het de hoogste tijd om de TubeTone 
Amp Models zelf te ervaren. Pak je lievelingsgitaar, sluit ’m aan op de AX2 en kom 
mee naar de AX2 Grand Tour.... 
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BELANGRIJK 
INPUT LEVELS

DIT GEDEELTE IS ERG BELANGRIJK. JE MOET HET INPUT LEVEL JUIST INSTELLEN  OMEEN 
GOED GELUID UIT DE AX2 TE KUNNEN HALEN!

1. Zet de GUITAR, AUX en MASTER knoppen op 0, sluit de AX2 aan op een 
stopcontact met het bijbehorende netsnoer, sluit je gitaar aan op de  
GUITAR INPUT jack van de AX2 en schakel de AX2 in door op de POWER 
knop op de achterpaneel te drukken.

2. Pas het volume als volgt aan:

• Kies het luidste gitaarelement en zet het volume op maximaal.
• Sla je gitaar zo hard mogelijk aan.
• Draai de GUITAR knop langzaam op tot CLIP knippert.
• Draai de knop ietsje terug tot de CLIP niet meer knippert.
• Kies met de MASTER knop een prettig volume.
• Stel elementen, gitaarvolume en klankregelaars naar wens in.

3. Beluister de voorgeprogrammeerde instellingen:

• Druk op de USER/PRESET knop om Preset Bank te selecteren.  Links 
in het scherm van de AX2 verschijnt een P. Als je een

U krijgt, druk je nogmaals op USER/PRESET.
• Gebruik de BANK UP/DOWN knoppen om een Bank tussen 01 tot 32 
te selecteren.
• Gebruik de CHANNEL A tot D knoppen om een kanaal te selecteren. 
• Wanneer je de basis-versterkerklank van het geselecteerde kanaal 
wilt veranderen, gebruik dan één van de zes knoppen in het midden van het 
bedieningspaneel.

4. Voorlopig hoef je je geen zorgen te maken over de groep parameters in het 
midden van het bedieningspaneel. Kijk er niet eens naar ! We gaan ze straks 
grondig uitleggen. Speel gewoon!

Omdat sommige van jullie experimentaal, visionair en soms koppig zijn, kunnen we 
ons voorstellen dat jullie moedig genoeg zijn om de AX2 te willen uitproberen zonder 
deze handleiding verder te lezen. Toch is “Hoe Kan Ik?” aan het eind van deze 
handleiding erg handig. Raadpleeg dit gedeelte wanneer er iets mis gaat tijdens je 
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eigen ontdekkingsreis met de AX2. Het kan je misschien uit de brand helpen....

KNOPPEN-MODES
De AX2 is, zoals je waarschijnlijke al weet, het vlaggenschip van Line 6. We hebben 
geprobeerd zo veel mogelijk geluid in een draagbare zwarte doos te proppen, die toch 
nog eens eenvoudig en makkelijk te gebruiken moest zijn.

Er zijn twee opties om toegang te krijgen tot de kracht van de AX2. Elk heeft zijn 
eigen voordeel en kan aantrekkelijk zijn voor verschillende mensen om verschillende 
redenen. Hier zijn de twee opties:

INSTANT ACCESS

De standaard mode voor de AX2 knoppen is Instant Access. Draai aan een 
willekeurige knop van de AX2 en wat er ook gebeurt, gebeurt meteen. Omdat dit 
normaal is voor alle knoppen, vind je dit waarschijnlijk niet ongewoon.

PASS THROUGH EDIT KNOPPEN

De andere optie is Pass Through, en dit geldt alleen voor de zes knoppen in het midden 
van het voorpaneel van de AX2 (de Guitar, Aux en Master knoppen zijn altijd in 
Instant Access mode). Deze mode kan worden gebruikt om een naadloze 
geluidsovergang te krijgen wanneer je de instellingen van de AX2 verandert.

Stel dat je een geluid uit het geheugen van de AX2 wilt oproepen. Dit kanaal heeft 
een lage (10) Drive-instelling (Drive heeft een bereik van 0-99). Stel dat de Drive 
regelaar zich op de maximale positie zich bevindt. Als je in Instant Access mode aan 
deze knop draait, springt Drive onmiddelijk naar het maximale niveau (99). 

In Pass Through mode wordt een knop pas ‘geactiveerd’ als hij voorbij het opgeslagen 
niveau wordt gedraaid. Bijvoorbeeld, wanneer je eerst aan deze knop draait, staat hij 
niet op 10. Je moet hem dan helemaal naar beneden en daarna voorbij 10 draaien om 
hem te activeren. De Drive instelling begint te veranderen en daarbij verandert ook je 
klank.

Waarom zou je Pass Through willen gebruiken? Mensen die veel met geluidsbewerking 
te maken hebben, vinden deze mode handig. Je bent namelijk in staat de instelling 
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van een bepaalde parameter op dat moment te controleren vóór je hem verandert. Bij 
het bovenstaande voorbeeld wil je misschien eerst de Drive-instelling controleren je 
hem verandert. In Pass Through mode kun je door aan de Drive knop te draaien het 
huidige Drive-niveau zien op het scherm. Zo zie je dat hij op 10 is gezet (of wat dan 
ook) zonder dat er iets aan het geluid verandert.

Dus mogelijk is Pass Through mode iets voor jou. Aan de andere kant heb je 
misschien niks aan de Pass Through mode omdat er dus meestal niks gebeurt wanneer 
je aan een knop draait. Als je iemand bent die altijd en overal direct respons wilt 
krijgen zonder al te veel aandacht te besteden aan de stand van de knoppen, is Instant 
Access mode voor jou.

KNOP-MODE SELECTEREN

Om toegang te krijgen tot Instant Access Mode hoef je niks te doen. Het is de 
standaard mode voor de AX2.

Gebruik, om de Pass Through mode te kiezen, de Row Select knop van de MAIN 
Row. Deze knop vind je links van het woord MAIN ophet voorpaneel van de AX2.  
Op de uitvouwbare illustratie van deze handleiding vind je de MAIN Row Select knop 
onder de groep met nummer . Wees niet bang deze knop te gebruiken.

Om deze knop op Pass Through mode in te stellen, schakel je de AX2 eerst uit en dan 
weer in terwijl je de MAIN Row Select knop, waar we het net over hadden, ingedrukt 
houdt. De zes Edit knoppen op de AX2 staan nu in Pass Thru mode en blijven dat 
(ook als je de AX2 uit- en weer inschakelt) totdat je overgaat naar Instant Access 
mode door de  MAIN Row Select knop ingedrukt te houden terwijl je de AX2 weer 
inschakelt. Deze Knob Mode selectie wordt opgeslagen in het Global-geheugendeel 
van de AX2. Om die reden kun je het Global-geheugen opnieuw instellen, zoals 
beschreven in het Systeem Opnieuw Instellen gedeelte van deze handleiding, en 
daarbij kan de AX2 weer op Instant Access mode worden gezet.

13
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AMP MODELLEN

WELKE VERSTERKERS ZIJN ER?

NB: Bij het beschrijven van de TubeTone Amp Models en effecten-en in de rest van de 
handleiding- gebruiken we soms namen als Fender, Marshall, Vox, Boogie, Soldano, Peavey, 
Budda, Dumble,Roland, Matchless, Dallas-Arbiter, ADA, Leslie, Tycobrahe, Binson, 
Maestro, Pro Co, Ibanez en andere merken, en de namen van musici en groepen. Het gaat 
hier om geregistreerde handelsmerken die op geen enkele manier met Line6 te maken hebben. 
Deze (merk)namen dienen uitsluitend ter illustratie van bepaalde versterkergeluiden die 
dankzij de modelleertechnologie van Line6’s TubeTone gereproduceerd kunnen worden. Deze 
technologie stelt AX2 in staat een enorme verscheidenheid aan geluiden en effecten te 
produceren die gemodelleerd zijn naar de populairste geluiden van de versterkers, effecten en 
artiesten die hier worden genoemd.

1. Jazz Clean - Dit Amp Model is gemodelleerd naar de klassieke Roland JC-120. 
Deze transistorversterker stond bekend om het heldere, cleane geluid en de 
ingebouwde stereo chorus. Zet de Treble maar eens open voor een scherp, clean geluid 
dat in elke mix te horen is. Hij is ook perfect geschikt voor het “new wave” geluid uit 
de jaren 80. Als alternatief kun je Treble laag, en Bass en Middle hoog instellen, 
voor een donkere jazz klank. Zo krijg je over de hele toets een neutrale respons en een 
gebalanceerde klank voor jazzy akkoordmelodieën of losse noten.

2. Small Tweed - Gemodelleerd naar de kleinste modellen van de Fender “Tweed” 
uit de jaren 50 tot begin jaren 60. Ze behoren tot de eenvoudigste versterkers die 
Fender ooit heeft gemaakt en hebben slechts één klankregelaar, de ‘Treble”. Deze 
regelaar deed in feite niets anders dan het hoog verminderen.

2.1 – Gemodelleerd naar een Tweed Champ uit 1960. Het is een te gek geluid als je 
Drive gebruikt. Deze versterkers waren oorspronkelijk bedoeld om aan beginnende 
musici verkocht te worden, maar rock’n’rollers ontdekten al snel het geweldige 
vervomde geluid op relatief lage volumes. Vele klassieke gitaarsolo’s uit de jaren 50 
zijn met een Champ opgenomen. De Champ had slechts een volumeknop en geen 
klankregelaars. Met de AX2 kun je makkelijk het klassieke Champ geluid krijgen. Zet 
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alle Bas, Mid en Treble regelaars op 12 uur. Dat betekent dat die “neutraal” zijn en geen 
invloed op het geluid hebben.

Het zou zonde zijn de Bas, Mid en Treble regelaars niet te gebruiken en we hebben een 
manier gevonden om dat te doen zonder de authenticiteit van dit Amp Model aan te 
tasten. We gebruiken deze klankregelaars na  het TubeTone bewerkingsproces van dit 
Amp Model. De klank kan dus worden bewerkt zoals je dat op een mixer zou doen, na 
de opnames. Zet echter voor het authentieke geluid van de Champ alle klankregelaars 
op 12 uur.

2.2 – Voor dit geluid stond een Fender Tweed Deluxe (“wide panel”) uit 1952 model. 
Deze versterker keft als geen ander. De originele versterker had slechts één 
klankregelaar die in feite niets anders deed dan het hoog verzwakken. Bij dit Amp 
Model hebben wij daarvoor de Treble knop aangewezen. De Bass en Middle knoppen 
bleven dus ongebruikt. En dat zat ons niet lekker. Om die reden hebben we een manier 
gevonden om de Bass and Middle als post-TubeTone regelaars te laten fungeren. Zet de 
Bass en Mid knoppen halverwege om ze op “neutraal” in te stellen en zet de Treble 
knop daarboven voor het klassieke Tweed geluid.

3. Tweed Blues - De klassieke ’59 Fender Bassman 4x10 combo is de versterker 
waarmee het allemaal begon – instant rock’n’roll. De Bassmann was eigenlijk een 
basversterker maar werd al snel eerste keus voor bluesgitaristen. Hij heeft het vette 
laag dat je van een basversterker verwacht, maar heeft daarboven tevens de voor 
Fender specifieke “twang”. De Bassman was de “blauwdruk” voor de Tweed Blues van 
de AX2. Trouwens, toen Jim Marshall zijn eerste versterkers bouwde, samen met Ken 
Bran, liet hij zich met name beïnvloeden door de vroege Bassmans. Een van de 
interessante eigenschappen van de Bassman is de interactie tussen de Mid en Treble 
regelaars. De Mid regelaar is geen bandpass, zoals bij de meeste klankregelingen. In 
plaats daarvan lijkt hij meer op een tweede regelaar voor het hoog. De twee vullen 
elkaar aan, dus als je de Middle knop hoger dan halverwege instelt, kan het zijn dat de 
Treble regelaar je meer hoog geeft dan je lief is. Aan de andere kant wil je 
waarschijnlijk wat meer Treble als je de Middle knop laag hebt ingesteld.

Net als veel andere versterkers die model hebben gestaan voor de AX2, had de 
Bassman geen mastervolumeregelaar. Om het soort geluid te krijgen dat de Bassman 
op hoog volume produceert, moest je hem zo hard zetten dat er een serieuze kans op 
gehoorbeschadiging bestond. Met de AX2 kun je dat geluid nu produceren op 
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slaapkamer- of studiovolume – of zelfs door je koptelefoon! Probeer eens een drive 
instelling van 4 of 5 – dat brengt gegarandeerd de beste R&B licks die je kent naar 
boven.

4. Black Panel – Geinspireerd op een paar klassiekers van Fender....

4.1 –De Heilige Graal voor menig blues, country en “roots” gitarist is een blackface 
Fender Deluxe Reverb. (Nu de AX2 er is zou dat natuurlijk wel eens kunnen 
veranderen.) Na een aantal kandidaten beluisterd te hebben, stuitten we toevallig op 
een Deluxe uit ‘64 die bijzonder cool was. Veel gitaristen vinden een Deluxe het best 
klinken als hij ongeveer op 7 staat; het geluid is dan gruizig maar wordt mooi clean als 
je de volumeknop van je gitaar een tikje terugdraait. Merk op hoe de respons van de 
klankregelaar verandert als je de Drive van dit versterkermodel wijzigt; cleane 
instellingen klinken sprankelend en helder, terwijl bij instellingen met meer drive het 
hoog zachter van klank wordt. Dat is het kenmerk van een Deluxe en het is ons gelukt 
dat in de AX2 te vangen.

De oorspronkelijke Deluxe heeft slechts Bass en Treble regelaars. Opnieuw zagen we 
ons daarom geconfronteerd met een knop die niets te doen had. Maar vrees niet; in dit 
geval hebben we de Middle knop zo geconfigureerd dat je wat post-TubeTone Midrange 
Contour kunt toevoegen om het model nog veelzijdiger te maken. Nogmaals, zet de 
Middle knop op 12 uur (neutraal) voor de klassieke Deluxe klank. Met een beetje 
draaien krijg je een zingende, bijtende toon.

4.2 – De klassieke blackface Fender Twin (in dit geval uit 1965 ) is een echt 
werkpaard. Iedereen gebruikte Twins, van jazz en country gitaristen tot heftige rockers. 
Ik herrinner me een concert van Johnny Winter en Rick Derringer waarbij ze elk zes 
Twins, opgestapeld in een pyramide, gebruikten. Wij zaten op het balkon en toch was 
de muziek ONZETTEND hard. De Twin heeft veel klankmogelijkheden en voelt zich 
thuis in allerlei verschillende omstandigheden. Hij vervormt niet veel en blijft netjes. 
In de meeste gevallen wordt hij alleen harder; erg veel harder. Dit is de versterker voor 
het klassieke surf-geluid. Draai de verengalm op 10, schakel de tremolo in, zet het 
volume hard en kijk uit naar bikini’s.

 5. Modern Class A – De ’96 Matchless Chieftain, die we bestudeerden als Modern 
Class A selectie, is een erg dure, handgebouwde versterker. Oorspronkelijk werd de 
Matchless ontworpen als een soort Vox AC 30. Het geluid lijkt echter niet op dat van 
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een Vox maar heeft iets unieks. Het is een soort “retro uit de toekomst” geluid. De 
zachte vervorming is kenmerkend voor Class A versterkers; bijna een “hi-fi” sound in 
een goede rock n’ roll versterker. Het verschil in klank tussen de Matchless en Vox 
heeft grotendeels te maken met het complexe EQ schema.

6. Brit Class A – Gebaseerd op de Vox klassiekers....

6.1 –Gemodelleerd naar een Vox AC 15 uit 1960. De unieke klank van Vox 
versterkers is te danken aan de Class A eindversterker en Vox versterkers behoorden 
tot de standaarduitrusting van Engelse bands uit de jaren 60. In feite,waren ze één van 
de eerste versterkers die speciaal waren ontworpen voor de electrische gitaar. Andere 
fabrikanten hebben hun ontwerp rechtstreeks uit het RCA Radio boek gehaald. Dit 
geluid is gebaseerd op Kanaal 1 van een voortreffelijke AC 15 uit 1960. Ook deze 
originele versterker had slechts één klankregelaar – een treble cut. Die hebben we 
gemodelleerd en vervolgens Bass en Middle toegevoegd voor post-TubeTone 
bewerkingen. Zet de Bass en Middle op neutraal (12 uur of half open) en gebruik de 
Treble regelaar om klassieke “Britse invasie” geluiden te krijgen. Je kunt Drive 
trouwens redelijk hoog instellen om een goed volume te krijgen zonder te veel 
vervorming aan de klank toe te voegen.

6.2 – Dit Amp Model is gebaseerd op het Normale Kanaal van een Non Top Boost 
Vox AC-30. Zoals we al eerder hebben uitgelegd, werden de Vox versterkers van 
vroeger speciaal ontworpen voor de elektrische gitaar (Sommige versterkers van 
andere fabrikanten van vroeger hadden ingangen voor de Accordeon! Heeft iemand 
zin in een polka?), en er werd een Class A eindversterkerontwerp gebruikt in plaats 
van het doodgewone Class AB type. Veel van het unieke karakter van de Vox klank 
kan worden toegeschreven aan het feit dat Class A versterkers op een andere manier 
vervormen dan Class AB. Brian May van Queen, Mike Campbell van Tom Petty’s 
Heartbreakers en The Edge van U2 hebben eveneens klassieke AC 30’s gebruikt om 
hun muziek te maken.Met wat geluk kregen we een AC30 in handen die later de 
favoriete opnameversterker van Bryan Adams bleek te zijn. Toevallig gebruikte Lenny 
Kravitz hem ook in de week dat wij met testen begonnen. Het is één van de juwelen in 
een verbazingwekkende verzameling van vintage-versterkers die te huur is in Los 
Angeles, waar je Line 6 kunt vinden. Wij hebben de versterker inmiddels gekocht en 
gebruikten hem als emulatie en inspiratie voor dit Amp Model. Dit is zonder meer een 
goede plek te beginnen om de klassieke Britse invasie geluiden tevoorschijn te 
toveren. Net als de AC 15 (boven), heeft de AC 30 NTB slechts één treble-regelaar. 
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Voor extra flexibiliteit, zonder de accuratesse van het model in gevaar te brengen, 
hebben we de Bass en Middle regelaars van de AX2 zo gemaakt, dat je die ook kunt 
gebruiken voor post-TubeTone bewerkingen. Bij de 12 uur instelling van deze regelaars 
is de respons neutraal.

6.3 – In het begin van de jaren zestig veranderde de muziek en vroegen gitaristen om 
meer scherpte en twang. Om die reden besloot de Jennings Company, maker van Vox 
versterkers, Treble en Bass regelaars toe te voegen (plus een extra 12AX7 
versterkingstrap); dit toegevoegde circuit werd bekend als Top Boost. De AC 30 met 
Top Boost werd beroemd gemaakt door vele groepen uit de zogenaamde Britse invasie.  
Op dit Amp Model fungeert de Middle regelaar als de Cut knop van een AC 30. 
Hoewel meestal redelijk clean bespeeld, heeft een opengedraaide Vox AC30 een fraai 
vervormd geluid, een beetje als Brian May op de eerste Queen albums.

7. Brit Blues – Dit Amp Model is gebaseerd op een JTM-45 top met bloklogo uit 
ongeveer 1964-1965 (het bloklogo werd pas later vervangen door het “geschreven” 
Marshall logo). Deze versterker heeft een goudkleurig Plexiglas (Plexi) frontpaneel, 
hoewel het geluid waar Plexi versterkers meestal mee worden geassocieerd afkomstig is 
van de latere 50 Watt versie uit de jaren zestig. Dat model was weer de inspiratiebron 
voor de volgende versterker in de AX2 reeks TubeTone Amp Models. De JTM-45 
betekende het begin van Marshall’s overgang van een zachtere Fender-achtige klank 
naar de duidelijk scherpere “gruizige” klank van de latere Marshalls. Eigenlijk beschikt 
dit Amp Model over de Normal en Brilliant kanalen van de JTM-45. Het Brilliant 
Kanaal verschilt van het Normale Kanaal omdat het over een speciaal circuit beschikt 
dat het geluid scherper maakt. Alles wat je hoeft te doen om de geluiden van het 
Brilliant Kanaal te krijgen is de “bright” schakelaar van de AX2 inschakelen. 

8. Brit Classic – Gemodelleerd naar de beruchte Marshall Plexi – begeerd door 
toonliefhebbers van over de hele wereld. Rond deze tijd (ca. 1968) had Marshall het 
circuit geheel veranderd; de Fender 6L6 eindbuizen waren ingeruild voor EL34’s; ook 
de noodzakelijke verandering van transformator had consequenties voor het geluid.  
Al dat gedoe leidde tot een geluid dat voor altijd verbonden zou zijn met rockgitaar. 
Versterkers uit deze periode hebben geen mastervolume, dus om dit geluid te kunnen 
krijgen moest je je Plexi helemaal opendraaien – precies wat je nodig hebt om dikke 
vrienden met de buren te worden. Hendrix gebruikte Marshalls uit deze periode; 20 
jaar later bleek de ‘brown sound’ van Van Halen’s eerste twee albums toe te schrijven 
aan een 100-watt Plexi. Om een crunch geluid uit een Plexi te halen zet je 
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ingangsvolume en klankregelaars op 10 (!). Je zult merken dat onze Brit Classic, 
geheel in overeenstemming met ons “laat-het-klinken-zoals-het-origineel” concept, 
precies hetzelfde werkt. Zet Middle en Treble op 10 uur en Bass ergens tussen 9 en 10 
uur op je AX2 wanneer je dit op de Plexi-geïnspireerde Amp Model gebruikt en 
trakteer die leuke buurtjes op een smakelijke portie rock. 

9. Brit Hi Gain – Kies dit Amp Model als je smacht naar de klank van de begeerlijke 
JCM 800, een van Marshall’s populairste versterkers. Deze ge-update uitvoering van de 
Plexi zette de Marshall traditie voort met meer gain en scherpte voor een nieuwe 
generatie rockgitaristen. Wij werkten met een JCM 800 met Master Volume uit 1990 
om dit model te ontwikkelen. Dit is het metal geluid dat Marshall beroemd maakte. 
Niet veel mensen bespelen een Marshall clean, hoewel het best klinkt. Probeer dit 
model dus ook eens met een lage Drive instelling. De boel opendraaien en tekeer gaan 
kan altijd nog....

10. California Crunch – De eerste fabrikant van “boetiekversterkers” was 
waarschijnlijk Mesa Boogie. Aan het eind van de jaren zeventig en begin jaren tachtig 
zette Boogie zijn stempel op de markt door mastervolumeregelaars en meer gain toe te 
voegen aan Fender-achtige versterkers. Je kunt de erfenis van Fender nog altijd horen, 
maar dan met meer druk in het middengebied. Dit model is gebaseerd op de klassieke 
Boogie Mark IIc, met de extra’s van de Mark IIc+ versie. 

