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The serial number can be found on the back panel of your Vetta. It’s the 
number that begins with “(21)”. Please note it here for future reference:

 

CAUTION:

 

 

 

To reduce the risk of fire or electric shock,
do not remove screws. No user-serviceable parts inside. Refer
servicing to qualified service personnel.

 

The lightning symbol within a triangle means 
“electrical caution!” It indicates the presence 
of information about operating voltage and 
potential risks of electrical shock.

 

The exclamation point within a 
triangle means “caution!” Please 
read the information next to all 
caution signs.

 

Vetta Pilot’s Handbook © 2001, Line 6, Inc. 

 

Before using your Vetta, carefully read the applicable items of these operating instructions and safety suggestions:

1. Obey all warnings on the Vetta and in this Pilot’s Handbook.

2. Do not place near heat sources, such as radiators, heat registers, or appliances which produce heat. 

3. Guard against objects or liquids entering the enclosure.

4. Connect only to AC power outlets rated 100-120V or 230V 47-63Hz (depending on the voltage range of the 
unit; refer to the back panel). Current ratings should be 4A for the 120V range and 2 A for the 230V range.

5. Do not step on power cords. Do not place items on top of power cords so that they are pinched or leaned on. 
Pay particular attention to the cord at the plug end and the point where it connects to the amp.

6. Unplug your Vetta when not in use for extended periods of time.

7. Do not perform service operations beyond those described in the Vetta Pilot’s Handbook. In the following 
circumstances, repairs should be performed only by qualified service personnel:

• liquid is spilled into the unit

• an object falls into the unit

• the unit does not operate normally or changes in performance in a significant way

• the unit is dropped or the enclosure is damaged

8. Prolonged listening at high volume levels may cause irreparable hearing loss and/or damage. Always be sure 
to practice “safe listening.”

 

WARNING:

 

 

 

To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose this appliance to
rain or moisture.

 

CAUTION: 

 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device
pursuant to Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
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Let op:

Line 6, Vetta, POD and Flextone zijn handelsmerken
van Line 6, Inc. Alle andere productnamen zijn
handelsmerken van de betreffende eigenaren, die
op geen enkele manier verbonden zijn aan Line 6. De
productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn
alleen geplaatst om de specifieke producten die
bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de
modellen te identificeren. Het gebruik van deze
producten, handelsmerken, afbeeldingen en
artiestennamen impliceert geen medewerking of
ondersteuning.
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Meer dan gewoon een versterker

 

Allereerst bedankt voor het aanschaffen van een Vetta en voor het zetten van een zeer 
grote stap in de toekomst van gitaarversterking. Je bent nu de eigenaar van enorm 
gedetailleerde vintage, klassieke, moderne en originele gitaargeluiden samen met een 
collectie virtuele pedaaltjes, 19 inch apparatuur, speakerkasten en schakelsystemen. 
Samengevat, het meest complete en klankrijke gitaarsysteem ooit gemaakt.

 

Wie is Line 6?

 

Zoals je misschien wel weet, kwam Line 6 voor het eerst op het toneel met een nieuw 
soort gitaarversterker, de eerste waarin software nabootsing (modelleer) technologie 
werd gebruikt in een combo voor gitaristen. Om goed te kunnen pionieren in deze 
technologie moesten we ons het bescheiden doel stellen om alles wat er te weten valt 
over de grote gitaarversterkers uit het verleden te begrijpen. We wisten dat het zou 
betekenen dat we ontelbare uren gitaar moesten spelen door een oneindige serie lust 
opwekkende versterkers, iets dat we graag over hadden voor het verbeteren van de 
wereld.

Dus zochten we, en zijn we nog steeds op zoek naar, 's werelds beste gitaarversterkers, 
elk met zijn eigen voortreffelijke voorbeeld van een versterkerontwerp, door vele 
gitaristen erkend als een klassieker. We plugden in, speelden, onderzochten, maten, 
ontleedden, en begonnen een nieuwe kennis te ontwikkelen over de wereld van de 
gitaar.

Met een gitaar in de ene en moderne computer meetapparatuur in de andere hand, 
legden we de versterkers bloot, zodat ze hun geheimen uiteindelijk prijs gaven. Een 
gitaarsignaal is uiteindelijk niet veel meer dan een elektronisch signaal, en buizen en de 
rest van de elektronica in een versterker zijn slechts een complexe vorm van 
signaalbewerking. Wij ontdekten hoe je software kunt maken die deze eersteklas 
versterkers nabootst. En zo kristalliseerde de nobele erfenis van gitaarklank uit in 
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revolutionaire, op gepatenteerde DSP (Digital Signal Processing) software gebaseerde 
modelleertechnologie, die de drijvende kracht achter de eerste Line 6 versterkers 
vormde en een nieuwe revolutie van klank en technologie bij gitaristen bracht.