10.1 –Dit Amp Model is gebaseerd op het cleane kanaal van de Mark IIc+. 

10.2 – En dit Amp Model is gebaseerd op het drive kanaal van de IIc+. 

11. Rectified – Deze is gemodelleerd naar een Mesa Boogie Dual Rectifier Tremoverb 
uit 1994. De Dual Rectifier was een belangrijk deel van de modernere, high gain 
benadering van Boogie voor het “big hair” geluid. In tegenstelling tot vroegere 
Boogies hebben de klankregelaars van de Dual Rectifier meer invloed op high-
gaininstellingen waarbij je het midden terug kunt draaien en het laag kunt opkrikken 
voor geweldige Seattle ‘grunge’ geluiden.

12. Modern Hi Gain – Het Soldano geluid.

12.1 – Dit is gebaseerd op één van Mike Soldano’s rackmount voorversterkers. Vertel 
hem wat over high gain preamp tube distortion! De X88R die we bestudeerden om dit 
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Amp Model te modelleren had bijzonder in trek kunnen zijn voor de studio’s van Los 
Angeles aan het eind van de jaren 80. Deze voorversterker heeft geen presence-
regelaar. Zo krijg je een ander soort geluid dan dat van het volgende Amp Model... 

12.2 – Dit Amp Model is gemodelleerd naar één van de vroegere SLO tops van Mike 
Soldano toen hij vanuit Los Angeles opereerde. De Soldano klank is intens vervormd 
en heeft ook EQ na de voorversterkervervorming. Deze supervervormde klank past 
goed bij thrash metal en grunge, maar is ook subtieler gebruikt door artiesten als Eric 
Clapton. De Soldano versterkers lijken heel erg op een Peavey 5150. Het is een goed 
Amp Model als je het tegenwoordige geluid van Van Halen of Joe Satriani zoekt.Draai 
de Drive regelaar helemaal open om een dagenlange sustain te krijgen.... Ga maar 
rustig een hapje buiten de deur eten – als je terug bent hoor je de sustain nog steeds!

13. Boutique – Toonmachines van topkwaliteit.

13.1 –  Dit model is gebaseerd op de Budda Twinmaster top. De Budda heeft een 
geweldig, warm Class A geluid. Dit was het eerste model van Budda. De filosofie is 
gebaseerd op eindbuisvervorming. Het sleutelwoord is eenvoud. Met relatief weinig 
front-end gain, uiterst interactieve klankregelaars en het typerende effect van een 
buizengelijkrichter krijg je het geweldige, klassieke opgevoerde geluid dat perfect is 
voor kleine optredens en studio-opnames. Omdat de Twinmaster geen mid-regelaar 
heeft, hebben we weer iets extra toegevoegd, namelijk “post-TubeTone mid 
contouring” door middel van de Middle regelaar van de AX2. Zoals gebruikelijk moet 
je deze regelaar op 12 uur zetten om te kunnen genieten van de pure Buddha klank. 

13.2 – Gebaseerd op het cleane kanaal van de Dumble Overdrive Special. De Dumble 
Overdrive Special is één van de duurste boetiekversterkers die er is en de meeste 
mensen krijgen nooit in hun leven de kans er bij in de buurt te komen. Elke incarnatie 
van de Dumble magie verschilt van de andere omdat ze met de hand worden gemaakt, 
in overeenstemming met de wensen en speeltechnieken van elke klant. Met dat in ons 
achterhoofd, baseerden wij dit Amp Model op een aantal verschillende Dumble 
Overdrive Specials. Ondanks de afstemming op individuele wensen hebben al deze 
versterkers de volgende kenmerken; het clean kanaal is erg gevoelig voor attack en 
daarbij bijzonder dynamisch, terwijl het drive kanaal over een dikke, vloeiende, 
zingende sustain beschikt die niet aan definitie verliest wanneer je veel gain gebruikt. 
De klankregelaars van dit Amp Model werken uiterst subtiel. Probeer eens de finesse 
van de GRAPHIC EQ om je klank een wat groter bereik te geven.



Amp Modellen:  AX2 SIGNATURE-GELUIDEN

3•8
 

13.3 – Gebaseerd op het Drive Kanaal van de Dumble Overdrive Special. Als je het 
Dumble geluid goed vindt, kun je ook het Crunch model van de AX2 uitproberen. 
Het geluid van beide Amp modellen lijkt sterk op elkaar.

AX2 SIGNATURE-GELUIDEN
De ontwikkeling van de TubeTone modeling techniek stelde Line 6 in staat klassieke 
klanken voor onze Digitale Gitaarversterkersystemen vast te leggen. Bovendien heeft 
het de deur voor ons geopend om nieuwe, unieke klanken te creëren die niet mogelijk 
waren met conventionele hardware – dat is waarom software zo handig is. 
Aangespoord door onze kennis van veertig jaar klassieke gitaarversterkerontwerpen 
die we gebruikten om de TubeTone te ontwikkelen, hebben we de beste elementen 
van een verscheidenheid aan versterkers geselecteerd voor de vier AX2 signature-
geluiden: AX2 Clean, AX2 Crunch, AX2 Drive en AX2 Layer.

14. AX2 Clean – Om dit Amp Model te creëren hebben we in feite de hoogweergave 
van een JC-120 gecombineerd met het laag en midden van een Marshall JTM-45 
buizentop. Op die manier is een versterkermodel ontstaan met het sprankelende, 
heldere hoog van een transistorversterker en het vette laag van een buizentop.

15. AX2 Crunch – Ons “boetiek” geluid. Niet te clean en niet te wild. Om dit geluid 
te krijgen hebben we een tijdje zitten stoeien met een aantal versterkers zoals een 
zeldzaam Dumble combo. Deze klank is erg geschikt voor moderne blues of jazz en is 
als een fijne cognac; warm en zacht, maar wel met pit. De Mid regelaar is voor de 
TubeTone Drive van dit Amp Model geplaatst, maar de Bass en Treble regelaars 
hebben hun grote bereik omdat ze juist na de Drive-regelaar zitten.

16. AX2 Drive – Onze uitvoering van een moderne, supervervormde, high gain solo-
sound; vloeiend, maar toch scherp. Alle klankregelaars zitten post-TubeTone zodat je 
maximale controle kunt uitoefenen met minimale modderigheid. Ook deze unieke 
overdrive klank werd gecreëerd door de klankeigenschappen van verschillende high-
gain versterkers samen te voegen. We begonnen met een Bogner, die een combinatie 
is tussen een Fender en Marshall versterker. Hierna probeerden we waanzinnige 
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geluiden te creëren door deze unieke klanken-combinatietechniek.

17. AX2 Layer – Een combinatie van AX2 Clean en AX2 Drive. Talloze gitaristen 
en producers hebben geëxperimenteerd met het tegelijkertijd gebruiken van diverse 
versterkers, waarbij elke versterker een bijdrage aan de uiteindelijke klank levert. 
Stevie Ray Vaughn splitste zijn gitaarsignaal bijvoorbeeld om tegelijk een Marshall, 
Fender Vibroverb en Dumble Steel String Singer aan te sturen. En luister maar naar 
zijn hits; het klonk erg goed! Dit Amp Model ontstond toen we een “traditioneel” 
clean gitaargeluid combineerden met een bepaalde opgevoerde variant op de AX2 
Drive. Met de Drive knop meng je beide smaken – geheel links heb je het volle laag 
van 21st Century Clean en geheel rechts de allesverschroeiende Ultra-drive. Ergens 
daar tussenin zit jouw favoriete geluid.
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 EN NU NOG MEER
18. Fuzz Tones – Technisch gezien is dit geen versterker. Maar de klassieke 
Arbiter Fuzz Face uit 1960 beschikt over unieke tonale kwaliteiten en daarom 
wilden wij hem gebruiken als één van de TubeTone Amp Modellen van de AX2. Deze 
fuzz box maakt gebruik van transistorvervorming over een breed frequentiegebied. Het 
resultaat is een soort zoemende vervorming die erg populair is bij mensen die zich met 
alternatieve en grunge muziek bezighouden. Jimi Hendrix was één van de eerste 
gitaristen die de Fuzz Face in de Verenigde Staten populair maakte, maar ons model 
klinkt nog “smeriger” dan de klanken die je op “Are You Experienced” kunt horen. 
Probeer eens “Satisfaction” van de Stones of “American Woman” van The Guess 
Who te spelen. Gebruik de Bass, Middle en Treble regelaars om nog meer bijzondere 
klanken uit de Fuzz Face te halen en ontdek zelf je eigen, unieke fuzz-klanken.

19. Akoestische Simulaties

19.1 – Hiermee gebruik je de magie van de TubeTone om een geluid te creëren die 
gelijk is aan een akoestische gitaar met een piezo-pickup. Kun je er een Martin van 
voor de oorlog mee vervangen? Waarschijnlijk niet. Maar voor een akoestisch intro of 
een langzaam tussenstuk is dit echt makkelijker dan van gitaar wisselen.

19.2 – Dezelfde klank als hierboven, maar toch een tikje anders. Hij is wat voller en 
misschien ook wat helderder. Probeer ze allebei uit om te zien waar je voorkeur naar 
uitgaat.

“BRIGHT” SCHAKELAARS
Bij Hoofdstuk 10 vind je een lijst met alle Amp Modellen en de standaardinstellingen 
van de “Bright” schakelaars voor elk model.
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REGELAARS & AANSLUITINGEN

WEGENKAART
Kijk eens naar de binnenkant van de omslag van deze handleiding en vouw deze uit. 
Hier zie je mooie plaatjes van de AX2 plus de optionele foot controllers: Floor Board 
en FB4. Het idee is dat je deze essentiële plaatjes steeds in het oog houdt terwijl je de 
handleiding raadpleegt.

Overal in de handleiding vind je geblokte nummers als deze  die corresponderen 
met de nummers op de uitgevouwen illustraties.

Goed, dan gaan we nu uitleggen wat wat doet. Pak wat fris, ga rustig zitten en doe 
mee...

BEDIENINGSPANEEL

Gitaaringang
Sluit hier je gitaar aan.

 Aux-Ingang
Hier sluit je een microfoon, drum machine, CD speler of casettespeler aan, of andere 
dingen die je tegelijk met je gitaar wilt versterken. Dat is erg handig wanneer je zowel 
een gitaar met een piezo (of een ander soort akoestisch element) als normale 
magnetische pickups gebruikt, of een elektro-akoestische gitaar. Wat deze Aux-ingang 
zo bijzonder maakt, is dat het signaal langs alle vervorming en effecten wordt 
verstuurd waardoor je met een sterk vervormde gitaar mee kunt spelen met een 
oefening-CD of een versterkte akoestische gitaar - zang kan ook - zonder dat het Aux 
kanaal ook vervormt.

Input Level Regelaars

STEL JE GITAAR AAN ZOALS BESCHREVEN  IN HET GEDEELTE SNEL BEGINNEN! ANDERS 
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GAAT JE GITAARGELUID ERONDER LIJDEN.

Draai de Aux maar open tot het geluid goed klinkt, en draai’m een tikje terug wanneer 
CLIP knippert.

Master Volume
Hiermee bepaal je het totale volume van de versterker. Ook stel je hiermee het 
hoofdtelefoonvolume in. Deze instelling wordt niet bewaard wanneer je instellingen 
opslaat in één van de geheugenplaatsen van de AX2. Het draaien aan de Master 
Volumeregelaar verandert niets aan je geluid. Je kunt je gitaar dus op elk volume laten 
klinken zoals je wilt.

 De Editing Knoppen
Hiermee creëer en bewerk je de verschillende versterkergeluiden van de AX2. Omdat 
de AX2 over vele parameters voor elk geluid beschikt, veranderen deze knoppen van 
functie al naar gelang de rij van de edit matrix die je kiest. Wanneer je een geluid 
oproept, worden deze knoppen automatisch ingesteld om de parameters van de Main 
row (Drive, Bass, Mid, Treble, Channel Volume en Delay/Reverb Level) te 
controleren. Je ziet dan dat de kleine rode pijl naast de woorden MAIN Row  brandt.

Channel Select Knoppen
Hiermee kun je één van de kanalen van de op de moment geselecteerde bank kiezen. 
Zo kun je alle details over een complete AX2 setup op elk gewenst moment opnieuw  
oproepen. Tevens kun je de optionele Floor Board foot controller gebruiken om 
kanalen van de AX2 te kiezen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de 
Floor Board. 

Bank Select Knoppen
Hiermee kun je van kanaalgeheugenbanken veranderen. Er zijn 32 User Banken en 32 
Preset Banken: in totaal dus 64 Banken.

User/Preset
Hiermee kies je tussen Preset of User kanalen van de AX2. De AX2 heeft 64 
verschillende geheugenbanken met elk 4 kanalen. Alles bij elkaar zijn er 256 
verschillende kanalen. 32 banken zijn voorgeprogrammeerde kanalen en 32 banken 

4

5

6

7

8



 

Regelaars & Aansluitingen:  

 

B

 

EDIENINGSPANEEL

 

4•3

            
zijn gebruikerskanalen die kunnen worden bewerkt. Terwijl je de 
voorgeprogrammeerde kanalen niet kunt overschrijven, is het wel mogelijk ze te 
bewerken en vervolgens op te slaan in een User-bank kanaal. Toch zou het handig zijn 
om de geluiden van de voorgeprogrammeerde kanalen als bibliotheekboeken te 
beschouwen – je kunt ze lezen zoals ze zijn zonder enige veranderingen te maken. En 
de geluiden op de gebruikerskanalen zijn net als notitieboekjes – de plaatsen waarin je 
je eigen ideëen en creaties kunt noteren en opslaan.

Scherm
Meestal zie je hierop het geselecteerde kanaal. Tevens kun je het volgende aflezen: of 
het kanaal dat je nu hebt gekozen bewerkt is of niet, welke noot je aan het stemmen 
bent, de waarde van de parameter die je bewerkt en allerlei andere nuttige informatie.

Save
Druk op deze knop om je bewerkingen op te slaan. Wanneer je één keer op deze knop 
drukt, gaat het schermpje knipperen. Nu, kun je of nogmaals op de Save knop drukken 
om de gegevens op te slaan op de plaats die op het scherm te zien is, of je kunt de Bank 
Up/Down en Channel Select knoppen gebruiken om een andere locatie te kiezen. 
Druk vervolgens weer op de Save knop om je creatie op te slaan.

Compare
Wanneer je een kanaal bewerkt, kun je deze knop gebruiken om naar de laatst 
opgeslagen uitvoering van het kanaal te gaan en weer terug te keren naar de versie die 
je aan het bewerken bent. Vóórdat je een kanaal opslaat, kun je deze knop gebruiken 
om de gegevens van het kanaal dat overschreven gaat worden te controleren. Meer 
details over het opslaan van geluiden vind je in het hoofdstuk Hoe Het Werkt.

Tuner/Tap Tempo
Normaliter kun je deze knop gebruiken om het ingebouwde digitaal, chromatisch 
stemaapparaat te selecteren. Wanneer de Delay Edit Row is geactiveerd, kun je echter 
deze knop gebruiken om de delay-tempo in te stellen. Meer details over Delay effecten 
zie je in het hoofdstuk, Hoe Het Werkt.

9

10

11

12



 

Regelaars & Aansluitingen:  

 

B

 

EDIENINGSPANEEL

 

4•4

          
Edit Row Select Knoppen
Hiermee selecteer je de Edit Rows. Misschien zit je met de vraag, “Wat zijn dat in 
vredesnaam?”. Nou dan…

Edit Rows
De Edit Rows stellen je in staat snel naar een instelling van de AX2 te gaan. Druk  op 
één van de Edit Row Select knoppen om een Edit Row uit te kiezen en draai aan de 
knop om de instelling te veranderen. 

Een “Row” (rij) is een van links naar rechts lopende groep van zes  instellingen die te 
maken hebben met een bepaald aspect van een functie van de AX2. Bijvoorbeeld, 
linksboven op de AX2 staat de Edit Row AUX/MIDI met de instellingen “Aux Input 
Mix, Aux Input Bass, Aux Input Treble, Aux Input Reverb, MIDI Channel en 
Transmit Sounds.”

Elke Row Select knop heeft een dubbele functie. Druk één keer op de knop om de 
eerste rij te selecteren, en druk nogmaals op de knop voor de tweede rij. Probeer dit 
eens uit door herhaaldelijk op de kleine zwarte knop links van de woorden AUX/MIDI 
Row  te drukken. Kijk hoe een kleine rode pijl eerst naar AUX/MIDI wijst, daarna 
naar NOISE/GATE Row, nogmaals naar AUX/MIDI, dan weer naar NOISE/GATE. Je 
snapt het wel. De andere RowSelect knoppen werken op dezelfde manier.

De rijen zijn zo ingesteld dat het signaalpad van de AX2 net lijkt op de oude, 
vertrouwde gitaar met een stel pedaaltjes... en een effect rack...en een versterker en 
luidsprekerkasten...

Input effecten behoren tot de eerste drie Edit Rows. Het zijn de effecten die je op het 
gitaarsignaal toepast voordat het naar de voorversterkerklankbewerking van de 
versterker wordt gestuurd. Noise Gate, Compression, Distortion Boxes, Wah en 
Volume Pedal. Beschouw  ze maar als een ingebouwde verzameling effectpedaaltjes.

De volgende drie Edit Rows kun je het Amp en Cabinet gedeelte van de AX2 
noemen. Hierin vindt je zowel de regelaars van de Amp Modellen – Drive, Bass, Mid, 
Treble en Bright Switch, als de volumeregelaar van elk Amp Model. Plus allerlei 
klankveranderaars die zijn ingebouwd in een versterker – zoals de Graphic EQ en 
Tremolo – en de regelaar voor de AX2 luidsprekerkastsimulaties die de bijzondere 

13

14



 

Regelaars & Aansluitingen:  

 

ACHTER

 

P

 

ANEEL

 

4•5

                 
geluiden van verschillende luidsprekerkastconfiguraties nabootst.

Het volgende gedeelte zou je Effects Rack kunnen noemen. Hierin vind je de 
digitale delays, digitale reverb, chorus en meer. Tevens vindt je hierin een aantal 
emulaties van klassieke effecten uit het verleden, zoals Tape Echo, Ring Modulation 
en Rotary Speaker.

Dan komt er een rij waarmee je individuele gedeeltes van bewerkingen in en uit kunt  
schakelen, net als bij een voetschakelaar (zoals de Line 6 Floor Board).

Ten slotte heb je de MAIN Row  waar de meest gebruikte regelaars van de AX2 voor 
het grijpen liggen.

Dit alles wordt in detail uitgelegd in het veelbelovende hoofdstuk Hoe Het Werkt.

Optielijst
In deze lijst staat bijna alle informatie die je nodig hebt om het geluid te bewerken 
zonder deze handleiding steeds weer te raadplegen. Bovendien geeft het je tenminste 
iets te lezen totdat de manager van de club waar je speelt de jukebox uitschakelt en je 
weer verder kunt gaan met je optreden.

Signal Flow
Deze informatie komt van pas wanneer je precies wilt weten hoe je signaal loopt.

ACHTERPANEEL

AC power connector
Zo vanzelfsprekend. Steek hier het eind van het netsnoer dat niet in het stopcontact 
past in.

Power switch
Ook vanzelfsprekend. Een kleine rode knop. Aan of Uit? Jij beslist.

Speaker Jacks
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Sluit de luidsprekerkabels hieraan(eigenlijk, hebben we dit al gedaan toen we de AX2 
in elkaar zetten). Zorg voor een impedantie van van 8 ohms of meer  als je een externe 
luidsprekerkast aansluit. Als je de directe uitgang voor  opname/hoofdtelefoon 
gebruikt, kun je de luidsprekers ook loskoppelen voor opnames of om in stilte te 
oefenen. In tegenstelling tot andere, op buizen gebaseerde, versterkers, kun je de AX2 
rustig gebruiken zonder luidsprekers.

MIDI In/Out
Sluit een MIDI floor controller of een computer met een MIDI interface hieraan. Je 
kunt allerlei interesante dingen met de AX2 en MIDI doen. Zie voor meer informatie  
Draai Maar Raak!.

Hoofdtelefoon/Direct Out Jack
Sluit hier je hoofdtelefoon of een stereo 1/4” kabel aan om je eigen, privé 
luisterervaring te beleven, of gebruik’m als directe uitgang naar een mengtafel of 
recorder. Als je op deze jack bent aangesloten, wordt automatisch de ingebouwde 
luidsprekerkast-simulator, die een versterkte luidsprekerkast nabootst, ingeschakeld. 
Dit betekent dat je geen direct box nodig hebt voor opnames of een live PA setup; 
sluit maar aan op de Direct Out om een geweldig geluid te krijgen! Gebruik een kabel 
van goede kwaliteit om je te verzekeren van minimale ruis en stel het Master volume 
zo in dat je je hoofd er niet afblaast wanneer je de hoofdtelefoon gebruikt. Nog één 
ding – het aansluiten van de hoofdtelefoon betekent NIET dat de luidsprekers 
automatisch worden uitgeschakeld. Als je van plan bent een privé concert om 3 uur ‘s 
ochtends te houden, vergeet dan niet de speakers los te koppelen. Anders wordt de 
rest van de familie wakker geschudt door je middernachtelijk impromptu optreden!

Line 6 Foot Pedal Connector 
Lijkt op een opgevoerde telefoonconnector. Sluit hier de optionele Floor Board of FB4 
foot controllers aan. Zie voor meer informatie Floor Board en FB4 Handleiding.

Pedaal 1 & Pedaal 2 Jacks
Sluit hier een standaard expressiepedaal (zoals Roland model EV-5 of iets 
gelijkwaardigs) aan om volume (Pedaal 1) of wah (Pedaal 2) in te stellen. Maak je 
geen zorgen als je slechts één pedaal hebt. Sluit hem maar aan op Pedaal 1. Wanneer 
je een kanaal kiest waarin de wah aan staat, werkt je pedaal als wah-pedaal. Harstikke 
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goed, hé?

Als je steeds weer in de problemen komt met je voetschakelaars, kun je het gedeelte 
van de handleiding over de functies van het voetpedaal, volumepedaal en wah-
effecten raadplegen.

Onze tour  van regelaars en aansluitingen van de AX2 is nu beëindigd. Leuk dat jullie 
meegekomen zijn. Onze volgende aflevering heet Hoe Het Werkt.
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HOE HET WERKT
OK, laten we nu ter zake komen en kijken hoe alles werkt.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER INSTELLINGEN

IK WEET HET – WE HEBBEN HET ER AL OVER GEHAD. DIT IS WAARSCHIJNLIJK DE 
BELANGRIJKSTE INSTELLING OP DE AX2. DUS, HIER GAAN WE WEER.

Je krijgt al;leen een goed geluid als je het input level juist instelt!

1. Zet de GUITAR, AUX en MASTER knoppen op het voorpaneel op 0.

2. Kies de hardste gitaar-pickup.

Als je gitaar een humbucking pickup heeft, gebruik hem dan. Kies anders de pickup 
die het dichtst bij de brug zit.

3. Zet de volume- en toonknoppen van je gitaar op maximaal.

4. Sla je gitaar zo hard mogelijk aan.

5. Draai de GUITAR input level langzaam aan. 

Sla je gitaar hard aan tewijl je aan deze knop draait (wat zou het handig zijn om drie 
handen te hebben) totdat CLIP een beetje knippert.

6. Draai de GUITAR input knop een tikje terug totdat CLIP niet meer brandt.

Zo voorkom je ongewenste vervorming terwijl je speelt. Als de clip af en toe knippert 
is het niet erg, maar regelmatig knipperen is niet goed voor je geluid.

7. Herhaal stappen 2 en 3 voor de  AUX ingang.
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Dus, zing hard in je microfoon, als je die gebruikt en draai aan de AUX knop totdat 
CLIP niet meer knippert. Waarschuwing! Misschien moet je de mensen om je heen 
de kans geven de kamer te verlaten vóór je hard gaat zingen.

8. Draai de MASTER knop tot een plezerig luisterniveau. 

9. Stel pickups, gitaarvolume en klankregelaars naar wens in.

Als je meer dan één gitaar met de AX2 gebruikt, kun je twee dingen doen om het 
input level in te stellen. De eerste benadering is de individuele optimale instellingen 
van alle verschillende gitaren uit te zoeken om vervolgens de input-instelling te 
veranderen wanneer je van gitaar verandert. De tweede benadering is de optimale 
instelling voor de gitaar met de hoogste output uit te zoeken om vervolgens het input 
level voor die gitaar zo te laten staan. Als je dat doet, zullen volume en mate van 
vervorming per gitaar anders zijn, net als bij een normale versterker.

STEMMEN
Ondanks het feit dat Jimi Hendrix ooit zei “Alleen cowboys blijven zuiver gestemd”  
wil je misschien je gitaar met het stemapparaat van de AX2 stemmen voordat we de 
bijzondere geluiden, die in de elektronische hersens van de AX2 zijn opgeslagen, 
beluisteren.

Druk op de TUNER knop en – zie! Een digitaal, chromatisch stemapparaat. Alle 
TubeTone processen en effecten worden genegeerd zodat je die twijfelachtig gestemde 
snaren duidelijk kunt horen.

Draai, als je in stilte of tenminste met minder volume wilt stemmen (vooral als je op 
het podium staat), aan de CHANNEL VOLUME knop terwijl de tuner aan staat. Zo 
stel je het volume waarop je stemt in zonder de andere kanalen van de AX2 te 
veranderen.

Speel een noot op je gitaar en de AX2 laat zien welke het is, op dat handige schermpje 
( ). Sla de snaar die je wilt stemmen nogmaals aan en draai aan zijn stemmechaniek 
totdat er zes kleine rode lichtjes boven de knoppen van de AX2 verschijnen. Het idee 
is dat de naar links wijzende pijl brandt als de snaar te laag is, terwijl een pijl rechts 
betekent dat je snaar te hoog is. Beide pijlen branden wanneer je precies goed zit. Druk 
op een willekeurige knop om de tuner te laten verdwijnen. De AX2 is dan weer klaar 
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voor normaal gebruik.

FREQUENTIE VAN DE TUNER-REFERENTIE VERANDEREN

Wil je een andere referentie dan A=440Hz? Draai, terwijl de tuner aan staat, aan de 
Mid knop op de AX2 terwijl je naar het scherm kijkt. Je kunt de referentie tussen 
335-445Hz instellen (440Hz is de standaardreferentie). Deze instelling wordt 
opgeslagen zodat je hem niet telkens weer hoeft te instellen wanneer je de AX2 
inschakelt en je anders wilt zijn (of als de piano in je oefenruimte anders wil zijn).

Bij het gebruik van de tuner blijft het AUX kanaal werken. Als je bijvoorbeeld de Aux 
input voor een microfoon gebruikt, kun je tijdens het stemmen gewoon tegen je 
publiek praten.

DE TUNER KNOP KAN DETUNER MODE NIET OPROEPEN WANNEER  DELAY EDIT ROW IS 
GESELECTEERD. 

De TUNER knop heeft een leuke “Tap Tempo” functie. Wanneer de Delay Edit Row is 
geselecteerd kun je, in plaats van te stemmen, in het gewenste tempo op deze knop 
tikken om de MAIN DELAY TIME te instellen. Zie voor meer informatie de uitleg 
over de Delay-effecten van de AX2.

TUNER SELECTEREN MET MIDI PROGRAM CHANGE

Wil je de tuner inschakelen via een MIDI commando?  Sluit dan een MIDI foot 
controller op de AX2 aan, houd de TUNER knop ingedrukt, en draai aan de DELAY/
REVERB knop om het MIDI Program Change nummer (1-128, of OFF) te selecteren.
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KANALEN & BANKEN & KNOPPEN
Op de vorige pagina’s hebben we al kortuitgelegd hoe de kanalen in elkaar zitten. 
Toch willen we nog wat meer meer details kwijt. Hier komen ze:

Een “Kanaal” is een opgeslagen setup van alle AX2 instellingen – alles met 
betrekkking tot het basisversterkergeluid en ook alle effectbewerkingen.

Een “Bank” is een groep van vier kanalen – A, B, C en D. Het idee is dat alle 
vier kanalen een potentieel verband met elkaar hebben – zoals misschien een clean 
geluid, een slaggeluid, een solo-geluid en een ‘wauw, hoe deed hij dat geluid!?’ -geluid. 
Of, als je in een band zit, sla je misschien vier geluiden voor een bepaald lied op in 
Bank 1, en vervolgens vier andere geluiden voor een ander lied in Bank 2. Bij elk lied 
hoef je maar de bijbehorende Bank uit te kiezen om de geluiden van de vier kanalen te 
krijgen. Of, misschien wil je vier varianten op een bepaalde versterker naast elkaar in 
één bank opslaan om gemakkelijke toegang te krijgen tot die geluiden. Je kunt het 
doen zoals jij dat wilt – de individuele kanaalgeheugens zijn niet met elkaar 
verbonden. We hebben ze gewoon toevallig in banken van vier gegroepeerd omdat we 
dachten dat het handig zou zijn. Gebruik, om van de ene bank naar de andere te gaan, 
de BANK UP/DOWN knoppen. Gebruik vervolgens de CHANNEL A, B, C en D 
knoppen om één van de kanalen te kiezen.

Er zijn twee soorten banken: Preset en User. Misschien ben je er al 
achtergekomen dat er twee verschillende soorten banken zijn – de “Presets” en de 
“Users.” Druk op de PRESET/USER knop om van de één naar de andere te gaan. Zoals 
eerder gezegd, zijn de voorgeprogrameerde banken en -kanalen te vergelijken met een 
archief – je gebruikt ze als standaardreferenties voor allerlei dingen die je later kunt 
gebruiken. De gebruikersbanken en -kanalen, aan de andere kant, zijn voor jou om te 
rotzooien – net als je notitieboek waarin je al je ideeën kunt opschrijven voor eigen 
gebruik.

Er zijn 32 Preset Banken en 32 User Banken. Aangezien elke Bank over een 
groep van vier Kanalen, A, B, C, en D beschikt, zijn er in totaal 128 Preset Kanalen en 
128 User Kanalen – in totaal 256 kanalen. Een stuk of 254 of 255 meer dan je oude 
versterker, nemen we aan.
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HE?
Als je moeite hebt om je voor te stellen hoe het geheugen van de AX2 in elkaar zit, 
kun je een kijkje nemen op de bijbehorende AX2 Preset Kaart. Hierop zie je de 
inhoud van de voorgeprogrameerde-geheugenplaatsen. 

LAY-OUT VAN DE PRESET-KANALEN

De eerste 19 banken corresponderen met de 19 Amp Modellen van de AX2. Zo kun je 
het Amp Model van het voorgeprogrameerde kanaal snel vinden. De resterende 
banken zijn een verzameling fantastische geluiden van de AX2.

Zo zitten de kanalen in Banken 1-19 in elkaar. Bij elk Kanaal (A–D):

A = “Amp Tone” – Dit kanaal beschikt over de klassieke setup van het model. Deze 
setups gebruiken alleen de effecten die beschikbaar zijn op de originele versterker die 
we hebben gemodelleerd. Het gemodelleerde model van een Roland JC-120, 
bijvoorbeeld, zou de chorus van het ingebouwde effect van die versterker hebben, en 
het model van een Fender Champ zou geen delay hebben. Als je die effecten toch wilt 
gebruiken, kun je ze oproepen door de Floor Board of de Effect On/Off Edit Row in te 
schakelen. 

B = “Big” – Dit kanaal beschikt over tientallen effecten die ook extreem kunnen zijn. 
We hebben andere woorden verzonnen om het relatief kleine woord “big” te 
vervangen maar we dachten zo: “Andere namen zouden mensen kunnen kwetsen of 
ergeren”. We lieten het dus zo staan. Maar als je dat wilt, krijg je van ons de 
toestemming om deze B als ‘bovennatuurlijk,’ ‘best,’ ‘billenschuddend’ of ‘beuk ze in de 
hoek en laat ze smeken om genade’ te beschouwen.

C = “Clean” of “Crunch” – Het nette, cleane of crunch geluid voor het algemene 
slaggitaarwerk.

D = “Drive” of “Distortion” – Dit is het grote sologeluid. Afhankelijk van hoe 
hard je deze geluiden voor de buren regelmatig zet, kan deze D “doodvonnis” 
betekenen.

LAY-OUT VAN DE USER-KANALEN
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Wanneer de AX2 de fabriek verlaat, bevat het gebruikersgeheugen dezelfde geluiden 
als het voorgeprogrammeerde geheugen .Je kunt ze naar hartelust overschrijven 
wanneer je dat wilt. Je bent niet beperkt met het A=Amp Type, enz. arrangement en 
dergelijke.

KNOPPEN DRUKKEN

Preset/User, Bank en Kanaal Knoppen – hier is een overzicht van al deze 
knoppen:

1. Druk op de USER/PRESET knop om Preset of User Banken te 
selecteren.

Steeds als je op deze knop drukt, wisselt het meest linkse karakter op het scherm af 
tussen U (User) en P (Preset) ( ). De illustratie op de uitvouwbare achteromslag 
toont als voorbeeld de P voor Preset.

2. Gebruik de BANK UP en BANK DOWN knoppen om een Bank te 
selecteren.

Rechts op het scherm zie je de op dat moment geselecteerde Bank uit de 32 
beschikbare banken in beide Preset en User geheugenplaatsen. Op de uitvouwbare 
achteromslag zie je dat Preset Bank 06 is geselecteerd. Houd de BANK UP of BANK 
DOWN ( ) knoppen ingedrukt om van de ene bank naar de andere te gaan . 

Als kortere weg, kun je snel naar Sound Bank 01 springen door gelijktijdig op beide  
BANK UP en BANK DOWN knoppen te drukken.

3. Druk op één van de CHANNEL knoppen (A, B, C of D) om een kanaal 
van de op dat moment geselecteerde Bank te selecteren. 

De rode pijl boven de knop van het geselecteerde kanaal licht dan op.

EN NU LUISTEREN!

Wanneer je van bank veranderen, verander je niet van kanaal, tenzij je op één van de 
CHANNEL A-D knoppen drukt. We hebben het zo ingesteld dat je naar 
verschillende banken kunt springen zonder dat je gitaargeluid ook van het een naar 
het andere kanaal spri-sprin-springt. Vergeet niet dat er twee stappen nodig zijn om 
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een kanaal te kiezen uit een andere bank: druk op de Bank knop(pen) – en vervolgens 
op de Channel knop.
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TREKKEN AAN DE AX2
De zes Control Knoppen ( ) stellen je in staat parameters van de AX2 te bepalen. 
Er zijn geen verborgen software pagina’s op de AX2. Alles wat er is vind je op het 
bedieningspaneel van de versterker.

VERGEET NIET DAT JE EEN  KNOP-MODE KUNT KIEZEN ZOALS BESCHREVEN IN HET “HEEL 
ERG BELANGRIJK” GEDEELTE VAN DEZE HANDLEIDING.

Er is een aantal rijen parameters boven de knoppen. De belangrijkste zijn die van de 
MAIN Row – Drive, Bass, Mid, Treble, Channel Volume en Delay/Reverb Level. 
MAIN Row wordt automatisch geselecteerd wanneer je een nieuw kanaal kiest, 
waarna je onmiddelijk toegang tot de nodige regelaars krijgt.

Druk, om deze in actie te zien, op de knop ( ) naast de AUX/MIDI Edit Row (de 
bovenste knop). Er brandt een kleine rode pijl naast die wijst naar de AUX/MIDI Edit 
Row. Laten we nu van kanaal veranderen. Druk op de BANK UP ( ) knop en 
vervolgens op de CHANNEL A ( ) knop en kijk naar de rode pijl naast de AUX/
MIDI Edit Row. Wanneer het nieuwe kanaal wordt opgeroepen, brandt deze rode pijl 
niet meer en in plaats daarvan brandt de MAIN Row . Dat betekent dat de Main Row 
is “geactiveerd”. Nu kun je een Main Row instelling veranderen door aan de knop te 
draaien. Pak de Drive knop en draai hem helemaal open. Je zult zien dat die werkt 
zoals het hoort.

Druk nu op de knop naast de GRAPHIC EQ Edit Row en draai weer aan de Drive 
knop. Luister hoe hij de 80 Hz band van de Graphic EQ aanpast door  de bas opte 
krikken of terug te draaien. Draai de knop helemaal naar rechts en luister hoe de EQ 
Presence wordt aanpast. Nu kun je alle zes Control Knoppen gebruiken om de Graphic 
EQ en Presence-parameters aan te passen.

Druk nogmaals op dezelfde knop (naast de GRAPHIC EQ Edit Row) en kijk hoe de 
kleine rode pijl naar beneden gaat en vervolgens naar de TREMOLO/CABS row 
wijst. Het idee is dat je elke knop kunt gebruiken om één van twee rijen te 
selecteren.Wanneer je herhaaldelijk op deze knop drukt, wissel je af tussen de Graphic 
EQ en Tremolo/Cabs rijen.
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Iedere keer dat je aan de knoppen van de AX2 wilt draaien, hoef je maar te kijken 
waar de kleine rode pijl naartoe wijst om erachter te komen welke rij van parameters 
je kunt veranderen. Druk eens, als je iets anders wilt veranderen, op de knop naast de 
gewenste rij (druk twee keer als je de lagere rij wilt, zoals de Tremolo/Cab row). Draai 
vervolgens aan de knop onder de instelling die je wilt veranderen.

Probeer nu eens twee of drie keer van Edit Row te wisselen. Zie hoe de kleine rode 
lichten naast elke Control Knop branden en vervolgens, afhankelijk van welke rij je 
kiest, nog helderer gloeien of doffer worden. Deze lichten duiden de verschillende 
waardes van de zes parameters aan van de geselecteerde rij. Kies bijvoorbeeld de 
Graphic EQ Row  door op de knop ( ) links te drukken. Draai de Control Knop 
onder de 80 Hz parameter helemaal naar beneden. Zie hoe het lichtje naast de knop 
dof wordt. Draai langzaam aan de knop en zie hoe het licht geleidelijk helderder gloeit 
naarmate je de knop verder opendraait. Kijk snel naar de lichtjes naast de andere 
knoppen om te zien hoe de andere parameters op de Graphic EQ Row  zijn ingesteld.

Behalve de lichtshow  naast elke knop, kun je ook genieten van de waarde van elke 
instelling die je maakt op het scherm ( ). Draai de knop onder de 80 Hz nog eens 
heen en weer, kijk naar het scherm en stel het 80 Hz EQ level tussen –19 tot +19 dB 
in.

CONTROLEREN VAN DE HUIDIGE INSTELLINGEN 
Ook is het makkelijk om de exacte instelling van een parameter te controleren zonder 
hem te veranderen. Druk bijvoorbeeld op de REVERB Edit Row knop en houd hem 
ingedrukt om de exacte instelling van de parameters van de Reverb Edit Row op het 
scherm te zien ( ). De instellingen worden één voor één, van links naars rechts 
getoond. Wanneer de waarde van een parameter op het scherm te zien is, knippert het 
kleine rode lampje ernaast. Makkelijk te volgen, toch? Als je een bepaalde parameter 
wilt controleren, de Reverb Level bijvoorbeeld, is dat gemakkelijk te doen. Houd de 
REVERB Row knop ingedrukt en draai aan de knop onder Reverb Level (de laatste 
knop van rechts) om alleen die parameter op het scherm te zien. Draai de knop naar 
links en rechts. Je zult zien dat de waarde niet verandert omdat je de instelling alleen 
bekijkt en niet wijzigt. Om de instelling te veranderen, hoef je maar het ingedrukte 
knopje los te laten (je hebt waarschijnlijk al kramp aan je vinger) en aan de bij die 
instelling behorende knopte draaien.
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BEWERKEN & OPSLAAN VAN KANALEN

Hier leer je hoe je custom-setups kunt opslaan en oproepen.

EDIT BUFFER

De “Edit Buffer.” Klinkt erg technisch, he? Maak je geen zorgen. Zo moeilijk is het 
niet. De Edit Buffer is simpelweg een tijdelijk geheugen van de AX2 voor het kanaal 
dat je op dat moment bewerkt. Wanneer je aan knoppen draait en instellingen 
aanpast, volgt de AX2 je aanwijzingen nauwkeurig op en daarbij verandert het geluid. 
De AX2 onthoudt alles wat je doet in de Edit Buffer. Technisch gezien is de buffer ‘een 
gedeelte van het geheugen’.

Steeds wanneer je een E op het scherm van de AX2 ziet, wordt de Edit Buffer gebruikt. 
Probeer dit eens: Druk een paar keer op de BANK UP knop ( ) en vervolgens op de 
CHANNEL C ( ) knop om alle versterker- en effectinstellingen die zijn opgeslagen 
in het kanaalgeheugen opnieuw op te roepen. Draai, om de Edit Buffer te activeren, de 
Mid knop open. Een E verschijnt op het scherm omdat je dit kanaal net bewerkt hebt.

DURF TE VERGELIJKEN
Als je het vorige, onbewerkte geluid nogmaals wilt beluisteren is dat geen probleem. 
Dat is juist de functie van de COMPARE knop ( ). Druk op de COMPARE knop 
om een C, in plaats van een E, op het scherm te laten verschijnen. Dat betekent dat je 
het bewerkte geluid met het origineel vergelijkt. Druk weer op de COMPARE knop 
om terug te gaan naar het bewerkte geluid. Je bent nu een pro!

KIJK EN VERGELIJK
Eenmaal in Compare mode (met een C op het scherm), kun je ook de andere 
instellingen van de Edit Row bekijken (druk op de Row Select knoppen en draai aan 
de Control Knoppen). Je kunt de opgeslagen instellingen wel bekijken maar niet 
bewerken.

SAVE 
Een bijzonder kenmerk van de AX2 is, dat je een gewenste setup in één van de User-

7
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kanaalgeheugenplaatsen kunt oplaan wanneer je maar wilt. Je hoeft maar op een knop 
van de AX2 of de Line6 foot controller te drukken en – zie! – je gaat onmiddelijk terug 
naar dat gelukzalig moment toen je het perfecte geluid pas gemaakt had. Dat betekent 
dat je nooit meer smoesjes hoeft te verzinnen over een geweldig geluid dat je vorige 
week nog had, maar waarvan je nu vergeten bent hoe je het maakte. Wie weet?  
Misschien is je kans om een beroemde rockster te worden wel verloren gegaan met dat 
ene geluid!

En het is zo simpel. Druk, wanneer je een geluid bewerkt hebt (dat zie je aan de E op 
het scherm), op de SAVE knop. Het scherm knippert alsof het je vraagt “Waarnaar 
toe?” stelt. Je kunt het geluid rechtstreeks op het User-kanaal, dat op het scherm te 
zien is, opslaan (druk nogmaals op de SAVE knop), of je kunt je indrukwekkende 
geluid op een andere geheugenplaats opslaan door de BANK UP/DOWN ( ) en 
CHANNEL A, B, C en D ( ) knoppen te gebruiken. Druk, als je eenmaal een 
geheugenplaats hebt geselecteerd, nogmaals op de SAVE knop, en that’s it. Als je van 
gedachten verandert en je wilt het geluid toch niet opslaan kun je alsnog op een 
willekeurige knop van de Edit Row ( ) drukken om af te breken.

Met andere woorden:

1 Druk op de SAVE knop.

2 Kies een geheugenplaats met de Bank Up/Down en Channel select 
knoppen.

3 Druk nogmaals op de SAVE knop.

Het kan ook gebeuren dat je eerst op de SAVE knop drukt en niet eens weet waar je 
het geluid wilt opslaan. Eigenlijk wil je eerst de andere User-kanalen nakijken en dan 
pas het kanaal dat je niet erg leuk vindt, overschrijven(Vergeet niet dat de geluiden 
van de User-kanalen en Preset-kanalen precies hetzelfde zijn. Je kunt terugkrijgen 
wanneer je maar wilt).We hebben dit de-kanalen-nakijken-om-er-één--te-vervangen 
weer makkelijk voor je gemaakt. Druk, terwijl het scherm knippert en alles klaar staat 
om een geluid op te slaan, op de COMPARE ( ) knopen gebruik de ( ) BANK 
UP/DOWN en ( ) CHANNEL Select knoppen om de kanaalgeheugens van de User 
bank te beluisteren. Druk, als je er één tegenkomt waar je niet kapot van bent, 
nogmaals op de COMPARE knop en vervolgens op de SAVE ( ) knop om het 
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geluid op de geselecteerde geheugenplaats op te slaan.

NIET SAVE

Als je een kanaal bewerkt (de E verschijnt op het scherm) en niet opslaat vóór je en 
ander kanaal kiest – wat gebeurt er dan? Je verliest de bewerkte instellingen. Lesje 
nummer 1 is dus, als je het geluid te gek vindt en je wilt het voor later gebruiken, sla 
het op!