Het volgende station voor Line 6 was de wereld van directe opnames en gitaar 
voorversterkers. We zamelden koffie, snaren, en allerlei snacks in, de basisbehoeften 
van de gemiddelde gitarist, en lieten onze klanktechnici los op het eeuwige probleem 
een goede live sound te creëren als je in de studio aan het opnemen bent. Achter de 
gesloten deuren van onze onderzoekslaboratoria jankten gitaren, piepten testtonen, 
werd er op microfoons geklopt en kreeg een enkeling een flinke schok van een buis of 
condensator, maar langzamerhand werden de magische mysteries van akoestische 
natuurkunde onthuld als nooit tevoren.

Toen het eindelijk tijd werd om de zon weer eens te aanschouwen, lieten we de wereld 
kennis maken met A.I.R (wat officieel staat voor Acoustically Integrated Recording 
Outputs) en een idee voor iets dat we de POD noemden. We realiseerden ons dat we 
een groter gebouw nodig hadden. Dus kochten we een nieuw gebouw, bleven 
versterkers onderzoeken en breidden de assemblagelijn uit om POD's te produceren, die 
later gekozen werden door zowel platina verkopende artiesten als gewone, dagelijkse 
gitaristen en voor altijd de wereld van gitaaropnames zouden veranderen.

Samen met het nieuwe gebouw ontstond er ruimte om ons verder uit te strekken en 
onze gedachten verplaatsten zich van onze versterkers naar onze voeten. Ze zijn erg 
handig om op te lopen, maar ze worden pas echt handig als ze gebruikt worden om 
allerlei effectpedaaltjes te bedienen, die net zo veel deel uitmaken van de elektrische 
gitaarwereld als de versterkers zelf. Zo begon de zoektocht naar de meest gezochte en 
hipste effectpedalen ooit gemaakt, om ze daarna door dezelfde rigoureuze 
modelleerprocedures te halen.

Groot was het aantal avonden dat we laat op moesten blijven en we veel te veel Pepsi 
dronken terwijl we verschillende Delay pedalen met elkaar vergeleken. In de 
weekeinden moesten we vaak vintage effecten mee naar huis nemen om ze in onze 
thuisstudio's te testen. Ja, het was een zware klus, maar iemand moest het doen. Heel 
veel cafeïne, nauwgezette studie en snaren later presenteerden we trots onze Stompbox 
Modelers en hun 19 inch broertjes, de Studio Modelers. Elk bevat een droomcollectie 
van met zorg gecreëerde software modellen, die het resultaat zijn van onze nauwgezette 
studie van een vloer vol met de beste effecten uit de geschiedenis van de gitaar.
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Toen kwam onze grootste uitdaging. Ideeën die al jaren in ons lab hadden liggen gisten, 
waren eindelijk klaar om in een complete herziening van onze modelleertechnologie 
vorm te krijgen. Het was de kans om alles wat we ooit gedaan hadden ver voorbij te 
gaan, waarin we de knowhow en de technologie die we tot dusver hadden ontwikkeld 
zouden gaan combineren met een heel nieuwe, innovatieve kijk. Dat was het moment 
waarop we zijn begonnen aan een zeer geheim project: het bouwen van de beste 
gitaarversterker ooit.

Meer snaren, snacks en zelfs een paar nieuwe gitaren en we waren klaar voor onze 
missie. Terwijl het leven rondom ons zijn gangetje ging, besteedden we onze dagen en 
nachten aan het ontwikkelen van een nieuwe methode om versterkers en effecten veel 
gedetailleerder na te bootsen dan ooit tevoren. Elk belangrijke onderdeel van de 
versterkers werd met totaal nieuwe software nagemaakt. Alle klassieke versterkers en 
effecten in onze collectie werden opnieuw bestudeerd. We ontdekten nieuwe manieren 
om het effect van buizen en andere componenten te dupliceren met een 
nauwkeurigheid die nooit eerder was bereikt. We benaderden onze 'Direct Out' 
technologie op een nieuwe manier, om ons ervan te verzekeren dat wat via de Direct 
Outs uit de mengtafel komt, net zoveel voldoening geeft als dat wat uit de versterker 
zelf komt. En, om het allemaal samen te laten komen, creëerden we een nieuwe manier 
om deze software onderdelen te verbinden zodat ze samen hun werk kunnen doen. Het 
resultaat is niet alleen dat de klassieke versterker en effect modellen veel accurater 
klinken, maar ook het ontstaan van nieuwe, hybride versterkermodellen en klanken, 
die zich gedragen op manieren waarop fysieke circuits dat nooit zouden kunnen. We 
noemen deze technologie 'Point to Point Interactive Modeling', en het is het kloppend 
hart van jouw Vetta.