Trouwens, je kunt een geluid alleen in een User-kanaallocatie opslaan en niet in een 
Preset-locatie. De Presets blijven onveranderd en zijn altijd beschikbaar. Je kunt ze als 
opstapje of vergelijkingsmateriaal gebruiken. De User-kanalen zijn de plek om je 
geweldige creaties te bewaren.

Wanneer je de AX2 midden in een bewerking van een kanaal uitschakelt, onthoudt 
het apparaat de gemodificeerde gegevens. Als je wordt onderbroken (door iets 
onbelangrijks zoals je baan of school), hoef je niet altijd je bewerkingen op te slaan 
vóórdat je de AX2 uitschakelt. Handig, vindt je niet?

Hier is een overzicht van wat je niet moet vergeten wanneer je een Kanaal hebt 
bewerkt:

1 Een “bewerkt” kanaal verschilt van het opgeslagen origineel.

2 Als je een nieuw kanaal selecteert voordat je het bewerkte kanaal 
opslaat, gaat dat laatste verloren.

3 Het opslaan van een kanaal op een User-locatie betekent dat je dit 
kanaal weer kunt oproepen wanneer je dat wilt.
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GLOBAL MAIN REGELAARS
Onder de woorden MAIN row vindt je de woorden GLOBAL (FLASH). De MAIN 
row  controleert eigenlijk twee soorten parameters. Er zijn de standaard Main Row  
regelaars die we al eerder hebben uitgelegd, en dan zijn er de Global Tone regelaars. 
Druk tweemaal snel op de Main Row select knop en zie hoe de rode pijl naast de knop 
knippert. Dit betekent dat je nu in staat bent de GLOBAL regelaars te bewerken. 
Druk weer, om terug te gaan naar de standaard Main Row  regelaars, op de Main Row 
select knop totdat de rode pijl niet meer knippert.

De veranderingen die je maakt op de Main Row  instellingen beinvloeden slechts het 
op dat moment geselecteerde kanaal. De Global Main regelaars, aan de andere kant, 
beïnvloeden alle kanalen van de AX2.

In het algemeen moet je voorzichtig zijn met het gebruik van de Global Tone 
regelaars. Af fabrieks zijn de regelaars op 0 gezet. Als je versterker als show model in de 
winkel werd gebruikt vóórdat je hem kocht, kan die fabrieksinstelling veranderd zijn. 
Gebruik, om de Global-instellingen te controleren zonder ze te veranderen, de 
techniek die we eerder in het gedeelte Controleren van huidige Instellingen 
hebben uitgelegd. Houd de MAIN row select knop ingedrukt terwijl de rode pijl 
ernaast knippert (dat betekent dat de Global-regelaars zijn ‘geactiveerd’) en kijk naar 
de nummers die op het scherm komen. Ze moeten allemaal op 0 staan. Als dat niet het 
geval is, kun je alsnog de MAIN row select knop ingedrukt houden en één voor één 
aan de zes Control Knoppen draaien om te controleren welke niet op 0 staan. Laat de 
Main Row select knop los en zet de afwijkende knoppen op 0 (12 uur positie). 

Waarvoor kun deze bijna gevaarlijke Global Mode gebruiken? Stel, je moet optreden 
met de AX2 in een locatie waarvan de akoestiek niet ideaal is. Je zet je volume hard en 
opeens klinkt je gitaargeluid erg modderig omdat de ruimte het laag extra versterkt. Of 
misschien hoor je slechts midden en klinkt alles nasaal. In plaats van één voor één aan 
de regelaars te draaien, kun je snel twee keer op de MAIN row select knop tikken om 
de Global Main regelaars te activeren. Wanneer je de Bass of Mid verandert, verander  
je de Bas of Mid van alle kanalen die je op de desbetreffende avond gebruikt.

Wanneer MAIN knippert om aan te geven dat Global is ingeschakeld, kun je alle zes 
MAIN regelaars (Drive, Bass, Mid, Treble, Gain en Delay/Reverb) gebruiken om alle 
kanalen van de AX2 te veranderen. Draai aan één van de regelaars en je ziet een 
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bereik van –50 tot +50 op het scherm verschijnen, in plaats van de gebruikelijke 0-99. 
Deze regelaars veranderen je instellingen in Global mode. Als je Drive bijvoorbeeld 
op –10 zet in Global mode, worden alle Drive-instellingen met 10 verminderd; bij +10 
worden alle Drive-instellingen met 10 verhoogd. De andere regelaars  werken op 
dezelfde wijze: Draai de Global DELAY/REVERB naar rechts voor meer effecten op 
alle kanalen, draai de Global DRIVE naar links om alle kanalen minder vervorming te 
geven, enz. Het is belangrijk te weten dat de BASS/MID/TREBLE regelaars in Global 
mode als een externe EQ werken, in plaats van als klankregelaars van een 
gemodelleerde versterker. Het veranderen van de Global BASS/MID/TREBLE 
regelaars verandert de basis klankkleur van de opgeslagen kanalen niet (omdat deze 
klankregelaars pas na alle TubeTone bewerkingen worden toegepast). Dit is belangrijk, 
vooral voor Amp Modellen waarbij de klankregelaars zijn geplaatst vóór de TubeTone 
vervorming. 

Global-instellingen worden niet met het kanaal opgeslagen. Ze zijn maar tijdelijke 
veranderingen van de instellingen die zijn opgeslagen in een kanaal. Het kanaal zelf 
wordt niet gewijzigd.

BELANGRIJK: DE INSTELLINGEN VAN DE GLOBAL REGELAARS BLIJVEN ALTIJD 
INGESCHAKELD, OOK WANNEER DE RODE PIJL VAN DE MAIN EDIT ROW NIET KNIPPERT!

Als je geluid wat vreemd klinkt, zijn misschien de Global-regelaars nog ingeschakeld. 
Gebruik de methode die je al kent om die Global-regelaars uit te schakelen of kijk snel 
naar  Opnieuw Instellen (Reset) van het Systeem in de Appendix. Vergeet ook niet 
dat de Global-regelaars van alle Presets van de AX2 op 0 moeten staan. 

HET SIGNAALPAD VAN DE AX2
Aan de rechterzijde van het bedieningspaneel ( ) vind je een diagram van het 
signaalpad van de AX2. Dat helpt je de volgorde van de geluidsbewerkingen waar het 
signaal doorheen gaat beter te begrijpen. De beschikbare instellingen op de Edit Rows 
zijn in principe als volgt: de input effecten, het amp model en luidsprekerkasten, en de 
‘rack’ effecten.

HET VOLUME-PEDAAL

16
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Het gebruik van het volume-pedaal kan zowel vóór (Pre) of na (Dis) de 
versterkermodellen als na (Post) het TubeTone Amp Model. We raden je aan het 
volume-pedaal vóór de TubeTone bewerking te gebruiken voor een clean geluid, en na 
de TubeTone voor  high gain. Wanneer je het pedaal vóór de Distortion Box of 
TubeTone bewerking gebruikt, controleer je de hoeveelheid gitaarsignaal dat naar alle 
fases van de bewerking wordt gestuurd. Als je het pedaal omhoog laat komen, krijg je 
een clean geluid. Als je het pedaal indrukt zodat het geluid harder wordt, krijg je meer 
dramatische klankeffecten. Je controleert, aan de andere kant, het volume van slechts 
het versterkte signaal zonder de basiskarakter van de klank te veranderen wanneer je 
het volume-pedaal gebruikt na van alle fases van de bewerking.

OPTIELIJST
Direct boven het Signaalpad op het voorpaneel van de AX2 vind je een reeks 
optielijsten die erg handig zijn bij het gebruik van de kanalen van de AX2. Bij het 
delay-effect, bijvoorbeeld, zie je onder  DELAY TYPE dat DELAY TYPE 2 een Stereo 
Delay is. Op deze optielijsten staan vrijwel alle functies van de AX2. Op die manier, 
hoef je deze handleiding dus niet iedere keer te raadplegen.  

VOETPEDALEN
Controleer en regeer – Gebruik de Floor Board of een ander pedaal om de functies 
van het  volume-pedaal en wah-pedaal van de AX2 te kunnen controleren. Deze 
instellingen zijn in het kanaal opgeslagen en kunnen worden gecontroleerd vanuit de 
COMP/PEDALS Row:

Druk op de knop links van deze rij (om hem te selecteren) en draai de knop onder 
VOLUME PEDAL ON/OFF open. De instelling van het WAH PEDAL TYPE moet 
op 1 (Wah Pedal) of 5 (Mod Assign) worden gezet om het wah-pedaal te kunnen 
gebruiken. De andere instellingen stellen je in staat automatische wah-effecten te 
controleren zonder pedaal.

Het wah-pedaal van de Floor Board ( ) heeft een aan/uit schakelaar die je met je 
teen kunt bedienen. Druk het wah-pedaal met je teen helemaal naar voren totdat de 
rode pijl die naar het Wah-pedaal op de Floor Board wijst, brandt. Het pedaal staat nu 
aan. Druk nogmaals met je teen totdat het licht niet meer brandt. Het pedaal staat nu 
uit. Wat kan technologie toch makkelijk zijn.

27
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DE DIRECT/HOOFDTELEFOON-UITGANG
Sluit hier je hoofdtelefoon met stereo 1/4” kabel aan voor een besloten luisterervaring, 
of gebruik deze direct out voor een mengtafel of recorder. Als je iets op deze jack 
aansluit, wordt een ingebouwde luidsprekerkast-simulator die een versterkte 
luidsprekerkast nabootst, ingeschakeld. Dat betekent dat je geen direct box nodig hebt 
voor opnames of een live PA setup; de Direct Out zorgt al voor een geweldig geluid! 
Gebruik een kabel van goede kwaliteit om je te verzekeren van zo min mogelijk ruis.

Zet de Master Volume op 2 1/2 of lager wanneer je directe opnames maakt of wanneer 
je een externe eindtrap aansluit op de AX2. Als je luidsprekasten wilt aansluiten en je 
wilt het Master Volume hoger dan 2 1/2 instellen (zoals bij een live optreden wanneer 
je de versterker als monitor gebruikt terwijl de line-out wordt gebruikt voor de 
huismix), heb je een externe verzwakking van 20 dB nodig om het uitgang-volume te 
verminderen en vervorming van de mixer-ingang te vermijden. Ontkoppel de 
luidsprekerkasten wanneer je wilt oefenen of in stilte wilt opnemen.

BELANGRIJKE ZAKEN TEN AANZIEN VAN DE DIRECT-
UITGANG

De AX2 schakelt automatisch de ingebouwde Speaker Emulator in wanneer je een 
kabel op de direct/hoofdtelefoon uitgang aansluit. Zo krijg je het geluid van een 
versterkte luidsprekerkast direct uit de AX2 in je recorder of hoofdtelefoon. Dit maakt 
de AX2 bijzonder geschikt voor opnames terwijl hij ook heel plezierig door de 
hoofdtelefoon te luisteren is! Als je de interne luidsprekers aangesloten laat bij het 
gebruik van de hoofdtelefoon of direct out, klinkt het geluid donkerder. Dat komt 
omdat de luidspreker-emulatie eerst op het signaal van de AX2 in het digitale domein 
wordt toegepast en vervolgens naar analoog wordt omgezet. De luidspreker-emulatie 
maakt het geluid dat uit de luidsprekers van de AX2 komt aanmerkelijk donker.. 

Soms wil je dat donkere geluid niet. Bijvoorbeeld wanneer je ergens optreedt en het 
direct-out signaal van de AX2 naar een geluidssysteem wilt sturen dat met hardware 
luidspreker-emulators is uitgerust, terwijl je de AX2 als monitor op het podium 
gebruikt. Er is speciaal voor dergelijke gevallen een manier om de automatische 
Speaker Emulator uit te schakelen. Houd de Row Select knop van de GRAPHIC EQ 
en de TREMOLO/CAB row  ingedrukt (we kozen deze knop omdat die correspondeert 
met de luidsprekerkastenparameters, waardoor je het makkelijker kunt onthouden) bij 
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het aanzetten van de AX2. Op het scherm zie je tijdelijk de HPn en OFF knipperen. 
Dat betekent dat de Speaker Emulator tijdelijk wordt uitgeschakeld. Om hem weer te 
laten werken, hoef je maar de versterker alleen uit en weer in te schakelen zonder op 
een knop te drukken (Anders gezegd: deze instelling wordt niet bewaard wanneer je de 
AX2 uitschakelt). 

GEBRUIK VAN DE AUX INGANG
Zoals eerder gezegd, sluit je hier je microfoon, drum machine, CD speler of casette 
speler, of wat je maar ook gelijkertijd met je gitaar wilt versterken, aan. De Aux Input 
( ) van de AX2 is erg handig wanneer je zowel een gitaar met een piezo (of een 
ander soort ‘akoestisch’ element) en normale magnetische pickups gebruikt, of een 
akoestische gitaar met pickups. Wat deze Aux input zo bijzonder maakt, is dat alle 
gitaarvervorming en effecten passeert, waardoor je gitaar kunt spelen met veel 
vervorming en tegelijk kunt genieten van een uiterst clean signaal van je oefen-CD, 
versterkte akoestische gitaar of zang.

De Aux heeft zowel zijn eigen EQ (Bass en Treble), als Mix en Reverb regelaars bij de 
bovenste Edit Row (AUX/MIDI). Mix staat voor de mix tussen de Aux en 
Gitaarvolume en Reverb stelt de hoeveelheid Aux signaal in die wordt bewerkt door 
het reverbeffect .

De Aux Input instellingen worden per kanaal opgeslagen. Je kunt de verschillende 
instellingen van de kanalen oproepen. Is er iets wat je niet bevalt? Wil je dat de Aux 
Input instellingen altijd hetzelfde zijn, voor welk kanaal dan ook? Dat is geen 
probleem. Hier is hoe dat gaat:

Kies de NOISE GATE Edit Row (de tweede van boven) en draai aan de knop onder 
AUX PER SOUND (de laaste knop rechts). Je hebt twee keuzes: CHN betekent dat 
de Aux setup ook mee verandert wanneer je van kanalen verandert, en ALL betekent 
dat de Aux setup niet verandert wanneer je een nieuw kanaal selecteert. Wanneer je 
voor ALL kiest, worden de Aux instellingen van dat moment standaard voor alle 
andere kanalen die je oproept. Je kunt je keus eventueel alsnog veranderen door terug 
te gaan naar de NOISE GATE Edit Row en aan de desbetreffende knoppen draaien.
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DETAILS
Goed, we weten nu hoe de knoppen werken, hoe de Amp Models moeten klinken en 
dat we de registratiekaart, waarvan we allemaal weten hoe belangrijk die is, moeten 
insturen. We gaan ons nu bezighouden met de fijne puntjes van AX2. Zoals 
gewoonlijk gaan we de rij bewerkknoppen (Edit Row) van de AX2 - ingangseffecten, 
dan de amp en cabinet models en te slotte de ‘rack’ effecten- van boven naar beneden 
af.

NOISE GATE/HUM CANCELLER
De AX2 is uitgerust met een noise gate en een hum canceller. De eerste is bedoeld om 
ruis en brom van lawaaiige gitaarelementen te onderdrukken en de tweede helpt bij 
het filteren van netspanningsbrom die wordt opgepikt door diezelfde gitaarelementen. 
Je vindt de regelaars voor de noise gate en hum canceller in de NOISE GATE Edit 
Row (tweede van boven).

NOISE GATE

De Noise Gate is bedoeld om de ruis en bijgeluiden te elimineren die gitaarversterkers 
produceren terwijl je niet speelt, met name wanneer je versterker hard staat 
(aangezien dan niet alleen je gitaargeluid hard is, maar ook de bijgeluiden van je 
elementen en andere onderdelen van je set-up).

Een noise gate bestaat in feite uit een ‘poort’ (vergelijk het maar met een tuinpoort die 
open of dicht zwaait) die bepaalt of een bepaald signaal door mag of niet. De gate 
“luistert” of je speelt of niet speelt. Wanneer je niet speelt wordt de poort gesloten en 
hoor je niets. Wanneer je vervolgens gaat spelen, gaat de poort open om je 
gitaarsignaal door te laten.

Je kunt bij de noise gate drie dingen instellen: On/Off, Threshold (0-99) en Decay (0-
99). 

On/Off - kies hier of de gate geactiveerd moet worden of niet. 

Threshold - We zeiden hierboven al dat de noise gate “luistert” of je speelt of niet. 
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Het is zelfs nog simpeler dan dat. Stel je een poortwachter voor die oplet hoe hard het 
geluid is dat door de poort wil. Is dat geluid erg zacht (met andere woorden, wanneer je 
niet speelt), dan houdt hij de poort dicht. Wanneer het geluid een bepaald volume 
bereikt – en een volumedrempel ( Threshold) te boven gaat – zwaait de poortwachter 
de poort open om dat geluid door te laten. Hij blijft echter luisteren of het geluid niet 
zachter tot onder de drempelwaarde. En als dat gebeurt zwaait hij de poort weer dicht. 

Decay - Als de poort dicht zwaait, wordt het geluid geleidelijk afgeknepen. De 
snelheid waarmee de poort dichtzwaait bepaalt hoe geleidelijk dat gaat (Decay).

Wanneer je de Noise Gate instelt, kun je de Treshold het beste naar nul draaien. Draai 
vervolgens aan de Threshold-regelaar (terwijl je niet speelt) tot de ruis plotseling 
wegvalt – omdat de poort is dichtgezwaaid. Probeer nu wat te spelen en luister of je 
noten op een natuurlijke manier uitsterven, of worden afgekapt. Als dat laatste het 
geval is, gaat je poort te snel dicht en moet je de Decay van de Noise Gate verlengen. 
Of misschien ben je uitgeschoten met de Threshold-regelaar. Probeer die eens een 
tikje terug te veranderen.

HUM CANCELLER

De Hum Canceller is een speciaal soort gate: wanneer het binnenkomend signaal 
onder de Threshold blijft, wordt de brom van de netspanning geëlimineerd. 

De Hum Canceller heeft twee regelaars: On/Off en Threshold (0-99). Begin bij het 
instellen van de Hum Canceller met de Threshold op nul en draai’m langzaam 
omhoog tot de canceller in actie komt.

COMPRESSOR
Een compressor “drukt” je geluid in elkaar zodat de zachte passages harder worden en 
harde passages minder hard. Daardoor klinkt je spel gelijkmatiger en is het volume 
consistenter. Ook kan een compressor voor meer sustain zorgen.

De COMP/PEDALS Edit Row (derde van boven) is waar je de compressor instelt. Met 
Compression Level stel je de hoeveelheid compressie in, waarbij hogere waarden meer 
compressie opleveren en je geluid dus sterker in elkaar gedrukt wordt. (Het bereik is 
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Off - 5).

Compressie wordt vaak uitgedrukt in ratio’s als 2:1 of 5:1. Hoe hoger de ratio, hoe 
kleiner het verschil tussen je hardste en zachtste noten wordt. De compressieratio’s 
van de AX2 zijn: 

1 = 1.4:1 2 = 2:1 3 = 3:1 4 = 6:1 5 = *:1 

*Die acht die op zijn kant ligt is het teken voor oneindig. Dat betekent een oneindige 
hoeveelheid compressie, wat in de praktijk hetzelfde is als een limiter.

DISTORTION BOXES
Dezelfde TubeTone technologie die gebruikt wordt voor de Amp Models van de AX2, 
wordt gebruikt om het geluid van populaire overdrive- en distortionpedalen te 
reproduceren. De beschikbare keuzes vind je in de tweede Option Lists ( ) op de 
rechterkant van het paneel van de AX2. Je bestuurt de Distortion Box met de COMP/
PEDALS Edit Row (derde van boven).

Om de distortion boxes te kunnen gebruiken, moet de Distortion Box On/Off 
instelling van de FX ON/OFF Edit Row (de rij vlak boven de MAIN Row) op On 
staan. Als je de Distortion Box instelling aanpast terwijl de Distortion box uit staat, 
zal deze automatisch worden ingeschakeld. Dat is logisch, omdat je hem wilt 
gebruiken. Ook kun je de distortion in/uitschakelen met behulp van de Floor Board 
Foot Controller.

Voor de AX2 hebben we vier verschillende distortion/overdrive pedalen 
gemodelleerd:

1, 2, 3: §OVERDRIVE

De Bright, Medium en Dark Overdrive effecten zijn gebaseerd op de klanken van een 
oude Ibanez Tube Screamer. Dat is een prima effectpedaal om aan te sluiten tussen je 
gitaar en een clean afgestelde versterker. Extreme instellingen geven dramatische 
resultaten. Net als de andere distortion/overdrive opties, zijn de drie soorten 
Overdrive er in tien klankvariaties, van 0 = zacht tot 9 = uiterst agressief. Druk op de 
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COMP/PEDALS selectieknop van de Edit Row om de rode pijl voor deze rij te laten 
oplichten (de derde van boven). Draai aan de Control Knob onder de Distortion Box 
insstelling en je krijgt de keus uit 1.0 tot 1.9, 2.0 tot 2.9 enzovoorts. Daarbij is 1.0 de 
zachtste Bright Overdrive instelling en 2.9 de agressiefste Medium Overdrive 
instelling.

4, 5, 6: DISTORTION

Deze zijn gebaseerd op een oud Pro Co RAT pedaal, dat wat meer pit heeft dan een 
Overdrive. Kies uit Bright, Medium en Dark, met elk tien variaties.

7, 8, 9: FUZZ

Net als de Big Muff , die model stond voor onze Fuzz, kan dit effect behoorlijk tekeer 
gaan bij hoge instellingen. Zelf hebben we veel plezier gehad met het maken van coole 
ZZ Top-achtige klanken met dit effect in combinatie met het Brit Classic amp model. 
Specialiteit van het huis zijn Bright, Medium en Dark, elk in tien verschillende 
kleuren.

10, 11, 12: OCTAVE BOX 
OK, dit is echt gaaf. Dit effect lijkt op een Tycho Brahe Octavia en geeft je distortion 
plus een toon die een octaaf hoger is dan de toon die je speelt. Een goed voorbeeld van 
dat geluid hoor je in de laatste drie minuten van ‘Who Knows’ van Jimi Hendrix op 
Band of Gypsys. We raden je aan het halselement te gebruiken en niet te hard aan te 
slaan. Bright, Medium en Dark, 0-9. Dit effect is trouwens bedoeld voor losse noten. 
Probeer er maar eens akkoorden mee te spelen en je hoort wel waarom.

GEEN DISTORTION BIJ ACOUSTIC GUITAR

De Distortion Box effecten worden automatisch uitgeschakeld wanneer je als Amp 
Model een van de Acoustic Guitar Simulations kiest. De akoestische simulaties vragen 
namelijk zoveel rekenkracht van de processor van de AX2 dat de Distortion Boxes 
niet tegelijkertijd kunnen werken. Als je probeert de instellingen van een Distortion 
Box te veranderen terwijl je een van de Acoustic Simulations gebruikt, verschijnt op 
het scherm van de AX2 tijdelijk – – – om je te laten weten dat je die Distortion Boxes 
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wel kunt vergeten.
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WAH
Wah is het geheim achter  dat ‘Theme From Shaft’ geluid. Het Wah effect creëert een 
unieke klank door de frequentie van een resonantiefilter voortdurend te veranderen. 
Je controleert het effect met behulp van de COMP/PEDALS Row, met twee 
parameters: Wah Type en Wah Depth. Zoals je zelf al had kunnen uitvogelen kies je 
met Wah Type het soort wah dat je wilt gebruiken en bepaal je met Wah Depth de 
diepte van het effect. Wah Type is er in vijf hippe variaties:

1. Wah Pedal – Dit is het “doorsnee” wah-gebeuren. Gebruik er een expressiepedaal 
voor dat je hebt aangesloten op de PEDAL 2 jack ( ) of het ingebouwde wah-
pedaal van het Floor Board ( ). Kies de COMP/PEDALS Row als die al niet actief 
is, zet Wah Type op 1, Wah Depth op 70 of zo en plant je voet op het wah-pedaal. Als 
je het wah-pedaal van het Floor Board gebruikt, druk je je tenen naar beneden. weer 
omhoog en nogmaals naar beneden. Als het goed is zie je dan een lampje links van het 
pedaal aan en uitgaan. Als het lampje brandt, is de wah aan. Als het lampje uit is, is de 
wah uit. En zo hoort het ook. Trouwens, de wah van de AX2 is gemodelleerd naar de 
Vox wah uit het einde van de jaren zestig. Schakel de wah in (of sluit het 
expressiepedaal aan, als je dat gebruikt) en speel een lekker snel slagje terwijl je het 
pedaal op de tel heen en weer beweegt. Hang een discobal op, knoop je overhemd 
open tot je navel (waarbij we er maar even vanuit gaan dat je dat er niet altijd zo 
bijloopt), hang wat gouden kettingen om je nek en stort je in het feest! Je kunt ook 
subtiele dingetjes met je wah-pedaal doen, zoals inschakelen en in één stand laten 
staan. 

Maar dat is lang zo leuk niet, toch?

2. Auto Wah – Geen pedaal vereist, en als je er toch eentje hebt aangesloten, maakt 
dat geen verschil. De Auto Wah creëert een automatisch wah-effect dat is gebaseerd 
op het volume van de noten die je op je gitaar speelt.

3. Rando Wah – Ook pedaalloos. Creëert een automatisch wah-effect door het filter 
willekeurig te veranderen bij elke nieuwe noot.

4. Sample/Hold – Geen pedalificatie. Creëert een automatisch wah-effect door het 
filter door diverse willekeurige instellingen te laten stappen zonder zich iets aan te 
trekken van wat je speelt. Vergeet dus niet dat er van alles om je heen gebeurt waar je 
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geen invloed op hebt. Soms is dat goed. Bij dit effect controleer je de snelheid van de 
veranderingen met Wah Depth, van catatonisch tot kan-niet-sneller. Om het simpel 
te houden afgebeeld als 1-99.

5. Mod Assign – Wanneer is een wah-pedaal geen wah-pedaal? Als je Wah Type 5, 
Mod Assign hebt gekozen. Dat stelt je in staat expressiepedaal aan te sluiten op de 
PEDAL 2 jack, of het wah-pedaal van het Floor Board te gebruiken om een 
geselecteerde AX2 instelling te moduleren. Je kunt dit bijvoorbeeld zo instellen dat je 
er de Reverb Decay Time mee controleert. Steeds wanneer je op het Wah Pedal drukt 
wordt je reverb plotseling ENORM. Breng het pedaal terug in de ruststand en alles 
wordt weer zoals het was.
Onderstaande instellingen kunnen worden gemoduleerd:
5.0 Preamp Bass – zelfde regelaars als de Main Row
5.1 Preamp Mid – zelfde regelaars als de Main Row
5.2 Preamp Treble – zelfde regelaars als de Main Row
5.3 EQ 80Hz
5.4 EQ 240Hz
5.5 EQ 750Hz
5.6 EQ 2200Hz
5.7 EQ 6600Hz
5.8 Presence
5.9 Tremolo Speed
5.10 Tremolo Depth
5.11 Delay Feedback
5.12 Delay Level
5.13 Chorus Speed
5.14 Chorus Feedback
5.15 Chorus Depth
5.16 Chorus Level
5.17 Reverb Decay
5.18 Reverb Level
5.19 Drive
5.20 Preamp Bass – zelfde regelaars als de Main Row
5.21 Preamp Mid – zelfde regelaars als de Main Row
5.22 Preamp Treble – zelfde regelaars als de Main Row
5.23 Channel Volume
5.24 Delay/Reverb Level
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Om je leven te vereenvoudigen tijdens het aflopen van de beschikbare Mod Assign , 
knippert er een paar rode indicatoren (een van de rode pijlen van de Edit Row en een 
van de rode lampjes van de Control Knobs) om de locatie van de geselecteerde 
instelling in de Editing Matrix aan te geven.

Wanneer je gebruikmaakt van de Mod Assign functie, raden we je aan de te 
moduleren instelling naar nul of minimaal te draaien. PEDAL 2 kan namelijk alleen 
voor positieve modulatie zorgen – meer kan dus wel, minder niet. Wah Depth bepaalt 
wat de maximale hoeveelheid modulatie is als het pedaal geheel is ingedrukt (tenen 
naar beneden).

Hier is een voorbeeld. Stel dat je Wah Type op 5.19 hebt gezet om je Drive te 
controleren. Zet Wah Depth op 99 en ga naar de MAIN Row om Drive op nul te 
zetten. Wanneer je nu het pedaal heen en weer beweegt ga je van minimale naar 
maximale Drive.

Draai nu, met de MAIN Row nog steeds ingeschakeld, Drive een tikje hoger – 
bijvoorbeeld naar 30. Zo stel je een nieuwe ‘basislijn’ in voor de modulatie – onthoud 
dat het pedaal alleen iets kan toevoegen, en niet wegnemen. Nu gaat het pedaal van 
het ingestelde niveau voor Drive naar het maximum.

Selecteer ten slotte nogmaals de COMP/PEDALS Edit Row, draai Wah Depth een 
heel stuk naar omlaag, bijvoorbeeld naar 10. Je merkt dan dat het pedaal een veel 
geringer modulatiebereik heeft; in ons voorbeeld trap je Drive van 30 naar 40.
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VOLUME PEDAL
Het Volumepedaal (Pedal 1 of ( ) van het Floor Board) gedraagt zich hetzelfde als 
een gewoon volumepedaal. Hiel naar beneden is minimaal volume, teen naar beneden 
is maximaal volume. Het effect van het volumepedaal op je geluid kan sterk variëren 
en is afhankelijk van de plaats van het pedaal in de signaalketen van de AX2.

PRE/DIS/POST

Het Volumepedaal kan op drie verschillende posities in de signaalketen van de AX2 
worden geplaatst: Pre, Dis en Post. Als jehet diagram van de signaalketen bekijkt 
( ), zie je dat het pedaal bij Pre voor de modellen van de distortion boxes geplaatst 
wordt. In die positie gedraagt het pedaal zich als de volumeregelaar van je gitaar. Door 
het volume te verminderen wordt je geluid in het algemeen cleaner omdat het 
TubeTone model minder hard wordt aangestuurd. Natuurlijk is dat bij erg cleane of 
juist erg vervormde geluiden minder duidelijk te horen. De Dis positie plaatst het 
volumepedaal na de Distortion box modellen, maar nog steeds voor het TubeTone amp 
model. Dat is hetzelfde als wanneer je een tradiotioneel volumepedaal tussen je 
effectpedaaltjes en je versterker plaatst. Wanneer je het volume vermindert wordt je 
geluid minder clean dan in de Pre positie. De Post positie heeft geen invloed op je 
geluid en moet worden gebruikt wanneer je alleen het volume en niet het karakter van 
je geluid wilt kunnen veranderen met het pedaal.

AUTO-VOLUME

Door het Auto Volume effect wordt de geluidssterkte van je signaal automatisch  
“opgekrikt”. Het simuleert een strijkinstrument doordat het volume bij het begin van 
elke noot op nul staat zodat je het aanslaan niet hoort. Vervolgens neemt het volume 
toe. De Auto Volume Attack parameter (geheel rechts in de COMP/PEDALS Edit 
Row) bepaalt de snelheid van de volumetoename. Kies uit Off en 1-99. Lage 
instellingen zijn sneller.
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AMP MODELS
Kies het Amp Model dat je wilt gebruiken van de AMP MODELS rij (vierde van 
boven). De beschikbare Amp Models staan in het hoofdstuk over gemodelleerde 
versterkers in deze gebruikersgids, en ook in de Amp Models Option List ( ).

Vergeet niet dat de Bass, Mid en Treble knoppen hier slechts duplicaten zijn van 
dezelfde knoppen van de MAIN Row op het bedieningspaneel. Het leek ons handig ze 
op twee plaatsen te hebben. Met de Bright Switch voeg je een vaststaande 
hoeveelheid hoog toe en met Amp Model Out Level does bepaal je de sterkte van het 
signaal dat naar de effecten van de AX2 gestuurd wordt. Net wat je al dacht. De Bright 
Switch is trouwens alleen beschikbaar bij de Amp Models die gebaseerd zijn op 
versterkers die een Bright Switch hadden. Kijk elders in deze gebruikersgids voor meer 
informatie.

GRAPHIC EQ
Een grafische EQ is een verzameling bandpass filters die worden gebruikt om je geluid 
te vormen. Zoals je kunt zien in het Signal Flow Diagram ( ) op je AX2, wordt de 
Graphic EQ op je signaal losgelaten na de TubeTone amp processing en voor de meeste 
andere effecten. Je controleert de Graphic EQ met behulp van zijn eigen Edit Row, die 
we heel verrassend de GRAPHIC EQ Edit Row hebben genoemd (vijfde van boven). 
Zoals de Edit Row je laat zien, zijn de 6 banden van de Graphic EQ van de AX2 
ingesteld op 80Hz, 240Hz, 750Hz, 2200Hz en 6600Hz. Elk daarvan kan tussen de  – 19 
en +19 dB worden ingesteld om dat specifieke frequentiegebied te versterken of 
verzwakken. 

HOUD JE LEVEL IN DE GATEN! - Probeer bij het instellen van de EQ eerder de gebieden 
waarvan je minder wilt te verzwakken, in plaats van de banden waarvan je meer wilt 
te versterken. Dat levert hetzelfde resultaat op, zonder dat je echter de kans loopt de 
EQ te oversturen. Als je toch ongewenste vervorming hoort, moet je hetAmp Model 
Out Level terugdraaien.

Er is ook een Presence regelaar, voor extra versterking van de hoogste frequenties (0-
99). Presence is niet beschikbaar (te zien als “– – –” op het scherm) bij onderstaande 
Amp Models:
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2.1 & 2.2 Modellen van de Fender Champ & Tweed Deluxe
4.1 & 4.2 Modellen van de Fender Blackface Deluxe & Twin
6.1, 6.2, 6.3 Modellen van Vox
12.1 Model van de Soldano X88R Preamp
13.3 Model van het Drive kanaal van de Dumble Overdrive Special

Als de EQ On/Off instelling van de FX ON/OFF Edit Row (net boven de MAIN Row) 
op OFF staat, heeft de Graphic EQ geen effect. Als je een van de instellingen van de 
Graphic EQ verandert terwijl de Graphic EQ uit staat, wordt die speciaal voor jou 
aangezet.

TREMOLO
Je controleert de Tremolo met behulp van de TREMOLO/CAB Edit Row (zesde van 
boven). Onthoud dat de beschikbare opties voor Tremolo Type in de Option List 
( ) rechts op het bedieningspaneel van de AX2 staan.

Tremolo is een snelle afwisseling van hard en zacht; net alsof je een volumeknop heen 
en weer draait om het geluid een bepaalde ‘puls’ te geven. Mono Tremolo controleert 
zowel het linker als rechter kanaal van de AX2. Bij Stereo Tremolo worden beide 
kanalen apart gecontroleerd zodat links harder wordt als rechts zachter is en 
omgekeerd. Dat kan hetzelfde effect geven als een automatische panner.

1. Mono – Tremolo Type 1 is Mono: het is de klassieke tremolo van gitaarversterkers. 
De Tremolo Depth van de AX2 heeft een groot bereik – je kunt hem op maximaal 
zetten om het volume van helemaal uit naar helemaal aan te laten gaan. Het in andere 
gitaarversterkers ingebouwde tremolocircuit is meestal beperkter – probeer een 
instelling van 70 of minder voor de klassieke Fender tremolo klank, bij voorbeeld.

2. Stereo 90° en  180° – Tremolo Type 1 & 2 zijn Stereo 90° en Stereo 180°. Zoals 
we al eerder, bij de Stereo Tremolo, zeiden, wisselen het linker en rechter kanaal van 
de AX2 elkaar in volume af met dit effect. De eenvoudigste van deze setups is de 
Stereo 180°, waarbij de tremologolven voor beide kanalen 180 graden uit fase met 
elkaar zijn. Als je op school meetkunde hebt gehad weet je wel wat dat betekent. De 
eenvoudigste uitleg is dat de kanaalvolumes bij 180° precies elkaars tegenovergestelde 
zijn. Dus als de een harder wordt, wordt de ander zachter. Dat geeft je hetzelfde effect 
als een auto-panner. 
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Bij 90° zijn het linker en rechter kanaal maar half uit fase met elkaar. Dus de 
tremologolven zijn niet tegengesteld aan elkaar; de een sleept een beetje achter de 
ander aan. Dat geeft je een effect dat tussen een doorsnee Tremolo en een auto-panner 
inzit.

4. Ring Modulator – Tremolo Type 4 is Ring Modulator. Veel oude keyboards 
hadden een ingebouwde Ring Modulator en dat effect lijkt opnieuw populair te 
worden. Artiesten in de wereld van de elektronische muziek sturen vocalen door ring 
modulators, en we dachten dat je er misschien een in de AX2 wilde hebben. Als je 
deze Tremolo Type selecteert, zijn de snelheden zo enorm dat het modulatiesignaal 
van de tremolo al bijna een hoorbare toon vormt. Voeg die modulatie toe aan je 
gitaargeluid en er ontstaat iets dat tegelijk bizar en mooi is.

TREMOLO SPEED / DEPTH / SHAPE

De Tremolo Depth (0-99) instelling bepaalt hoe zacht het geluid wordt bij elke ‘puls’ 
en de snelheid van de puls wordt bepaald door de Tremolo Speed (0-99) instelling. De 
vorm van de tremologolf kan worden gevarieerd van vloeiend en geleidelijk (een 
sinusgolf) tot scherp en abrupt (een blokgolf) door de Tremolo Shape (0-99) 
instelling. Met een lage snelheid en een zachte vorm voorziet Stereo Tremolo in 
voortdurende panning. Bij lage tot gemiddelde diepte (Depth) en matige snelheden 
(Speed) klinkt het als het tremolo van een ouderwetse elektrische piano.

TREMOLO ON/OFF

Als de Trem/Chorus On/Off instelling van de FX ON/OFF Edit Row is uitgeschakeld, 
hoor je geen Tremolo effect. Als de een Tremolo-instelling aanpast, wordt de Tremolo 
voor je aangezet.

GEEN TREMOLO MET ROTARY SPEAKER

De Tremolo instellingen worden genegeerd wanneer je de Rotary Speaker simulatie als 
Chorus Type kiest, aangezien de Rotary Speaker op de achtergrond gebruikmaakt van 
de tremolo bij het nabootsen van een ronddraaiende luidspreker. Als je in die situatie 
probeert een Tremolo-instelling te wijzigen, verschijnt op het scherm tijdelijk – – –.
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DELAY
De delay-effecten van je AX2 worden gecontroleerd met behulp van de DELAY Edit 
Row (zevende van boven). Onthoud dat de beschikbare opties voor Delay Type te 
vinden zijn in de Option List ( ) aan de rechterkant van het bedieningspaneel.

Delay zorgt voor een vertraagde herhaling of echo van je signaal. Door het toevoegen 
van feedback kan het vertraagde signaal vele malen herhaald worden waarbij de echo 
steeds zachter wordt.

DELAY ON/OFF

Als de Delay On/Off instelling van de FX ON/OFF Edit Row is uitgeschakeld, hoor je 
geen delay-effect. Als je een van de Delay-instellingen aanpast, zet de AX2 het Delay 
effect voor je aan.

DELAY TYPES

1. Mono – Mono Delay  voorziet in een of meer echo’s met een maximale vertraging 
van 1250 mS na het oorspronkelijke signaal. mS staat voor “milliseconden,” of 
duizendsten van een seconde. Dus 1250 mS is 1,25, of één-en-een-kwart seconde. 
Main Delay Time (0-99) stelt de tijd voor de echo(’s) in. Delay Time Offset (0-99) 
bepaalt de scheiding tussen de vertraagde en niet-vertraagde signalen in stereo. Zet 
deze op 0 en beide signalen worden gecentreerd tussen het linker en rechter kanaal, 
wat resulteert in een mono geluidsbeeld; zet deze op 99 en het directe signaal wordt 
naar het rechter kanaal gestuurd en het vertraagde signaal naar het linker. Delay 
Feedback (0-99) bepaalt het aantal herhalingen en Delay Level (0-99) het volume 
van de echo’s. Merk op dat het volume ook wordt beïnvloed door de DELAY/REVERB 
Level regelaar van de MAIN Row. Als je op zoek bent naar subtiele (wat betreft 
volume) delay effecten, kun je Delay Level van de Delay rij flink opkrikken en Delay/
Reverb Level van de MAIN Row juist terugdraaien. Dat geeft je vertraagde signaal de 
beste geluidskwaliteit. Zie ook de opmerking hieronder over de invloed van de 
Dynamic Delay instelling.

2. Stereo – Stereo Delay  voorziet in twee aparte delays; een voor het linker en een 
voor het rechter kanaal. Beide hebben een maximale vertraging van 625 mS (iets 
meer dan een halve seconde) na het oorspronkelijke signaal. Main Delay Time (0-
99) bepaalt de tijd voor het linker kanaal en Delay Time Offset (0-99) bepaalt de 
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tijd voor het rechter kanaal. Wanneer Delay Time Offset op 0 staat, is de rechter 
vertragingstijd gelijk aan de linker; bij 50 is de rechter vertragingstijd 50% minder dan 
de linker, enzovoorts. Delay Feedback (0-99) bepaalt het aantal herhalingen en 
Delay Level (0-99) bepaalt het volume van de echo’s. Net als bij de Mono Delay 
wordt het volume tevens beïnvloed door DELAY/REVERB Level regelaar van de 
MAIN Row. Als je op zoek bent naar subtiele (wat betreft volume) delay effecten, kun 
je Delay Level van de Delay rij flink opkrikken en Delay/Reverb Level van de MAIN 
Row juist terugdraaien. Dat geeft je vertraagde signaal de beste geluidskwaliteit. Zie 
ook de opmerking hieronder over de invloed van de Dynamic Delay instelling.

OP ZOEK NAAR EEN ULTRA-BREED GELUID? COMBINEER DAN STEREO, PING PONG OF 
MULTI TAP DELAY MET HET STEREO SPREAD EFFECT VAN DE TREMOLO/CAB EDIT 
ROW.

3. Ping Pong – Een Ping Pong Delay  bestaat uit twee delay-lijnen waarbij de 
uitgaande signalen van beide kanalen in elkaar overgaan, heen en weer, als een 
spelletje ping pong. Elke delay-lijn kan maximaal 625 mS (iets meer dan een halve 
seconde) na het oorspronkelijke signaal worden vertraagd. Main Delay Time (0-99) 
bepaalt de tijd voor de linker delay-lijn en Delay Time Offset (0-99) bepaalt de tijd 
voor de rechter delay-lijn, als een percentage van de Main Delay Time. Dus, als de 
Main Delay Time 400ms is en de offset is 50(%), volgt de rechter delay op 200ms 
(50% van 400ms) na de linker delay. Delay Feedback (0-99) bepaalt het aantal 
herhalingen en Delay Level (0-99) bepaalt het volume van de echo’s. Merk op dat 
het volume ook wordt beïnvloed door de DELAY/REVERB Level regelaar van de 
MAIN Row. Als je op zoek bent naar subtiele (wat betreft volume) delay effecten, kun 
je Delay Level van de Delay rij flink opkrikken en Delay/Reverb Level van de MAIN 
Row juist terugdraaien. Dat geeft je vertraagde signaal de beste geluidskwaliteit. Zie 
ook de opmerking hieronder over de invloed van de Dynamic Delay instelling.

4.1-9 Multi Tap – Bij deze is het net of je vijf delays tegelijk hebt, elk met een eigen 
vertragingstijd, volume en panning. Er zijn 10 Multi Tap configuraties (4.1 tot en met 
4.10), elk met een eigen ritme. De Main Delay Time (0-99) instelling bepaalt de 
relatieve “spreiding” of tempo van alle taps tegelijk in hetzelfde ritme. Wanneer deze 
laag is ingesteld komen de taps dicht bij elkaar; bij hogere waarden is de afstand tussen 
de taps groter. De Delay Feedback (0-99) instelling controleert alle taps tegelijk, wat 
het makkelijk maakt het totale aantal herhalingen aan te passen.Delay Level (0-99) 
bepaalt het volume van de echo’s.  Merk op dat het volume ook wordt beïnvloed door 
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de DELAY/REVERB Level regelaar van de MAIN Row. Als je op zoek bent naar 
subtiele (wat betreft volume) delay effecten, kun je Delay Level van de Delay rij flink 
opkrikken en Delay/Reverb Level van de MAIN Row juist terugdraaien. Dat geeft je 
vertraagde signaal de beste geluidskwaliteit. Zie ook de opmerking hieronder over de 
invloed van de Dynamic Delay instelling.