 

En daar gaan we dan

 

Zoals onze kleine wandeling door de gangen van de geschiedenis ons leert, is je nieuwe 
Vetta het toppunt van jarenlange research in dienst van onze eindeloze zoektocht naar 
een geweldige gitaarklank. Maar nu je weet waar het vandaan komt, is het eindelijk tijd 
om hem aan te zetten en eens te kijken waar hij toe in staat is…
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STROOM: 

 

Sluit de stroomkabel van de achterkant van de Vetta aan op het lichtnet. 
Zet de Vetta nog niet aan. Als je een Vetta Top hebt, moet je de speakers aansluiten.

 

FBV: 

 

Als je een Line 6 FBV voetcontroller hebt, moet je die aan de achterkant van de 
Vetta aansluiten (het oudere Line 6 voetpedaal werkt niet met de Vetta).

 

INPLUGGEN: 

 

Plug je gitaar in de Guitar input van de Vetta. Draai de Master 
Volume knop (aan de rechterkant) helemaal dicht. Zet de aan/uit schakelaar aan en zet 
de Master Volume knop op ongeveer 8 uur.

 

PRESETS: 

 

Druk op de Factory knop (hij licht op). Draai aan de knop bij het kleinere 
display om een van de 64 fabriekspresets te kiezen. Er zijn 16 fabrieksbanken en iedere 
bank bestaat uit vier Channels (A, B, C en D).

 

AMP TONE KNOPPEN: 

 

De toonregelaars van de versterkermodellen zijn Drive, 
Bass, Mid, Treble, Presence en Volume. Met de twee On knoppen aan de linkerkant 
kun je de twee versterkers, die je in de Vetta 

 

tegelijk

 

 kunt gebruiken, aan- en 
uitschakelen. De Knobs knoppen bepalen of de toonregelaars van toepassing zijn op 
Amp 1, op Amp 2 of op allebei (druk hiervoor tegelijk op beide knoppen).

 

AMP 1 & AMP 2: 

 

Druk 

 

alleen

 

 op Amp 1. Draai aan de Amp Model knop en kijk in 
het grote display wat er gebeurt. Druk 

 

alleen

 

 op Amp 2 en selecteer door middel van de 
Amp Model knop een model voor Amp 2.

 

EFFECTEN: 

 

Draai de Reverb knop naar 12 uur. Kijk naar de 12 Effect On/Off 
selectieknoppen aan de rechterbovenkant van het frontpaneel, rechts van de Edit 
knop. Druk op de Reverb knop. Speel iets. Druk nu weer op de Reverb knop. Speel. 
Snap je?

 

EDITING: 

 

Laten we de Reverb eens wat aanpassen. Druk op Edit. Als de Reverb 
pagina nog niet in het display is verschenen, druk je op Reverb. Met de kleine knop 
onder MODEL in het display kies je een Reverb model. Draai de Page knop (de meest 
rechtse van de 5 kleine knoppen) om de overige Reverb pagina's weer te geven.
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GLOBAL CONTROLS: 

 

In tegenstelling tot bijna alles worden de waarden van deze 
knoppen niet opgeslagen als je iets opslaat. Per Channel kun je Reverb wijzigen en 
opslaan, maar de Global Reverb knop bepaalt hoe 'nat' of 'droog' de Vetta in het 
algemeen klinkt. In het midden staan ze in neutrale positie.

 

SAVE: 

 

Met de Save knop sla je je wijzigingen op. Lees verder voor meer details.
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Frontpaneel: een overzicht

 

"Wat een boel knopjes, draaiknoppen en knipperende lichtjes!", zullen je gedachten 
misschien zijn geweest toen je je Vetta voor het eerst zag. Wij zijn ons ervan bewust en 
we zullen het niet onder stoelen of banken steken: ze zijn er nou eenmaal… 

 

op een 
gitaarversterker!

 

 

Toch is er geen reden voor paniek. We hebben alles zo ingedeeld dat het gebruik van je 
Vetta net zo eenvoudig of complex is als je zelf wilt. Als je alleen de ontzettend goed 
klinkende versterkermodellen wilt gebruiken en de rest van de versterker wilt negeren, 
dan is dat heel gemakkelijk. Als je alles naar je eigen smaak wilt instellen, hebben we 
het ook makkelijk voor je gemaakt. En dat alles dankzij die knopjes, draaiknoppen en 
knipperende lichtjes.

Om het wat overzichtelijker te maken, hebben we het frontpaneel in vijf secties 
verdeeld: navigatie, Amp instellingen, effecten, functies en Global Controls. We gaan 
elke sectie apart bekijken.

VettaManual-NL  Page 1  Monday, July 15, 2002  1:36 PM



Knopjes, draaiknoppen en knipperende lichtjes • Navigatie

3• 2

Navigatie

Hier kies je welk deel van het geheugen (Factory of User) je wilt gebruiken. Elk deel 
bevat 16 banken van 4 Channels zodat het totale aantal Channels op 128 komt. Dit is 
ook het gedeelte waar je je programma's opslaat en waar je het stemapparaat selecteert.

1. Select knop: Gebruik deze knop om een Channel te kiezen. De Factory en User 
geheugens bestaan uit 16 banken van 4 Channels, in totaal 128 Channels. 

2. Channel display: Laat zien welk Channel je hebt geselecteerd, zowel het nummer 
(bijvoorbeeld 12A) als de naam van het Channel (bijvoorbeeld Rons Ranzige 
Reverb).

3. Factory/User knoppen: Hiermee kies je tussen de Factory en de User geheugens. 
User programma's kun je wijzigen. Factory programma's zijn niet overschrijfbaar. Als 
de Vetta uit de fabriek komt, bevatten beide geheugens dezelfde programma's.

4. Channel selectieknoppen: Hiermee kies je de verschillende Channels in een bank. 

5. Favorite knop: Met één druk op de knop naar je favoriete Channel. In het hoofdstuk 
'Basishandelingen' staat hoe je een bepaald Channel als favoriet in kunt stellen.

6. Save knop: Op deze knop moet je drukken als je iets wilt opslaan of het geheugen van 
de Vetta naar de MIDI poort wilt sturen. Meer details over het opslaan van gegevens 
vind je in het hoofdstuk 'Basishandelingen'.

7. Tuner knop: Indrukken als je het stemapparaat wilt activeren en nog een keer 

FACTORY

USER

FAVORITE

TUNER

SAVE

A B C D

12A

2

3 4 5 6 7

CHANNEL SELECT CONTROLS

1
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indrukken als je het weer wilt uitschakelen. Schitterend staaltje gebruikersgemak.
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Amp instellingen

Hier kun je versterkermodellen selecteren, ze aan- en uitschakelen en de toonregelaars 
aanpassen.

8. Amp knoppen: Met deze knoppen kun je Amp 1 en Amp 2 aan- en uitzetten (aan of 
op stand-by om precies te zijn). Zoals je wel begrijpt, staat een bepaalde Amp aan als 
het lichtje aan staat en uit als het niet aan staat.

9. Knobs knoppen: Hiermee bepaal je op welke Amp de toonregelaars van toepassing 
zijn. Staat het lampje erachter aan, dan ben je met de betreffende Amp bezig. Als je 
beide knoppen tegelijk indrukt, zijn de knoppen op beide Amps van toepassing (meer 
hierover in 'Basishandelingen').

10. Amp Model knop: Gebruik deze knop om te selecteren welke van de geweldige 
versterkermodellen van de Vetta als Amp 1 en welke als Amp 2 moet functioneren.

11. Amp toonregelaars: Drive, Bass, Mid, Treble, Presence en Channel volume. Ze 
doen precies wat je verwacht voor de geselecteerde Amp(s). In het geval van klassieke 
versterkermodellen hebben we ons uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de 
toonregelaars zich precies gedragen als die van de originele versterkers die we 
bestudeerd hebben om het model te maken.

KNOBS

ON

ON

KNOBS

11

AMP 1

AMP 2

AMP MODEL PRESENCETREBLEMIDBASSDRIVE VOLUME

8 9 10
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Effecten

Hier configureer en bedien je al je effecten. Het hersenloze idee is wederom dat als een 
lichtje niet aan staat, het effect ook niet aan staat en omgekeerd. Alle effecten kunnen 
tegelijk gebruikt worden, zodat de Vetta elk gematigd, dan wel zwaar overdreven 
gebruik dat je je maar kunt bedenken, aankan. Door op de Edit knop te drukken, duik 
je in de details en kun je het aanpassen aan je eigen wensen.