5. Tape Echo – Het Tape Echo effect van de AX2 reproduceert het gedrag van een 
bandecho als de de Binson Echorec of Maestro Echoplex. Elke successievelijke 
vertraging verliest wat aan frequentierespons en definitie, net als bij analoge tape. De 
maximale vertragingstijd is 1250 mS. Main Delay Time (0-99) bepaalt de tijd voor 
de herhalingen.  Delay Time Offset (0-99) bepaalt de scheiding tussen de vertraagde 
en niet-vertraagde signalen in stereo. Zet deze op 0 en beide signalen worden 
gecentreerd tussen het linker en rechter kanaal, wat resulteert in een mono 
geluidsbeeld; zet deze op 99 en het directe signaal wordt naar het rechter kanaal 
gestuurd en het vertraagde signaal naar het linker. Delay Feedback (0-99) bepaalt 
het aantal herhalingen en Delay Level (0-99) het volume van de echo’s. Merk op dat 
het volume ook wordt beïnvloed door de DELAY/REVERB Level regelaar van de 
MAIN Row. Als je op zoek bent naar subtiele (wat betreft volume) delay effecten, kun 
je Delay Level van de Delay rij flink opkrikken en Delay/Reverb Level van de MAIN 
Row juist terugdraaien. Dat geeft je vertraagde signaal de beste geluidskwaliteit. Zie 
ook de opmerking hieronder over de invloed van de Dynamic Delay instelling.

DYNAMIC DELAY

De Dynamic Delay instelling is beschikbaar voor alle soorten delay van de AX2. Het is 
een  “zelfdenkende” volumeregelaar voor de herhalingen van de delay effecten die het 
volume van de herhalingen bepaalt in relatie tot het volume van je spel. Terwijl je 
speelt houdt de Dynamic Delay het volume van de herhalingen onder de duim zodat je 
spel niet ten onder gaat in echo’s. Dan, als je even ophoudt met spelen, wordt het 
volume opgekrikt zodat de herhalingen duidelijk te horen zijn. De Dynamic Delay 
regelaar van de DELAY Edit Row bepaalt de drempelwaarde (threshold) – het 
breekpunt waar de automatische volumeregelaar ophoudt te werken en de echo’s 
doorlaat op vol volume. Stel hier een hoge waarde in en het delay-effect wordt 
gedempt om een brei van gelui te voorkomen.
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DELAY TIMES

0 is de kortste vertragingstijd en 99 de langste. Het bereik is exponentieel, wat inhoudt 
dat de lage nummers kleinere stappen nemen en hoge nummers grotere. In 
onderstaande tabellen is te zien welke vertragingstijden (in milliseconden) je kiest 
wanneer je de Delay effecten van de AX2 gebruikt: 
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MONO VERTRAGINGSTIJDEN (duizendsten van een seconde)

0 = 0017.0 25 = 0236.8 50 = 0517.7 75 = 0889.9
1 = 0021.9 26 = 0254.1 51 = 0528.5 76 = 0906.0
2 = 0026.8 27 = 0271.5 52 = 0539.3 77 = 0922.2
3 = 0031.7 28 = 0288.8 53 = 0550.1 78 = 0938.4
4 = 0036.6 29 = 0306.2 54 = 0560.9 79 = 0954.6
5 = 0041.5 30 = 0323.6 55 = 0571.7 80 = 0970.8
6 = 0046.4 31 = 0334.4 56 = 0582.5 81 = 0986.9
7 = 0051.3 32 = 0345.2 57 = 0593.2 82 = 1003.1
8 = 0056.2 33 = 0355.9 58 = 0604.0 83 = 1019.3
9 = 0061.1 34 = 0366.7 59 = 0614.8 84 = 1035.5

10 = 0066.0 35 = 0377.5 60 = 0625.6 85 = 1051.7
11 = 0074.4 36 = 0388.3 61 = 0636.4 86 = 1067.8
12 = 0082.8 37 = 0399.1 62 = 0647.2 87 = 1084.0
13 = 0091.2 38 = 0409.9 63 = 0663.3 88 = 1100.2
14 = 0099.6 39 = 0420.6 64 = 0679.5 89 = 1116.4
15 = 0108.0 40 = 0431.4 65 = 0695.7 90 = 1132.6
16 = 0116.4 41 = 0442.2 66 = 0711.9 91 = 1146.5
17 = 0124.8 42 = 0453.0 67 = 0728.1 92 = 1160.4
18 = 0133.2 43 = 0463.8 68 = 0744.2 93 = 1174.4
19 = 0141.6 44 = 0474.6 69 = 0760.4 94 = 1188.4
20 = 0150.0 45 = 0485.4 70 = 0776.6 95 = 1202.3
21 = 0167.3 46 = 0496.2 71 = 0792.8 96 = 1216.3
22 = 0184.7 47 = 0507.0 72 = 0809.0 97 = 1230.2
23 = 0202.1 48 = 0517.7 73 = 0825.1 98 = 1244.2
24 = 0219.4 49 = 0528.5 74 = 0841.3 99 = 1258.1
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STEREO VERTRAGINGSTIJDEN (duizendsten van een seconde)

0 = 0008.5 25 = 0118.4 50 = 0258.9 75 = 0445.0
1 = 0011.0 26 = 0127.1 51 = 0264.3 76 = 0453.0
2 = 0013.4 27 = 0135.8 52 = 0269.7 77 = 0461.1
3 = 0015.9 28 = 0144.4 53 = 0275.1 78 = 0469.2
4 = 0018.3 29 = 0153.1 54 = 0280.5 79 = 0477.3
5 = 0020.8 30 = 0161.8 55 = 0285.6 80 = 0485.4
6 = 0023.2 31 = 0167.2 56 = 0291.3 81 = 0493.4
7 = 0025.7 32 = 0172.6 57 = 0296.6 82 = 0501.6
8 = 0028.1 33 = 0178.0 58 = 0302.0 83 = 0509.7
9 = 0030.6 34 = 0183.4 59 = 0307.4 84 = 0517.8

10 = 0033.0 35 = 0188.8 60 = 0312.8 85 = 0525.9
11 = 0037.2 36 = 0194.2 61 = 0318.2 86 = 0533.9
12 = 0041.4 37 = 0194.4 62 = 0323.6 87 = 0542.0
13 = 0045.6 38 = 0205.0 63 = 0331.7 88 = 0550.0
14 = 0049.8 39 = 0210.3 64 = 0339.8 89 = 0558.4
15 = 0054.0 40 = 0215.7 65 = 0347.9 90 = 0566.3
16 = 0058.2 41 = 0221.1 66 = 0356.0 91 = 0573.3
17 = 0062.4 42 = 0226.5 67 = 0364.1 92 = 0580.2
18 = 0066.6 43 = 0231.9 68 = 0372.1 93 = 0587.2
19 = 0070.8 44 = 0237.3 69 = 0380.2 94 = 0594.2
20 = 0075.0 45 = 0242.7 70 = 0389.3 95 = 0601.2
21 = 0083.7 46 = 0248.1 71 = 0396.4 96 = 0608.2
22 = 0092.4 47 = 0253.5 72 = 0404.5 97 = 0615.1
23 = 0101.1 48 = 0258.9 73 = 0412.6 98 = 0622.1
24 = 0109.7 49 = 0264.3 74 = 0420.7 99 = 0629.1

TAP TEMPO

Je kunt de Main Delay Time van de AX2 instellen met de Tuner/Tap Tempo knop. 
Gewoonlijk activeer je daarmee het ingebouwde stemapparaat, maar als de DELAY 
Edit Row geselecteerd is, wordt het een Tap Tempo regelaar. Tap erop en de AX2 meet 
de tijd tussen de taps. Onmiddellijk wordt de Main Delay Time ingesteld op het tempo 
dat je tapt en getoond op het schermpje. Onthoud dat dat uitsluitend werkt wanneer de 
DELAY Edit Row is geselecteerd. In elk ander geval schakel je het stemapparaat in/uit 
wanneer je op Tuner/Tap Tempo drukt. Dit is ook mogelijk bij het Floor Board en FB4.
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CHORUS EFFECTEN
De Chorus effecten van de AX2 worden gecontroleerd met behulp van de CHORUS 
Edit Row (achtste van boven). Onthoud dat de beschikbare opties voor Chorus Type 
en Chorus Shape te vinden zijn in de Option List ( ) aan de rechterzijde van het 
bedieningspaneel.

De AX2voorziet in allerlei toonhoogtemodulatie-effecten, alle gegroepeerd onder 
Chorus. Voor een superbreed geluid combineer je de Stereo uitvoeringen van deze 
effecten met het Stereo Spread effect van de TREMOLO/CAB Edit Row.

ON/OFF

Onthoud dat je Chorus in en uit kunt schakelen met de Trem/Chorus On/Off 
instelling van de MAIN Edit Row. Als je een Chorus effect-instelling aanpast, zet de 
AX2 de Chorus voor je aan.

CHORUS TYPES

1. Chorus – Chorus geeft je die zwemmende, glinsterende klank die zo’n belangrijk 
deel van het gitaargeluid van bijvoorbeeld Andy Summers is. Chorus effecten 
ontstaan wanneer je een toonhoogtegemoduleerde kopie van een signaal samenvoegt 
met het origineel. De hoeveelheid ‘detuning’ wordt bepaald door Chorus Depth (0-
99) en de snelheid door Chorus Speed (0-99). Chorus Feedback (0-99) zorgt voor 
extremere resultaten door het ontstemde signaal nogmaals te ‘detunen’. Chorus 
Shape (1-4) selecteert een van de vier opties van de Chorus Shape Option List (15) 
aan de rechterkant van het bedieningspaneel van de AX2 – Mono Sine, Stereo Sine, 
Mono Square en Stereo Square.

In het geval van een Stereo Chorus Shape worden de rechter en linker signalen in 
tegenovergestelde richting ontstemd – het linker kanaal wordt verhoogd en het 
rechter verlaagd, en vice versa. Dat alles resulteert in een lekker breed chorus geluid!

2. Flange – Flanging is het bekende straaljagergeluid dat je je misschien nog 
herinnert van platen uit de jaren 70. Oorspronkelijk werd het effect maar zelden 
gebruikt, vooral omdat technici er twee bandrecorders voor nodig hadden en met hun 
vinger de op de rand van een van de spoelen de opname vertraagden of versnelden. 
Aangezien de rand van de spoel ‘flange’ wordt genoemd, was een naam voor het effect 
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snel gevonden. Zodra iemand uitgevonden had hoe je datzelfde effect elektronisch 
kon reproduceren, werd het veel vaker gebruikt, misschien zelfs wel iets te vaak. Stereo 
Flange zorgt voor een opgaande beweging in het ene, en een dalende beweging in het 
andere kanaal, wat resulteert in een supervet flange-geluid. De hoeveelheid detuning 
wordt bepaald door Chorus Depth (0-99) en de snelheid door Chorus Speed (0-
99). Chorus Feedback (0-99) zorgt voor extremere resultaten door het flange-
signaal nogmaals door de flanger te sturen. Chorus Shape (1-4) kiest een van de vier 
opties van de Chorus Shape Option List ( ) aan de rechterzijde van het 
bedieningspaneel – Mono Sine, Stereo Sine, Mono Square en Stereo Square. Oh ja, 
wanneer je een flanger met een Square golfvorm kiest, wordt in werkelijkheid een 
Triangle golfvorm geselecteerd omdat die geschikter is voor flanging. 

3. Phase – Nog zo’n populair effect is de Phase Shifter of Phasor. Het valt niet mee de 
klank daarvan in woorden te vangen – het klinkt een beetje alsof je gitaargeluid door 
een buis wordt gestuurd, in de goede zin van het woord. Technisch gesproken 
verschuift een Phase effect de fase van verschillende frequenties met verschillende 
hoeveelheden. Gecombineerd met het oorspronkelijke signaal resulteert dat in een 
kamfiltereffect – leuk toch? De hoeveelheid phasing wordt gecontroleerd door 
Chorus Depth (0-99) en de snelheid door Chorus Speed (0-99). Chorus 
Feedback (0-99) zorgt voor extremere resultaten door het phase-signaal nogmaals 
door de phaser te sturen. Het Phase effect is mono en je kunt Chorus Shape dus 
alleen op 1 (Mono Sine) of 3 (Mono Square) zetten wanneer je Phase type selecteert. 
Oh ja, wanneer je een phaser met een Square golfvorm kiest, wordt in werkelijkheid 
een Triangle golfvorm geselecteerd omdat die geschikter is voor phasing.

4. Rotary – Dit effect bootst een ronddraaiende luidspreker na. Het Leslie Speaker 
System is een bekend voorbeeld van een dergelijk systeem. Rotary speaker systemen 
waren erg populair in de jaren zestig en werden meestal gebruikt in combinatie met 
Hammond orgels. Soms werden ze echter ook gebruikt voor gitaar. De gitaar in het 
begin van Lucy In The Sky With Diamonds is een goed voorbeeld van de combinatie 
van gitaar met een ronddraaiende luidspreker. Jimmy Page gebruikte het effect op het 
eerste Led Zeppelin album. Wanneer je de snelheid van de Rotary Speaker verandert, 
gaat deze geleidelijk naar de nieuwe snelheid, net als bij een echte ronddraaiende 
luidspreker. De hoeveelheid effect wordt bepaald door Chorus Depth (0-99) en de 
snelheid door Chorus Speed (0-99). Chorus Feedback (0-99) zorgt voor 
extremere resultaten door het Rotary signaal nogmaals door de Rotary te sturen. 
Chorus Shape is niet van toepassing aangezien rotary speakers altijd rondjes draaien.
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Merk op dat Tremolo wordt uitgeschakeld wanneer je Rotary selecteert aangezien de 
Rotary Speaker op de achtergrond gebruikmaakt van de tremolo bij het nabootsen van 
een ronddraaiende luidspreker

5. Vibrato – Deze term wordt soms onterecht gebruikt om Tremolo (verandering van 
volume) aan te duiden. Vibrato is in werkelijkheid een uiterst kleine 
toonhoogteverandering – een lichte zweving, als het vibrato van een goed getrainde 
zanger(es) of violist(e). Wanneer je Vibrato in combinatie gebruikt met een Stereo 
Chorus Shape, worden de rechter en linker signalen in tegenovergestelde richting 
ontstemd – het linker kanaal wordt verhoogd en het rechter verlaagd, en vice versa. 
De subtiliteit – of het gebrek daaraan – van het Vibrato effect wordt bepaald door 
Chorus Depth (0-99) en de snelheid door Chorus Speed (0-99). Chorus 
Feedback (0-99) zorgt voor extremere resultaten door vibrato-signaal nogmaals door 
het  vibrato-effect te sturen. Chorus Shape (1-4) kiest een van de vier opties van de 
Chorus Shape Option List (15) aan de rechterzijde van het bedieningspaneel – Mono 
Sine, Stereo Sine, Mono Square en Stereo Square.

6. Freq Mod – Dit effect kan alleen worden beschreven als ‘bizar’. Hier wordt de 
Chorus golfvorm zo versneld dat hij een eigen toonhoogte krijgt, die vervolgens de 
toonhoogte van je gitaarsignaal moduleert. Krankzinnig! Chorus Speed (0-99) 
bepaalt de toonhoogte van de modulatiefrequentie. Met Chorus Depth (0-99) 
bepaal je hoe extreem je de frequentiemodulatie wilt hebben en Chorus Feedback 
(0-99) zorgt voor nog extremere resultaten door het gemoduleerde signaal nogmaals te 
moduleren. Chorus Shape (1-4) kiest een van de vier opties van de Chorus Shape 
Option List ( ) aan de rechterzijde van het bedieningspaneel – Mono Sine, Stereo 
Sine, Mono Square en Stereo Square.

Dit is een goed effect om te gebruiken met Mod Assign Wah Type, dat je in staat stelt 
een effectparameter van de AX2 te moduleren met je wah-pedaal. Probeer Wah Depth 
eens te moduleren met dit effect, met veel Chorus Feedback. 
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REVERB
De Reverb effecten van de AX2 worden gecontroleerd met behulp van de REVERB 
Edit Row (negende van boven). Onthoud dat de beschikbare opties voor Reverb Type 
te vinden zijn in de Option List ( ) aan de rechterkant van het bedieningspaneel.

Reverb zorgt ervoor dat je geluid zich in een ruimte lijkt te bevinden; galm, dus. 
Reverb effecten bestaan uit een groot aantal te onderscheiden echo’s, weerkaatsingen 
genaamd, die het weerkaatsen van geluidsgolven tegen plafond, vloer, muren van en 
andere objecten in, een ruimte nabootsen. In een natuurlijke akoestische ruimte 
nemen volume en helderheid van een weerkaatsing geleidelijk af. De weerkaatsingen 
en de manier waarop ze uitsterven zijn afhankelijk van de grootte van de ruimte, de 
positie van de geluidsbron erin, de hardheid van de muren en andere factoren.

ON/OFF & VOLUME

Onthoud dat je Reverb in en uit kunt schakelen met de Reverb On/Off instelling van 
de MAIN Edit Row. Als je een Reverb effectinstelling aanpast, zet de AX2 het effect 
voor je aan.

REVERB TYPES

De AX2 geeft je de keus uit diverse reverb-effecten, elk bedoeld om een andere ruimte 
met een andere galm na te bootsen. Kies er eens een, sluit je ogen – het is net of je 
naar een verre plaats wordt gebracht, zonder kwijtgeraakte bagage en een saaie vlucht.

1. Spring – Produceert een heldere, resonante klank, wat een vereiste is voor een oud 
en vertrouwd gitaargeluid. Dit soort reverb vind je dan ook ingebouwd in vele 
gitaarversterkers.

2. Dark Room – Reproduceert de sfeer van een kleine ruimte met veel 
weerkaatsende oppervlakken en een donker geluid.

3. Bright Room – Vergelijkbaar met Dark Room, maar dan helderder.

4. Dark Hall – Reproduceert de sfeer van een flinke concertzaal.
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5. Bright Hall – Vergelijkbaar met Dark Hall, maar dan met de lichten aan.

REVERB REGELAARS

Al deze regelaars vind je in de REVERB Edit Row (negende van boven).

Predelay (0-99) Bepaalt hoe lang het duurt voor het reverb effect optreedt, zodat het 
droge signaal duidelijk te onderscheiden is.

Reverb Decay (0-99) Bepaalt hoe lang het duurt voor de reverb is uitgestorven. 

Reverb Tone (0-99) Maakt je reverb klank donkerder of helderder.

Reverb Diffusion (0-99) Bepaalt de dichtheid van de reverb door het toevoegen van 
weerkaatsingen tijdens het uitsterven. Bij lage instellingen hoor je de afzonderlijke 
echo’s waaruit de totale reverb klank bestaat. Bij hogere instellingen gaan die in elkaar 
over.

Reverb Level (0-99) Bepaalt het volume van het Reverb effect. Merk op dat het 
volume ook wordt beïnvloed door de DELAY/REVERB Level regelaar van de MAIN 
Row. Als je op zoek bent naar subtiele (wat betreft volume) reverb effecten, kun je 
Reverb Level van de Reverb rij flink opkrikken en Delay/Reverb Level van de MAIN 
Row juist terugdraaien. Dat geeft je galmsignaal de beste geluidskwaliteit.

CABINET SIMULATIONS
TubeTone Modeling werd niet alleen gebruikt om de Amp Models van de AX2 te 
produceren. Het is ook de magie achter de uitgebreide verzameling cabinet-simulaties 
waar het systeem in voorziet. De cabinet-simulatie die je kiest heeft een geweldig 
effect op je gitaargeluid. Er zit een flink verschil tussen de klank van een klein Vox 
AC-15 cabinet met open achterkant en één 12 inch speaker, en de impact van een 
gesloten Marshall cabinet met vier Celestion Vintage 30 speakers. Dat wil niet zeggen 
dat de een beter is dan de ander, net zo min als de ene versterker beter is dan de 
andere. Ze zijn gewoon niet hetzelfde, en elk geeft je een ander geluid. De AX2 geeft je 
de kans te experimenteren met de hele verzameling luidsprekerkasten.
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CABINET TYPES

De beschikbare Cabinet Types vind je in de Cabinet Types Option List aan de 
rechterkant van het bedieningspaneel ( ). 

OFF – Geen cabinet-simulatie. Wat je hoort is de pure klank van het AX2 cabinet – 
en daar is niets mis mee.

1. 1 – 1 x 12" Vox AC-15 cabinet
1. 2 – 1 x 12" Fender Deluxe cabinet (gemodelleerd naar een ’64 Deluxe)
1. 3 – 1 x 12" Mesa Boogie cabinet met EV12L speakers

2. 1 – 2 x 10" Music Man cabinet
2. 2 – 2 x 10" Blues cabinet
2. 3 – 2 x 10" (Kamfilter effect)

3. 1 – 2 x 12" Fender Twin Reverb
3. 2 – 2 x 12" Roland JC-120
3. 3 – 2 x 12" Matchless met Celestion Vintage 30’s

4. 1 – 4 x 10" Fender Bassman
4. 2 – 4 x 10" Peavey Classic 50
4. 3 – 4 x 10" Custom

5. 1 – 4 x 12" Marshall buikkast met Celestion “greenbacks”
5. 2 – 4 x 12" Marshall buikkast met Celestion Vintage 30’s
5. 3 – 4 x 12" Custom

CABINET SPREAD

Dit effect wordt gebruikt om een geluid te “spreiden” voor meer diepte en kleur. 
Ingeschakeld geeft het je het idee dat de luidsprekers ver uit elkaar staan. Cabinet 
Spread is met name effectief bij stereo effecten als Stereo Chorus, Stereo Flange, 
Stereo Delay, Ping Pong Delay en Reverb.

MAIN ROW
DRIVE – Bepaalt de sterkte van het signaal dat naar de voorversterker gaat. Hoge 
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instellingen geven extra vervorming in de voorversterker. De DRIVE regelaar wordt 
automatisch gepasseerd wanneer je een Acoustic Simulation Amp Model selecteert 
(je wilt toch geen vervorming van je akoestische gitaargeluid?). Het bereik is 0-99.

BASS / MID / TREBLE – Zoals we al uitgebreid hebben behandeld in het hoofdtsuk 
over Amp Models, bootsen deze zoveel mogelijk de regelaars van de versterkers die 
model stonden voor de Amp Models van de AX2 na. Je hebt tevens toegang tot deze 
regelaars via de AMP MODEL Edit Row (vierde van boven), wat een handige plek is 
als je een Amp Model selecteert en andere details instelt. (0-99)

CHANNEL VOLUME – Dit bepaalt de sterkte van het signaal dat naar de eindtrap 
gaat. Gebruik deze regelaar om de volumebalans tussen verschillende kanalen te 
regelen - bijvoorbeeld harder voor een sologeluid en zachter voor slag. (0-99)

DELAY/REVERB – Dit is de Master Effects Level regelaar voor zowel de Delay als de 
Reverb effecten. (0-99)
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 DENK GLOBAAL
Een van de handigste dingen van de AX2 is de mogelijkheid globale parameters te 
kunnen bedienen. We bedoelen dan dat je met één knop alle kanalen van de 
versterker beïnvloed. Dat komt van pas als je ergens speelt waar de muren van beton 
zijn en alles zo schel klinkt dat iedereen in elkaar krimpt als je een noot speelt die 
hoger is dan de losse G. Ga naar Global mode (weet je nog, dat doe je door twee keer 
snel op de Main Edit Row  knop te drukken) en draai de Treble regelaar van de Main 
Row terug. Het publiek slaakt een ziucht van verlichting en die avond kun je niet 
meer stuk. Vergeet niet aan het eind van de avond de Global Tone Controls weer op 0 
te zetten, anders klinken je geluiden niet meer zoals eerst. All einformatie over dat 
onderwerp vind je in het vorige hoofdstuk van deze Gebruikersgids.