12. Edit knop: Als de Edit knop verlicht is, ben je in 'Edit Mode' en kan het grote display 
van de Vetta pagina's laten zien waarin je wijzigingen in de effecten kunt aanbrengen. 
Het belangrijkste om te weten over Edit Mode, is dat de kleine knopjes onder het 
display de waarden die in het display zichtbaar zijn kunnen veranderen, terwijl je met 
de PAGE knop aan de rechterkant verschillende pagina's voor de effecten kunt 
selecteren. Als je een effect aan het ‘edit-en’ bent, knippert het betreffende lichtje. 
Om een effect in Edit Mode te selecteren, moet je één keer op de knop van het 
betreffende effect drukken. Druk je er daarna nog een keer op, dan zet je het effect uit. 
Zie voor meer details het hoofdstuk 'Basishandelingen'.

13. Stompbox knoppen: Deze knoppen schakelen de drie Stompbox effecten aan of uit. 
Zoals hierboven beschreven, halen ze in Edit Mode ook de effectpagina's van de 
Stompboxes tevoorschijn, zodat je de instellingen kunt wijzigen.

14. Tremolo knop: Zet de Tremolo aan of uit of selecteert de Tremolo in Edit Mode, 
zoals hierboven beschreven.

15. Post Effects knoppen: Zetten het geselecteerde effect (of de Effects Loop) aan of uit 
of selecteren het in Edit Mode, zoals hierboven beschreven.

15

13 15

EDIT STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ

12 14
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Functies

Elk van deze knoppen licht op wanneer je hem indrukt en gaat uit wanneer je hem 
weer indrukt. Als het lichtje brandt, kun je op het grote display de gegevens van de 
geselecteerde functie aflezen.

16. Tap Tempo functie: Deze handige knop kan gebruikt worden om de tijd in te 
stellen voor Delays, Tremolo's, Chorussen, Vibrato's, Flangers, Phasers en andere 
effecten die een op tijd gebaseerd element in zich hebben. Voor elk effect kun je 
bepalen hoe en in welke mate Tap Tempo erop van toepassing is en kun je deze 
gegevens in een Channel opslaan. Als je door middel van de Tap knop effecten 
gesynchroniseerd wilt gebruiken, is het noodzakelijk dat je goed weet hoe deze functie 
werkt. Lees ook de hoofdstukken over de Stompboxes en de Post effecten.

17. Amp/Cab Details knop: Hiermee kun je bij een bepaalde Amp een speakerkast 
kiezen en de Panning van de Amps in het stereobeeld bepalen.

18. Effects Routing knop: Met deze knop kun je de volgorde en routes van Stompboxes, 
Wah, volumepedaal en Post effecten wijzigen.

19. Double Tracker knop: De parameters van Vetta's exclusieve Double Tracker effect 
worden hiermee opgeroepen. Dit moderne staaltje techniek simuleert de akoestische 
eigenschappen van twee individuele opnames van hetzelfde gitaarstuk in een studio, 
en doet het in real time. Houd er rekening mee dat de Double Tracker alleen werkt als 
je twee Amps gebruikt.

20. Output Setup knop: Druk hierop om het exclusieve A.I.R. II systeem van Line 6 in 
te stellen. Dit systeem stuurt de Direct Outs aan en bevat instellingen om de speakers 
aan of uit te schakelen, de unieke 'Wide' functie aan of uit te zetten en het niveau van 
de Direct Outs in te stellen.

21. Foot Control knop: Hier stel je de eigenschappen van de FBV voetcontroller in.

22. System Setup knop: Allerlei huishoudelijke klusjes, zoals het instellen van de 
displayverlichting en het MIDI kanaal dat de Vetta gebruikt, voer je hier uit.

16 18 19

TAP
TEMPO GATEGATEGATEAMP/CAB

DETAILS COMPRESSCOMPRESSCOMPRESSEFFECT
ROUTING

DOUBLE
TRACKER LOOPLOOPLOOPOUTPUT

SETUP EQEQEQFOOT
CONTROL LOOPLOOPLOOPSYSTEM

SETUP

17 20 21 22
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Global Controls

Deze knoppen geven je algemene controle over Reverb, Bass, Treble en Volume. De 
instellingen van deze knoppen worden niet opgeslagen in een Channel.

Het idee erachter is dat, wanneer je aan het optreden bent in een studio of bij een 
jamsessie, de ruimte waarin je speelt misschien vraagt om een lichte aanpassing van het 
algemene geluid van je Vetta. Bijvoorbeeld als je in een ruimte speelt met bakstenen 
muren waar het allemaal veel te helder klinkt. Of misschien is er niets anders dan 
pluche in de ruimte, zodat het lijkt alsof alle hoge tonen zijn verdwenen. In beide 
gevallen kunnen de LOW en HIGH EQ knoppen je helpen de situatie te verbeteren. 
Als ze in het midden staan, hebben de knoppen geen effect (er zit een kleine klik in het 
draaibereik van de knoppen zodat het midden makkelijker te vinden is). Met de klok 
mee voeg je EQ toe, tegen de klok in hoor je minder EQ. Deze EQ knoppen hebben 
geen invloed op en staan niet in relatie tot de Amp Control knoppen (Bass, Mid en 
Treble).

Met de Reverb knop verhoog of verlaag je de hoeveelheid Reverb die geprogrammeerd 
is in een bepaald Channel. Dit hebben we gedaan om je het basis idee van Reverb op 
een versterker te geven. Draai de knop omhoog om elke Reverb die je in een Channel 
gebruikt hard weer te geven, draai de knop terug en de Reverb verdwijnt, of de Reverb 
knop nu aan staat of niet.

Over het algemeen adviseren wij je de Reverb knop in het midden te laten staan als je 
aan het programmeren bent. De hoeveelheid Reverb van een willekeurig Channel kun 
je instellen door de Edit knop in te drukken en met de Reverb knop de pagina's ervan 
op te roepen, waarna je met het knopje onder MIX in het display de waarde aanpast. 
Door op SAVE te drukken, sla je de instellingen op. Mocht je nu in een bepaalde 
situatie meer of minder Reverb in het algemeen willen, dan geef je gewoon een hijs aan 
de Reverb knop!

+ -+ - +-

MASTER VOLUME
GLOBAL CONTROLS

REVERB EQ HIGHLOW
NORMALNORMAL NORMAL
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Hoofddisplay

De standaard weergave van het display geeft een overzicht van de Amps die in gebruik 
zijn en hoe hun toonregelingen zijn ingesteld (meer details in het hoofdstuk 
'Basishandelingen'). De knoppen onder het display hebben hier geen functie.

Op andere momenten kan het zijn dat er rode pijltjes tussen het display en de knopjes 
eronder gaan branden. Dit betekent dat de knoppen een functie hebben. Als je 
bijvoorbeeld een Stompbox aan het instellen bent, kan het er ongeveer als volgt uit 
zien; de rode pijltjes laten zien dat hun corresponderende knop iets doet in deze pagina:

De woorden 'Page 1/2' betekenen dat dit de eerste van twee pagina's is die je kunt 
instellen voor deze Stompbox. Met de Page knop kun je de volgende pagina's oproepen. 
Deze knopjes zullen in het hoofdstuk 'Basishandelingen' veelvuldig aan de orde komen.

PAGE
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Vetta Combo aansluitingen

Nu zijn we aangeland bij de achter in- en uitgangen van het combo: 

23. Net aansluiting: Hierin gaat de stroomkabel (je weet vast wel welke kant)...

24. Aan/uitschakelaar: Het beginsel van digitale techniek: aan of uit.

25. Externe speakers: Deze uitgangen zijn voor het aansluiten van externe speakers. 

26. Speaker Configuration schakelaar: Biedt de keuze tussen Split Stereo en normaal.

23

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

POWER

24

25

26

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

External CabNot Used
SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT

4 OHMS
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Vetta HD aansluitingen

Bij de Vetta HD is alles iets anders gerangschikt:

23. Net aansluiting: Piepkleine elektronen stromen hier in en uit en laten alles 
werken.

24. Left/Mono: Deze twee uitgangen zijn parallel geschakeld en geven het linker 
signaal weer (als de Vetta stereo draait) of het mono signaal (als je mono hebt 
ingesteld). Hoe je de mono/stereo werking in kunt stellen, vind je op pagina 4.32.

25. Right: Uit deze uitgangen komt het rechtersignaal als je in stereo werkt.

26. Ohm Selector: Het is belangrijk dat de waarde van deze schakelaar 
correspondeert met de waarde van de speakerkast die op de Vetta HD is 
aangesloten. Je Vetta zal verkeerd klinken als die instellingen niet aan elkaar gelijk 
zijn.

26 25 24

23

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

POWER

Left/MonoRightRight Left/Mono

MAX 200 WATTS = 100 WATTS/CHANNEL
SAME POWER OUTPUT AT ALL OHM LOADS

4 OHM  8 OHM  16 OHM SPEAKER OUTPUTS

CLASS 2 WIRING

VettaManual-NL  Page 10  Monday, July 15, 2002  1:36 PM



Knopjes, draaiknoppen en knipperende lichtjes • Overeenkomstige Vetta Combo en HD aansluitingen

3• 11

Overeenkomstige Vetta Combo en HD aansluitingen

De volgende aansluitingen zijn bij het Combo en de HD hetzelfde:

27. Pedal aansluiting: Sluit hier je FBV voetcontroller aan.

28. MIDI In/Out: Sluit hier MIDI kabels aan om MIDI spul aan te sturen. Zoals de rest 
van je kabels, moeten ook deze van goede kwaliteit zijn, het liefst met gegoten 
pluggen.