Global mode parameters worden nioet opgeslagen met de individuele programma’s 
maar in een aparte sectie van het geheugen. Heb je eenmaal een Global parameter 
ingesteld, dan blijft dat zo tot je hem verandert of een System Reset uitvoert (meer 
informatie daarover in de System Resets sectie van deze gebruikersgids).

Hier is een lijst van de Global parameters aan de rechterzijde van de bovenste twee 
AX2 Edit Rows:

MIDI Channel (1-16, All)
Transmit Sound (U01A-U32D, Edit Buffer, All)
Gate/Hum per Sound (Sound, All)
Aux per Sound (Sound, All)

En dan zijn er natuurlijk nog de Global Tone Controls van de MAIN Row:

Drive, Bass, Mid, Treble, Gain, Delay/Reverb (alle gaan van –50 tot +50)
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KORTE HANDLEIDING
Niet mis, die AX2! Om er zeker van te zijn dat je al dat vermogen onder de knie krijgt, 
gaan we zelf een nieuw  geluid maken. Wat we zoeken is een hi gain geluid met weinig 
midden. Waarom? Omdat het makkelijk is en het ons de kans geeft zo’n beetje alle 
regelaars te gebruiken. Zelfs als je nooit gebruikmaakt van een geluid als dat, moet je 
maar eens met ons meedoen. Alles dat je leert is namelijk van toepassing op andere 
geluiden die je zelf wilt maken.

Eerst maken we een ‘blanco’ geluid. Na heel wat AX2 versterkers geprogrammeerd te 
hebben, is het onze ervaring dat je het best altijd ergens een blanco programma kunt 
hebben om mee te beginnen. Hier bij Line6 staat in elk kantoor wel een AX2 met een 
blanco programma in User Bank 32, Channel D (de laatste geheugenlocatie van de 
AX2). Bij dit ‘blanco’ geluid staan de toonregelaars en de EQ op 0, Drive op een beetje 
(35 schijnt erg populair te zijn), ook alle effecten staan uit en de Gate en Hum 
Canceller zijn naar smaak ingesteld. Op die manier heb je altijd een makkelijk 
beginpunt voor nieuwe programma’s en verdoe je je tijd niet met het opsporen van een 
EQ die je per ongeluk aan hebt laten staan....

MAAK JE GEEN ZORGEN. WE LATEN JE STRAKS OOK ZIEN HOE JE HET ‘ BLANCO’ KANAAL 
WEER ONGEDAAN KUNT MAKEN, ALS JE DAT WILT.

EEN BLANCO KANAAL MAKEN
Daar gaan we. Eerst doen we dit, en daarna komt het hi gain geluid met weinig 
midden. 

Druk, als dat nodig is, op de USER/PREZet ( ) knop zodat het meest linkse karakter 
op het schermpje van de AX2 ( ) een U is. Kies dan Bank 32 met de BANK UP/
DOWN knoppen ( ) en druk op de CHANNEL D knop ( ).

Draai de eerste Control Knob (die nu Drive controleert) naar 35, draai de Bass, Mid 
en Treble knoppen naar 50 (12 uur), draai Channel Volume naar 70 en Delay/Reverb 
naar 0.
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Druk op de bovenste Row Select knop om de AUX/MIDI Row. Zet te activeren. Zet 
Aux Input Mix, Bass, Treble en Reverb Level op nul, MIDI Channel op 1 en blijf van 
de Transmit Sounds af.

Druk nogmaals op de bovenste Row Select knop om de NOISE GATE Row te 
activeren. Als het goed is wijst het rode pijltje nu die kant op. Zet Noise Gate uit, 
Threshold op nul, Decay op 25 en Hum Canceller op Off. Zet Gate/Hum Per Sound 
en Aux Per Sound op ‘Chn.’

Druk op de op-een-na hoogste Row Select knop om de COMP/PEDALS Row  te 
selecteren. Zet Compression Level op nul, Volume Pedal op ‘Pst,’ Distortion Box op 
3.4 (zo’n beetje in het midden), Wah Type op 1, Wah Depth op 99 en Auto-Volume 
Attack op Off.

Druk nogmaals op de op-een-na-hoogste Row Select knop om de Amp Model Row te 
activeren. Zet Model Select op 1, sla Bass/Mid/Treble over (die zijn immers hetzelfde 
als de MAIN Row regelaars), zet Bright Switch op Off en zet Amp Model Out Level 
op 99.

Druk op de GRAPHIC EQ Row Select knop en zet alle regelaars op 12 uur (neutraal), 
met Presence op 50.

Selecteer de TREMOLO/CAB Edit Row  en zet Tremolo type op 1, Speed op 35, 
Depth op 35 en Shape op nul. Zet Cabinet Type op nul en Stereo Spread op Off.

DELAY: Zet Delay Type op 1, Main Delay  Time op 30, Delay Time OffSet op nul, 
Feedback op 0, Dynamic Delay op nul en Delay Level op 99.

CHORUS: Zet Chorus Type op 1, Speed op 7, Depth op 85, Feedback op nul, Chorus 
Shape op 4 en Chorus Level op 50.

REVERB: Type 1, Predelay nul, Decay 30, Tone 50, Diffusion 50 en Level 99.

FX ON/OFF: Zet ze allemaal uit.

Druk nu op SAVE. Het schermpje van de AX2 knippert. Als het goed is staat er U32 
en is de Channel D knop verlicht. Als dat niet het geval is, los je dat op met de Bank 
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UP/DOWN en CHANNEL D knop. Druk nogmaals op SAVE. Gefeliciteerd!

GLOBAL TONE REGELAARS: Voor we nu een nieuwe setup gaan maken, moeten 
we zeker weten dat we alles horen zoals het bedoeld is. Druk tweemaal snel op de 
MAIN Row Select knop om die te laten knipperen en controleer of alle Global Tone 
Controls op nul staan. Je kunt even kijken zonder iets te veranderen door de MAIN 
Row Select knop ingedrukt te houden. De instellingen van de zes Global Tone 
Controls komen nu knipperend voorbij. Zolang alles op nul staat, zit je goed. Zo niet, 
zet de stoute regelaars op nul en we kunnen verder!

EEN NIEUWE SETUP VOOR EEN KANAAL
Allereerst kies je een Amp Model dat je wilt gebruiken. Laten we voor dit geluid het 
Rectified model (11.1).

Activeer de AMP MODEL Edit Row en kies model type 11.1 met de Model Select 
knop. Je hoort nu een vrij clean, vlak geluid. Nogal saai. Laten we daar iets aan doen.

Selecteer de MAIN Edit Row en krik Drive op naar 75. Met die instelling kun je je 
geluid nog redelijk clean krijgen door het volume op je gitaar terug te draaien, maar 
het scheurt al aardig. Ook al klinkt het al beter, we hebben nog een lange weg te gaan.

Ga terug naar de AMP MODEL rij en stel de toonregelaars in. Onthoud dat de 
toonregeling bij dit model na  de TubeTone distortion komen en ze dus meer invloed 
op je geluid heeft dan de pre-distortion toonregelaars van bijvoorbeeld de Fender Twin 
met een hoge Drive instelling. Het eerste dat je doet is de Mid regelaar op 25 zetten. 
We wilden weinig midden, weet je nog?. Zet nu de Bass regelaar op 60 en Treble op 80. 
Zet ten slotte Amp Model Out Level op 80-90.

Nu ontbreekt er nog maar één ding aan ons basisgeluid; het cabinet type. Ga naar de 
TREMOLO/CAB bewerkrij en kies met de Cabinet Type knop type 5.1 (4x12 met 
Vintage 30’s). Speel een tijdje met wat we tot nu toe hebben.

Hier is een trucje dat je bij meer geluiden kunt gebruiken. Vaak wil je wat meer laag 
maar als je aan de BASS knop draait, wordt je geluid alleen maar modderig. Omdat de 
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Graphic EQ na de vervormingstrappen is geplaatst, kun je die gebruiken om wat meer 
laag te krijgen zonder aan duidelijkheid of strakheid te verliezen. Ga naar de Graphic 
EQ rij en krik de 80hz regelaar ongeveer +6 op. Speel er een beetje mee en stel hem in 
zoals jij hem het best vind klinken. Vergeet alleen niet dat je gain toevoegt zodra je de 
+ kant van de EQ opgaat. Bij te veel gain gaan we vervorming horen die we niet 
willen horen. Negatieve EQ is vaak net zo effectief om het geluid te krijgen dat je 
zoekt en zorgt zelfs voor wat headroom. Probeer daarom eens 80 hz op 0 te laten en de 
rest van de EQ frequenties (met uitzondering van Presence) op -6 te zetten.

Nu hebben we ons droge basisgeluid. Je kunt nu al horen dat we op zoek zijn naar een 
jaren ‘80 metal sound. De volgende stap is het toevoegen van effecten.

Welke effecten verwacht je bij een geluid als dit? Delay, chorus en een beetje reverb? 
We gaan een stereo delay, wat stereo chorus en een hall reverb gebruiken. Eerst de 
delay.  Selecteer de DELAY Edit Row en kies Stereo (2) met de Delay Type knop. Stel 
nu de Main Delay Time in. Terwijl de Delay Edit rij nog steeds geselecteerd is, kies je 
instelling 37 met de Main Delay Time knop. Zet Delay Time Offset op 50. Zet Delay 
Feedback op 12 en Delay Level op 55. Aangezien dat geen erg lange delay is, laten we 
Dynamic Delay Set op OFF staan.

Wat hebben we zojuist gedaan? Zoals je je van de sectie over delay-instellingen uit het 
hoofdstuk over effecten zult herinneren, bepaalt Main Delay Time de vertragingstijd 
van het linker kanaal wanneer je een stereo delay gebruikt. Als je dat hoofdstuk niet 
hebt gelezen (ik ben niet boos, echt niet, alleen een beetje teleurgesteld) weet je het 
nu toch. De Delay Time Offset bepaalt het percentage van de Main Delay Time dat 
wordt gebruikt voor het rechter kanaal (Als je je nu afvraagt waar we het over hebben; 
wat we bedoelen is dat de vertraginsgtijd van het rechter kanaal de helft is van die van 
het linker kanaal).

De chorus die we gaan gebruiken is een lichte stereo chorus met weinig snelheid. We 
willen niet dat de chorus teveel opvalt – het geluid moet een beetje in beweging zijn 
en verspreid worden over het stereobeeld. Begin met het selecteren van de Chorus 
Edit rij en kies Chorus type 1 (Chorus). Zet Chorus speed op 3. Dat is aan de langzame 
kant en als het goed is hoor je nauwelijks modulatie. Zet Chorus Depth ongeveer op 
80. Nogmaals, we gaan voor een subtiel effect. Gek doen kunnen we altijd later nog. 
Zet Chorus Feedback op 2 en Chorus Level op 32. Luister nu naar het geluid voor we 
verder gaan met de reverb. Als het goed is, klinkt het al behoorlijk vet. Laten we het 
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nog vetter maken door cabinet spread in te schakelen. Dat effect maakt gebruik van 
psycho-akoestische processen om het stereobeeld breder te laten lijken dan de 
werkelijke afstand tussen de twee luidsprekers. Selecteer de Tremolo/Cab rij en zet 
Cabinet Stereo Spread op On. Speel eens wat. Cool!

Nu, als laatste stap in onze ode aan de overdreven jaren tachtig, voegen we reverb toe. 
We verliezen alle gevoel voor proportie uit het oog en kiezen voor een van de Hall 
reverbs. Aangezien die al een vrij heldere klank hebben, selecteren we Dark Hall. Je 
weet inmiddels wel hoe dat moet. Selecteer de Reverb Edit rij en gebruik de Reverb 
Type knop om 4, Dark Hall te kiezen(vergeet de Option Lists ( ) aan de 
rechterkant van het bedieningspaneel van je AX2 niet om te zien waar je uit kunt 
kiezen). Om het als een grote zaal te laten klinken willen we een behoorlijk lange 
Predelay Time; zo rond de 75 – experimenteer trouwens zelf eens met deze instelling. 
Het leuke van die twee flappen aan de zijkant van je hoofd is, dat je steeds meer gaat 
horen naarmate je ze vaker gebruikt. Laten we om dezelfde reden kiezen voor een 
lange Decay Time (ik gebruik 57). En aangezien er al van alles gebeurt in dit geluid 
zetten we Tone op 50 (neutraal) en Diffusion redelijk laag (32). Speel een tijdje met 
dit geluid. Probeer andere elementschakelingen of zelfs andere gitaren, als je die hebt. 
Pas het geluid aan je gitaar en manier van spelen aan. Als het uiteindelijke resultaat je 
bevalt kun je dat opslaan in een User-locatie (gebruik daarvoor niet 32D – die 
bewaren we als blanco geluid). Nadat je het programma hebt opgeslagen, kun je dat 
vergelijken met andere presets en de volumebalans aanpassen met de Channel Volume 
knop. Sla het geluid vervolgens zo op.

De stappen die we hebben gevolgd, zijn een goede manier om zelf geluiden te maken. 
Laten we ze nog eens herhalen:

1. Schakel alle effecten uit zodat je je kunt concentreren op de basiskwaliteit 
van het geluid.

2. Select een  Amp Model en Cabinet Emulation waar je mee wilt werken, en 
geef het geluid de basisvorm met de toonregeling.

3. Voeg een voor een effecten toe. In het algemeen heb je mindervan een 
effect nodig dan je denkt, als je gitaargeluid goed in een live- of studiomix 
moet passen. Er is echter niets mis met volslagen overdreven geluiden, als 
de situatie er om vraagt!

4. Gebruik je oren. Vergeet niet dat je met jouw geluid bezig bent!

15



 

Korte handleiding:  

 

VAN ALLES WAT

 

7•6

                    
BLANCO ONGEDAAN MAKEN

Als je denkt dat beginnen met een blanco geluid voor sukkels is, kun je het 
oorspronkelijke programma van User Bank 32, Channel D terugkrijgen door Preset 
Bank 32, Channel D op te roepen en tweemaal op SAVE te drukken.

VAN ALLES WAT
Op dit moment weet je al het nodige over het AX2 Digital Guitar Amplifier System . 
Hier zijn nog enkele ideetjes, tips, trucs en algemene adviezen die je zullen helpen 
alles uit je AX2 te halen dat er in zit.

GAIN

Mochten je geluiden niet zo klinken als je had gehoopt en verwacht, kijk dan als 
eerste eens naar de verschillende gain-instellingen (in de opnamewereld wordt dat 
gain-staging genoemd). Je moet weten dat er ruwweg 11 plaatsen in het signaalpad van 
de AX2 zijn waar je gain kunt toevoegen. Als je overal waar het mogelijk is gain 
toevoegt, kan een versterker die sprankelend en clean begon eindigen met een enorm 
vervormde brei. Om dat te voorkomen moet je bijhouden waar je gain toevoegt bij het 
maken van een geluid en dat achterwege laten waar het niet nodig is. Bijvoorbeeld, als 
je de Graphic EQ bij een geluid wilt gebruiken om 6 db extra te geven rond 80 Hz, 3 
db rond 240 Hz, 3 db minder rond 750 Hz en 5 db extra rond 2200 Hz, waarom zou je 
dan niet 80 Hz op 0 laten, 3 db snijden rond 240, -6 rond 750 en -1 rond 2200? Het is 
dezelfde curve maar je wint aan bruikbare headroom. Onthoud dat de EQ na  de 
TubeTone distortion komt, zodat de klank van de vervorming geluid niet wordt 
veranderd.

Als je ongewenste vervorming hoort, kun je dat oplossen door alle effecten uit te 
schakelen en Amp Model Out Level naar 70 of zo terug te brengen. Luister naar het 
droge versterkergeluid om je ervan te verzekeren dat dat klinkt zoals je wilt. Als het 
geluid op een lelijke manier vervormd is, kun je Channel Volume een beetje 
terugdraaien. Zet nu de effecten weer aan, een voor een, en luister na elke verandering 
of het probleem weer optreedt. Vergeet niet dat de Compressor en Distortion Boxes 
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eveneens voor extra gain zorgen. 

GELUIDEN VAN ANDEREN

Een van de leukste dingen die je met de AX2 kunt doen is het nabootsen van het 
geluid van je favoriete gitaristen. Dat is trouwens ook een goede manier om je oren te 
trainen voor het maken van je eigen geluiden. Zoals je kunt zien op het preset-
overzicht hebben we zelf flink ons best gedaan. Hier zijn wat tips om aan de gang te 
gaan.

Zoek eerst een interview met de artiest waarin hij of zij vertelt welke apparatuur 
gebruikt werd op de opname die je wilt nabootsen. Kijk of iets van die spullen 
aanwezig is in de AX2 (de kans is groot dat dat inderdaad het geval is). Als je een 
interview kunt vinden met de producer of technicus die betrokken was bij de opname, 
is dat zelfs nog een betere plaats om te beginnen. Ten tweede moet je je realiseren dat 
een belangrijk deel van het geluid van een artiest in zijn vingers zit; de manier van 
aanslaan, frasering, notenkeus, afdempen, etc… De gebruikte combinatie van gitaar 
en versterker is ook van belang. Je krijgt het geluid van Slash nu eenmaal niet met een 
Telecaster, noch dat van Roy Buchanan met een Les Paul. Als je er niet achter kunt 
komen wat een artiest op een bepaalde opname gebruikte, hoef je de hoop nog niet op 
te geven. De meeste mensen gebruiken vaak dezelfde gitaar en versterker, dus elk 
interview kan je al een idee geven van wat er bespeeld werd. De rest hangt voor een 
groot deel af  van je oren. Hoe meer je op deze manier met geluid bezig bent, hoe 
sneller je in staat zult zijn geluiden na te bootsen en de juiste instellingen te maken.

WEES NIET BANG OM TE EXPERIMENTEREN

Dat een Marshall meestal wordt gecombineerd met een 4x12” cabinet betekent nog 
niet dat je geen preset met het Brit Classic model (gebaseerd op een Marshall Plexi) 
aan kunt sluiten op een 4x10” of zelfs een 1x12” cabinet. Hoewel ik het nooit live zou 
doen, sluit ik bij opnames wel eens een basgitaar aan op de AX2 met bijvoorbeeld het 
Tweed Blues (Tweed Bassman) model geselecteerd. Probeer je gitaar eens rechtstreeks 
op band (of hard disk, als dat je beter ligt) op te nemen en stuur die opname tijdens 
het mixen weer door de versterker. Op die manier kun je experimenteren met 
verschillende versterkergeluiden zonder de gitaar opnieuw te hoeven opnemen. Als je 
opneemt met de computer kun je tijdens de opname of het mixen zelfs van versterker 
of effectinstelling wisselelen met behulp van je MIDI sequencer software. Met andere 
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VOETENWERK
Je haalt pas alles uit je AX2 als je een foot controller gebruikt. Je kunt kiezen uit twee 
verschillende: de Line 6 Floor Board en de FB4.

FLOOR BOARD
Het Floor Board geeft je toegang tot allerlei functies van AX2 die anders onbereikbaar 
zijn. Het is een knap pedaal met een stalen chassis en allerlei extra’s: een 
volumepedaal, een wah-pedaal  met een aan/uitschakelaar onder je teen, net als bij 
een Crybaby, zodat je het effect in/uit kunt schakelen. Een ingebouwde chromatische 
en digitale gitaar-tuner. Aan/uitschakelaar voor je AX2 effecten, net als bij 
effectpedaaltjes. Plus makkelijke toegang tot alle Preset en User kanalen.

Mocht je de uitklapbare achterpagina nog niet hebben ontdekt, laat je dan eens 
verrassen. Heb je die al bekeken? Ga dan naar de volgende paragraaf. Nog steeds hier? 
Mooi – sla de binnenomslag van deze handleiding eens open. Hmm, het lijkt wel of 
die kunt openvouwen. Doe dat eens en hocus pocus! Een diagram van de AX2. Laat 
die afbeelding steeds openliggen terwijl je deze handleiding doorneemt en een AX2 
expert wordt. De omkaderde getallen in onderstaande tekst verwijzen naar de 
uitvouwbare illustratie.

SLUIT JE AAN

Hoe werkt zo’n Floor Board eigenlijk? Het eerste dat je te doen staat is je AX2 
aansluiten met die handige kabel die bij je Floor Board geleverd werd. We raden je aan 
eerst je AX2 uit te schakelen, maar doe wat je wilt – het is jouw versterker! Sluit dan 
je gitaar aan, zet je AX2 aan en druk dat volumepedaal aan de rechterkant  van het 
Floor Board ( ) eens helemaal naar beneden zodat je iets kunt horen.

TWO MODES
Het eerste dat je moet weten is dat het Floor Board twee operationele modes heeft: 
Channel Select Mode en Effect On/Off Mode. Kies de gewenste mode met de Mode 
Select schakelaar ( ).
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Die van mij lijkt wel anders :. Het kan zijn dat jouw Floor Board er anders uitziet dan 
die op de afbeelding op de uitvouwbare achteromslag van deze handleiding. Bij oudere 
Floor Boards staat er Select Sound in plaats van Channel Select. We hebben besloten de 
naam van die mode te veranderen in Channel Select, aangezien je dat in feite doet. We 
hebben ook Sound A, B, C, D veranderd in Channel A, B, C en D. Hoe je Floor Board 
er ook uitziet, ze werken allemaal hetzelfde. 

CHANNEL SELECT MODE
Laat ons beginnen met Channel Select Mode. Let op de lijn die van de Mode Select 
schakelaar ( ) naar de twee pijltjes eronder loopt. De bovenste pijl licht op 
wanneer je Effect On/Off hebt geselecteerd, en de onderste pijl licht op wanneer je 
Channel Select mode hebt gekozen. Druk eens op de Mode Select schakelaar, indien 
nodig, en je laat de onderste pijl (Channel Select) branden.

BANKEN

De twee meest linkse voetschakelaars van de onderste rij (  in het diagram van het 
Floor Board op die die handige uitvouwbare achteromslag) zijn Bank Down en Bank 
Up. Een Bank is een deel van het AX2 geheugen waarin de instellingen van vier 
kanalen zijn opgeslagen. Er zijn twee soorten banken: Preset en User. Uitgebreide 
uitleg vind je in Hoofdstuk 5.