29. Stereo Effects Loop Send/Return: Stereo Send en Return van de 
programmeerbare effectloop van je Vetta. Gebruik insertiekabels met 1/4 inch 
pluggen, één voor de Send en één voor de Return. Meer details op pagina 4.13.

30. 1/4-inch Direct/Wet Outputs: Normaal gesproken zijn dit de uitgangen waarmee 
je de Vetta op opnameapparatuur of een mengtafel aansluit. Deze uitgangen gebruiken 
de exclusieve A.I.R. technologie van Line 6, die beroemd is geworden in producten 
zoals de POD. Het geluidsniveau van deze uitgangen stel je in via de Outputs Setup 
knop. Zie pagina 4.30 voor meer details.

Vetta heeft ook een zogeheten 'Wide Mode' waarmee je deze uitgangen in een links-
droog-rechts opstelling kunt gebruiken, zoals sommige gitaristen doen. Dit is iets dat 
normaal gesproken een behoorlijk geavanceerd schakelsysteem vereist, maar voor jou 
wordt het door de Vetta geregeld. Op pagina 4.30 staat meer over Wide Mode.

31. Ground Lift schakelaar: Als je bij het direct aansluiten op andere apparatuur last 
krijgt van aardlussen, kun je met deze schakelaar de aarde van alleen de XLR uitgangen 
opheffen. De ongebalanceerde 1/4 inch uitgangen zijn niet apart geaard en de aarde 
ervan kan dus ook niet opgeheven worden.

32. XLR Direct/Wet Outputs: Zelfde verhaal als bij de 1/4 inch uitgangen, alleen zijn 
deze van het type dat meestal door de profs wordt gebruikt. Bovendien werkt de 

323127

In Out Left/MonoRight Left/MonoRightReturnSend

Tip = Left/Ring = Right Unbalanced Outs

Balanced Outs

PEDAL MIDI DIRECT / WIDE OUTPUTSSTEREO EFFECTS LOOP DIRECT / WIDE OUTPUTS

LIFT/GROUND
connect FBX Foot Controller here
(not compatible with Floor Board)

28 29 30
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Ground Lift schakelaar alleen op deze uitgangen.

Nog even dit: 
Als je de Vetta uitschakelt, kan er een ontlading in de vorm van een (luide) tik 
naar de Direct Outs gestuurd worden. Om problemen met de aangesloten 
apparatuur te voorkomen, bevelen wij je aan de aangesloten apparatuur uit te 
schakelen voordat je de Vetta uitschakelt. Je kunt ook de Direct Outs loskoppelen 
voor je de Vetta uit zet.
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BASISHANDELINGEN

Kiezen tussen Factory of User geheugen

Vanaf het frontpaneel
De Vetta heeft twee geheugens (Factory en User), ieder onderverdeeld in 64 Channels. 
Deze Channels zijn weer onderverdeeld in 16 banken van ieder 4 Channels, wat een 
totaal geeft van 128 geheugenlocaties. Druk op de Factory of User knop om de 
verschillende geheugens te selecteren.

Vanaf FBV
Op de FBV voetcontroller moet je tegelijk op Bank Up en Bank Down te drukken om 
te kiezen tussen Factory en User.

Selecteren van een Channel

Vanaf het frontpaneel
Draai de knop links van het kleine display om door de verschillende Channels te 
bladeren. Op deze manier blader je steeds door de 4 Channels per bank. Dus als je bij 
Bank 1 begint, ga je langs 1A, 1B, 1C, 1D en daarna langs 2A, 2B, enz. Door op de A, 
B, C of D knoppen te drukken, kies je een van de 4 Channels in de huidige bank. En 
omdat wij allemaal gewoontedieren zijn, hebben we een Favorite knop toegevoegd, 
waarmee je direct toegang hebt tot één van de Channels van de Vetta zonder dat daar 
één draai aan een knop voor nodig is (zie pagina 4.23 voor details).

Vanaf FBV
Met de Bank Up en Bank Down knoppen kun je een nieuwe bank kiezen, maar een 
nieuw Channel wordt pas geladen op het moment dat je een van de Channel Select 
knoppen indrukt. Dit biedt je de mogelijkheid om tussen Channels te schakelen die 
verschillende banken uit elkaar liggen, zonder dat jij (of je publiek) alle tussengelegen 
Channels hoeft te horen. 