Druk op beide Bank Select schakelaars tegelijk om tussen Preset en User Banken af te 
wisselen.

CHANNEL SELECT

Nu we dat Bank-gedoe in de vingers (of liever: onder de knie) hebben, gaan we verder 
met de andere vier schakelaars van de onderste rij. Daarmee kies je welke van de vier 
kanalen – A, B, C of D – je van de geselecteerde Bank wilt gebruiken. Kies een Bank 
( ), druk op een van de Channel Select schakelaars ( ), en speel, man, speel!

Kanalen bewerken en opslaan met het Floor Board
Algemene informatie over het bewerken van kanalen vind je in het hoofdstuk Hoe 
Het Werkt. Op het scherm van het Floor Board ( ) verschijnt een E (van 

22

23

23 25

24



 

Voetenwerk:  

 

C

 

HANNEL

 

 S

 

ELECT

 

 M

 

ODE

 

8•3

                                                                                                                
“Edited”) wanneer je een kanaal hebt bewerkt. Er verschijnt een S (Save) als je op de 
Save knop van je AX2 hebt gedrukt om het opslaan van een bewerkt kanaal voor te 
bereiden. Als je besluit een bewerkt kanaal op te slaan, kun je daarvoor met behulp 
van het Floor Board een locatie kiezen. Dat gaat als volgt:

1.    BEWERK DE INSTELLINGEN VAN EEN KANAAL.

2. DRUK OP DE SAVE KNOP VAN JE AX2.

3. KIES DE GEHEUGENBANK WAAR JE HET PROGRAMMA WILT OPSLAAN MET DE 
BANK UP EN BANK DOWN SCHAKELAARS VAN HET FLOOR BOARD.

4. KIES OP JE AX2 DE KANAALGEHEUGEN-LOCATIE (A, B, C OF D) VAN DE 
GESELECTEERDE BANK WAAR JE HET BEWERKTE  PROGRAMMA WILT OPSLAAN.

5. DRUK OP DE SAVE KNOP OM JE MEESTERWERK OP TE SLAAN IN HET AX2 
GEHEUGEN.

TAP TEMPO

Kijk nog eens naar die handige Tap Tempo dinges op je AX2. Zou het niet mooi zijn 
om de snelheid van je effecten te veranderen zonder je handen van je gitaar te hoeven 
halen? Daar is de Tap Tempo ( ) voetschakelaar voor. Om de snelheid te 
veranderen hoef je alleen maar op de Tap Tempo schakelaar te tikken.

TUNER

Nou Tap Tempo/Tuner schakelaar dus, eigenlijk( ). Houd dat schatje een 
seconde of meer ingedrukt en – tada! Een digitale chromatische tuner. Alle 
versterkermodellen en effecten van AX2 worden gepasseerd zodat je de twijfelachtig 
gestemde snaren duidelijk kunt horen, als je dat wilt. Als je liever professioneel 
overkomt, maak je geen zorgen; het volumepedaal werkt gewoon. Speel een noot op je 
gitaar en via z’n handig schermpje ( ) vertelt je Floor Board je welke noot dat is. 
Speel die noot nog eens en draai aan de stemmechanieken zodat hij te hoog en te laag 
wordt. Geniet van de lichtshow van de zes LED’s boven de onderste rij schakelaars van 
je Floor Board. Het idee is dat de linker LED’s oplichten als je noot te laag is, en de 
rechter LED’s als hij te hoog is. De twee LEDs in het midden lichten samen op als je 
precies goed zit. Druk op een willekeurige schakelaar van het Floor Board en de tuner  
verdwijnt net zo snel als hij gekomen is en je zit weer in Channel Select Mode. En als 
je nu op een andere referentie dan A=440Hz wilt stemmen? Draai, in tuner mode, aan 
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de Middle knop van je AX2 terwijl je het scherm van je Floor Board in de gaten 
houdt. Hé, het verandert! Je kunt de referentiefrequentie (mooi woord!) instellen 
tussen 335 en 445Hz. Deze instelling wordt in het geheugen opgeslagen zodat je dit 
niet steeds opnieuw hoeft te doen als je de versterker aanzet en je wilt anders zijn (of 
als de piano in je oefenruimte besloten heeft anders te willen zijn). 

WAH-PEDAAL

Hoe zit het met dat wah-pedaal? Het is de linker ( ). Zet je voet er maar eens op. 
Druk je tenen naar beneden, en dan nog een keer. Als het goed is gaat er een klein 
lichtje links van het wah-pedaal branden. Als het lichtje aan is, is de wah aan. Als het 
lichtje uit is, is de wah uit. Probeer dit eens: zet je wah aan, kies het Black Panel Amp 
Model, zet je Drive op ongeveer 5 en speel een snel ritme terwijl je het pedaal op de 
tel heen en weer beweegt. Hang een discobal op, knoop je overhemd open tot 
vlakboven je navel (ervan uitgaande dat je je shirt niet altijd zo draagt), hang wat 
gouden kettingen om je nek en stort je in het feest! Ook kun je subtiele dingen met 
een wah-pedaal doen. Zet’em een kleine stukje open en laat hem zo staan, zodat je 
geluid alleen gestreeld wordt. Toch is dat lang zo leuk niet als het spelen van “Theme 
From Shaft”.

VOLUMEPEDAAL

Minder spannend dan het wah-pedal, maar waarschijnlijk wel nuttiger (en je hebt er 
geen grote bos haar voor nodig om er overtuigend mee te kunnen werken). Zet je voet 
op dat ding ( ). Hij zit rechts. Druk het volumepedaal met je teen naar voren voor 
hard, en met je hiel naar achteren voor zacht. Het volumepedaal werkt geleidelijk, wat 
voor een muzikaal zweleffect zorgt. Het volume neemt in het begin langzaam toe maar 
dat wordt sneller als je het pedaal verder indrukt, net als bij een Ernie Ball 
volumepedaal.

Vergeet niet dat je het volumepedaal naar drie verschillende posities in het Signaalpad 
(16) van de AX2 kunt verplaatsen: Pre, Dis en Post. Bij Pre wordt het volume 
geregeld vóór de distortion box modellen waardoor hij als  een soort volumeregelaar 
op je gitaar fungeert. Als je het volumepedaal omhoog laat komen, maak je in het 
algemeen het geluid wat cleaner omdat je minder drive naar het TubeTone model 
stuurt. Uiteraard wordt het niet echt opvallend veel cleaner bij sommige erg cleane of 
erg vervormde geluiden. Bij Dis wordt het volume geregeld na de Distortion box 
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modellen maar wel voor het TubeTone amp model. Dit fungeert zoals een traditioneel 
volumepedaal waarbij het geluid niet zo clean wordt als dat bij Pre. Bij Post verander 
je de klank en het karakter van het geluid niet. Je gebruikt hem om slechts je volume 
aan te passen.

EFFECT ON/OFF MODE
Mooi. Dat wah-pedaal was leuk, maar nu wil je serieus aan de slag met de rest van de 
effecten van AX2. Nu is het moment gekomen dat we de bovenste van de twee pijlen 
waar de Mode Select schakelaar naar wijst gaan laten branden. Druk maar eens op de 
Mode Select schakelaar ( ).

Zie je dat de zes voetschakelaars die we gebruiken voor Channel Select Mode nog een 
naam hebben? Op de bovenste rij staat Distortion, Drive, EQ, Trem/Chorus, 
Delay en Reverb. Het lichtje boven een voetschakelaar is aan als het bij die 
schakelaar horende effect aan staat. Het licht is uit als het effect uit is. Zie je nou wel, 
technologie is echt niet ingewikkeld.

Deze schakelaars hebben dezelfde functies als die van de FX ON/OFF Row op het 
bedieningspaneel van de AX2 (boven de MAIN Row).

DISTORTION

De Distortion on/off schakelaar werkt net als bij een distortion-pedaal. 
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DRIVE/BOOST

Afhankelijk van wanneer je het Floor Board hebt gekocht, kan het zijn dat de Drive/
Boost schakelaar bij jou alleen Drive heet. Hoe zit dat? Bij de voorganger van de 
AX2, de AxSys 212, gebruik je inderdaad deze schakelaar om de Drive aan en uit te 
zetten. Bij onze latere producten, zoals de AX2, hebben we daar een volume-boost van 
gemaakt. Daar vroegen onze gebruikers om – een eenvoudig te gebruiken volume 
boost/cut regelaar – en dat hebben ze gekregen. Gebruik deze functie als “lead boost” 
wanneer je extra volume nodig hebt om boven de band uit te komen, of als “rhythm 
cut” als je zachter wilt spelen – bijvoorbeeld wanneer je van solo teruggaat naar slag. 
Met Drive/Boost aan (het lichtje op het Floor Board brandt), krijg je het maximale 
volume. Met Drive/Boost uit, is je volume wat minder. Vanwege al dat moois heet 
deze regelaar bij nieuwere Floor Boards Drive/Boost. Trouwens is deze extra Drive 
boost altijd beschikbaar zelfs wanneer je de Drive knop helemaal open draait. Je kunt 
dus eindelijk het geluid nog harder zetten dan vroeger.

EQ
Hiermee schakel je de Graphic EQ van de AX2 in en uit.

TREM/CHORUS

Met de Trem/Chorus on/off schakelaar zet je je tremolo en toonhoogte-mangelende 
effecten (er staat chorus, maar eigenlijk is het chorus, flanger, phaser, vibrato, freq mod 
of rotary speaker) aan of uit. Licht aan, effect aan. Licht uit, effect uit.

DELAY

De Delay on/off schakelaar zet je Delay effecten aan – licht aan. Of uit – licht uit.

REVERB

Deze kun je zelf wel raden. Licht aan – galmen maar. Licht uit – gortdroog.
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TIP
Als je een geluid programmeert is het een goed idee om effecten in te stellen, zelfs 
wanneer je niet van plan bent ze te gebruiken. Ooit wil je misschien delay op een 
kanaal horen en wanneer je de delay inschakelt en er gebeurt niks, is dat balen. De 
enige uitzondering is wanneer je Tremolo wilt gebruiken zonder Chorus, of andersom. 
Omdat je ze niet tegelijk wilt gebruiken en er maar één schakelaar is die de Tremolo en 
Chorus aan- of uitzet (de Trem/Chorus knop), moet je de Chorus Level eerst op 0 
zetten voordat je Tremolo gebruikt en de Tremolo Type op OFF voordat je Chorus 
gebruikt.

WANNEER IS EEN WAH GEEN WAH?
Een van de leukste dingen die je met het Floor Board kunt doen, is het wah-pedaal 
instellen om er parameters mee te moduleren (wat een deftige manier is om te zeggen 
dat je ze ter plekke verandert. Bij voorbeeld:

Stle dat je een song speelt waarin je een preset met een delay met twee herhalingen 
gebruikt. Aan het einde van de song wil je de herhalingen eindeloos door laten gaan. 
Moet je nu een tweede kanaal programmeren met hetzelfde geluid, maar dan met de 
delay op maximaal? Dacht het niet. Zet gewoon Wah Type op 5.11 (om Delay 
Feedback te moduleren), zet de Delay Feedback regelaar op de minimale hoeveelheid 
die je in de song wilt gebruiken en bepaal vervolgens (en hier draait het om) de 
maximale hoeveelheid feedback die je aan het eind nodig hebt. Stel Wah Depth in op 
het verschil tussen beide. (Rekenles: minimale feedback = 30, maximale feedback = 
85, Wah Depth = 85 – 30, of 55). Datzelfde idee geldt bij het gebruik van wah 
modulatie van andere beschikbare parameters:

parameter instelling = minimum, Wah depth = maximum – minimum.

Zelf heb ik schoenmaat 54  en het komt voor dat ik per ongeluk zowel het wah- als het 
volumepedaal bedien. Dus waarom zou ik niet wat setups bedenken waar ik dat in mijn 
voordeel kan laten werken? Ik heb tot nu toe Presence, Speed Level instellingen 
gebruikt en dat was behoorlijk cool. Gebruik je fantasie en moduleer tot je erbij 
neervalt.
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DE FB4 GEBRUIKEN MET DE AX2
De FB4 geeft je elementaire controle over de kanaalkeuze van AX2. We hebben 
geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden. Schakel je AX2 uit. Verbind de FB4 
met je AX2 door middel van de -hoe attent van ons- bijgesloten aansluitkabel. Zet 
je AX2 aan. Selecteer Kanaal A, B, C of D door op de bijbehorende schakelaar te 
drukken. Het kanaallicht brandt om je te laten weten dat dat kanaal geselecteerd 
is. Als je tweemaal of meer op de knop onder het lichtje drukt, stel je de Tap 
Tempo snelheid van je Delay-effecten in. En als je ten slotte de FB4 loskoppelt 
van je AX2 en op één van de schakelaars trapt, gebeurt er niets.
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HOE KAN IK…

EEN KANAAL OPSLAAN?
Druk één keer op SAVE om het schermpje te laten knipperen. Druk nogmaals op 
SAVE om je bewerkingen op de gekozen geheugenlocatie te bewaren. Nog geen 
geheugenlocatie uitgekozen? Dan moet je hem op één van de volgende opslaan; a) de 
User bank met hetzelfde locatienummer als de Preset die je bewerkt hebt (d.w.z. druk 
op SAVE vanuit P04C om het bewerkte kanaal in U04C te opslaan) of b) de User 
banklocatie die je bewerkt hebt (i.e. sla U04C op in U04C). Ook kun je de BANK 
UP/DOWN en CHANNEL A, B, C, D knoppen gebruiken om een locatie te kiezen 
terwijl het schermpje knippert voordat je weer op de SAVE drukt. Als je besluit dat je 
het bewerkte kanaal toch niet wilt bewaren, druk dan op een willekeurige Row Select 
knop (de zes kleine zwarte knoppen) vóórdat je weer op de Save drukt.

WAARSCHUWING: ALS JE INDERDAAD WEER OP SAVE DRUKT, IS HET GEBEURD.
DIE GEHEUGENLOCATIE WORDT DAN OVERSCHREVEN DOOR WAT JE HEBT OPGESLAGEN.

EEN EFFECT AAN OF UIT ZETTEN?
Je kunt zowel de knoppen van de Effects On/Off rij als de optionele Floor Board foot 
controller gebruiken om een effect aan of uit te zetten. Of je kunt de Edit Row  van 
het desbetreffende effect kiezen en de knop gebruiken om het niveau bij te stellen. Als 
je het kanaal wilt opslaan met het effect uit (ervan uitgaande dat je het effect weer 
midden in een song wilt kunnen inschakelen om het publiek van je geluid te laten 
meegenieten), schakel het dan eerst uit met behulp van het Floor Board of de Effect 
On/Off rij voor je het kanaal opslaat in het geheugen van de AX2. Wanneer je het 
effect nu inschakelt, wordt dat opgeroepen samen met al de instellingen die je maakte 
voor je het effect uitschakelde (in tegenstelling tot blanco effectinstellingen).
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INSTELLINGEN VAN DELAY, REVERB, CHORUS, ENZ. 
VERANDEREN?

Naast de Edit Rows (je weet wel, al die rijen met tekst in het midden van het 
bedieningspaneel), zie je zes kleine knoppen. Druk, als je een parameter wilt 
veranderen, op de dichtstbijzijnde knop. Als de rode pijl niet naar de parameter wijst, 
druk je nogmaals op die knop. Nu heb je toegang tot alle parameters met behulp van 
de knoppen eronder. Vergeet niet dat die zes knoppen van functies veranderen als je 
een andere Edit Row  selecteert. Wanneer je bijvoorbeeld de Reverb Edit Row  kiest,  
is de knop onder het woord DRIVE niet langer meer de Drive knop – het is nu de 
Reverb Type knob geworden. Je bent slechts één of twee keer op een knop drukken 
verwijderd van de parameters die je wilt bewerken – geen moeilijk te vinden software 
pagina’s!

TERUG NAAR WAAR IK BEN BEGONNEN?
Wanneer een kanaal in de User bank te ingewikkeld of rommelig wordt, kun je altijd 
terug naar het begin door de instellingen van de corresponderende Preset in deze User 
bank op te slaan. (Af fabriek zijn de gegevens in de User bank precies dezelfde als die 
in de Preset bank). Ten eerste moet je naar het User-kanaal gaan dat je wilt 
overschrijven (laten we U04A als voorbeeld gebruiken). Druk op de User/Preset knop 
om naar de Preset bank te gaan en druk tweemaal op Save. Dat is alles. Nu is het User-
kanaal hersteld in zijn oorspronkelijke staat, net als toen je de AX2 voor het eerst uit 
de doos haalde. Je kunt ook de User banken in hun geheel opnieuw instellen door een 
System Reset uit te voeren. Zet de versterker eerst uit, houd de User/Preset en Save 
knoppen ingedrukt, en zet ‘m weer aan terwijl je die knoppen nog steeds ingedrukt 
houdt. Zo breng je alle User-banken en Global modes terug in hun oorspronkelijke 
(fabrieks)staat. Daarbij gaan alle eerder door jouzelf opgeslagen programma’s verloren 
(dat kan handig zijn, maar ga er voorzichtig mee om!).



 

Hoe Kan Ik…:  

 

G

 

LOBAL

 

 EQ

 

INSTELLEN

 

 (S

 

ET

 

/R

 

ESET

 

)?

 

9•3

                                      
GLOBAL EQINSTELLEN (SET/RESET)?

LEES EERST HET GEDEELTE OVER GLOBALE KLANKREGELAARS 

Druk, als je de Globale klankregelaars wilt controleren, tweemaal op de MAIN Row 
Select knop totdat het bijbehorende rode licht knippert. Draai aan één van de zes 
Control Knoppen tot alle AX2 kanalen worden beïnvloedt. Vergeet niet, dat ook 
wanneer het licht niet knippert, de Globale klankregelaars nog ingeschakeld zijn. 
Daardoor zijn de instellingen van de MAIN Row  op elk kanaal nog actief.

Om Global klankregelaars opnieuw in te stellen, moet je de rode pijl van de MAIN 
Row laten knipperen, en vervolgens elk van de zes klankregelaars op 0 zetten. Kijk 
naar het schermpje van de AX2 om de waarde van elke instelling te zien terwijl je aan 
de knoppen draait.

EEN RESERVEKOPIE MAKEN?
Er zijn twee manieren om de opgeslagen instellingen op de AX2 vast te leggen:

SCHRIJF ‘M OP

Als je gebruik wilt maken van traditionele technologie, kun je een pen (als je heel erg 
zeker bent) of potlood (als je slim bent) pakken en je favoriete instellingen 
opschrijven. Kopieër de ‘Programmer’s Sheet’ op de achterkant van deze handleiding. 
en noteer daarop de instellingen. Om je geheugen op te frissen, leggen we je nogmaals 
uit hoe je de instellingen van een kanaal kunt bekijken zonder die te veranderen:

Ook is het makkelijk de exacte instelling van een bepaalde parameter te bekijken  
zonder die te wijzigen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken hoe de Reverb parameters 
zijn ingesteld. Houd de REVERB Edit Row knop ingedrukt om de exacte instellingen 
van de Reverb Edit Row achter elkaar op het scherm ( ) te zien. De instellingen 
worden één voor één, van links naars rechts getoond. Wanneer de waarde van een 
parameter op het scherm te zien is, knippert het rode lichtje ernaast. Als je een 
bepaalde parameter wilt controleren, Reverb Level bijvoorbeeld, is dat gemakkelijk te 
doen. Houd de REVERB Row knop ingedrukt en draai aan de knop onder Reverb 
Level (de meest rechtste knop rechts) om alleen die parameter op het scherm te zien. 
Draai de knop naar links en rechts. Je zult zien dat de waarde niet verandert omdat je 
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de instelling alleen bekijkt en niet wijzigt. 

MIDI
Je kunt MIDI gebruiken om nieuwe geluiden op te slaan en opnieuw  op te roepen. Als 
je beschikt over een keyboard/sequencer die MIDI System Exclusive informatie kan 
opnemen, of een computer met een MIDI interface en sequencer, of MIDI librarian 
software, kun je door middel van de Transfer Sounds functie een reservekopie van het 
geheugen van de AX2 laten maken. Daarmee kun je kiezen uit het overzetten van een 
bepaald kanaal, de edit buffer of  een gehele ‘dump’ (al het geheugen ineens). Je kunt 
ook nog  andere handige software op de website van Line 6 vinden, bij de AxSys 212 
of AX2 Patch Exchange. We leggen hier alleen in grote lijnen uit hoe het MIDI 
systeem in elkaar zit. De basis is als volgt: sluit de MIDI Out van de AX2 aan op de 
sequencer of computer. Geef de sequencer of librarian instructies om een Sysex dump 
te ontvangen. Kies de Aux/MIDI Edit Row en gebruik de Transfer Sounds knop om 
het geluid of  het soort dump dat je wil opslaan, te selecteren. Druk op SAVE. Dat is 
alles. Zie voor meer informatie over de verschillende soorten dumps het hoofdstuk 
Draai Maar Raak . Om de geluiden van de AX2 te herstellen hoef je ze alleen maar 
terug te sturen. De AX2 herkent automatisch om wat voor dump het gaat en slaat de 
kanalen op in de locatie waar ze vandaan kwamen (met andere woorden, als je kanaal 
U01C hebt weggedumpt, komt dat bij het terugdumpen weer op z’n plek (U01C) 
terecht.

MIJN AX2 REINIGEN?
Haal de stekker uit het stopcontact. Wrijf met een licht bevochtigde doek over de 
metalen en kunststof delen van de versterker. Gebruik bij ernstige vervuiling een niet-
bijtend schoonmaakmiddel zoals Formula 409 of Fantastik. BRENG HET 
SCHOONMAAKMIDDEL NIET RECHTSTREEKS AAN OP HET 
BEDIENINGSPANEEL; DAT KAN DE IN DE SCHAKELAARS EN REGELAARS 
GEBRUIKTE SMEERMIDDELEN AANTASTEN! SPUIT WAT 
SCHOONMAAKMIDDEL OP EEN DOEK EN REINIG DAARMEE HET 
APPARAAT.

Ook kun je overwegen een beschermhoes te kopen zodat je AX2 mooi en glimmend 
blijft.



Hoe Kan Ik…:  MIJN SCHULDEN BETALEN EN MIJN DROOM VAN ROCK ‘N ROLL

1•5
MIJN SCHULDEN BETALEN EN MIJN DROOM VAN 
ROCK ‘N ROLL SUCCESS WAAR TE MAKEN?

Uiteraard is het aanschaffen van de AX2 een goed begin. Laat het ons vooral weten 
als je hebt uitgevonden hoe het verder moet!
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