MIDI
De Vetta reageert op MIDI Patch Change commando's. Met de commando's 0-63 kies 
je de User Channels en met de commando's 64-127 de Factory Channels.
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Amps bewerken

Werken met één Amp
Eén van de revolutionaire kenmerken van de Vetta is de mogelijkheid met twee totaal 
verschillende versterkermodellen tegelijk te werken. Hoe fantastisch dit ook is, en hoe 
moeilijk het ook is om weer één versterker te gaan gebruiken nadat je gewend bent 
geraakt aan de nieuwe wereld van klankmogelijkheden die deze functie biedt, wil je 
misschien toch één Amp tegelijk gebruiken. Zo moet het.

Standby
De ON knoppen kun je vergelijken met stand-by schakelaars op oude buizen-
versterkers. Om een versterker aan te zetten, hoef je alleen maar op een ON knop te 
drukken, en het lichtje gaat aan. In onderstaand voorbeeld staat Amp 2 stand-by:

Als je van twee Amps naar één schakelt, kan de Amp die nog aanstaat een andere 
positie in het stereobeeld krijgen. Met de 'Amp Panning' pagina van de Amp/Cab 
Details knop kun je verschillende Panning instellingen maken, voor als een Amp 
alleen of met een andere opereert. (Zie ook 'Wijzigen van Amp Panning’ op pagina 
4.3.)

Ondanks het feit dat je misschien met één Amp wilt werken, kun je in elk opgeslagen 
Channel altijd twee Amps beschikbaar hebben. De naam van het Amp model dat 
stand-by staat, is ook te zien in het display, zodat je weet wat je krijgt als je een Amp 
aanzet.

KNOBS

ON

ON

KNOBSAMP 1

AMP 2
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Werken met twee Amps

Kiezen tussen Amps
Als je met twee Amps werkt, kies je met de KNOBS knop op welke Amp Drive, Bass, 
Mid, Treble, Presence en Volume van toepassing zijn. Als je beide KNOBS knoppen 
tegelijk indrukt, zijn de knoppen van de twee Amps aan elkaar gekoppeld (zie 
'Gesynchroniseerd bewerken' op pagina 4.5). In het display kun je zien op welke 
Amp de knoppen betrekking hebben. Bij de geselecteerde Amp zijn de knoppen 
zwart, zoals op de afbeelding hieronder bij Amp 1 te zien is:

Wijzigen van Amp Panning
Of je nu werkt met één Amp of met twee tegelijk, je bent volkomen vrij om te 
bepalen waar ze geplaatst zijn in het stereobeeld. Misschien wil je bijvoorbeeld je 
twee Amps uiterst links en rechts gepand hebben als ze allebei aan staan (wat goed 
klinkt als je individuele speakerkasten voor links en rechts gebruikt, zoals 
beschreven op pagina 4.37), terwijl je je Amp in het midden wilt hebben als je de 
andere uitschakelt. Om de Panning instellingen te wijzigen, moet je op de Amp/
Cab Details knop drukken en pagina 2 (Amp Panning) selecteren: 

Met AMP1 MIX bepaal je de Panning van Amp 1 wanneer Amp 1 en Amp 2 
allebei aan staan, terwijl je met AMP1 ONLY de Panning van Amp 1 bepaalt als 
Amp 2 uit staat. Hetzelfde geldt voor de instellingen van Amp 2. Druk opnieuw op 
Amp/Cab Details als je klaar bent, en je keert terug in het hoofdvenster. 
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Een Amp Model selecteren
Als je twee Amps gebruikt, kun je de KNOBS knoppen gebruiken om te bepalen 
welke Amp je wilt aansturen, Amp 1, Amp 2 of allebei. Met de Amp Model knop 
selecteer je een versterkermodel. In hoofdstuk 5 staat een compleet overzicht (met 
korte beschrijvingen) van alle versterkermodellen in de Vetta. 

De instellingen van één Amp wijzigen
Goed, nu komt een echt moeilijk onderdeel. Terwijl Amp 1 geselecteerd is, kun je de 
Drive, Bass, Mid, Treble, Presence en Channel Volume knoppen gebruiken om deze 
eigenschappen bij een Amp te wijzigen. De wijzigingen die je aanbrengt, zijn in het 
grote display te zien. (We noemen dit 'Amps At A Glance'.) Phoewee, wat een klus, 
ik zei toch dat het moeilijk was. Zometeen gaan we echt stoer doen en beide Amps 
tegelijk doen, maar eerst gaan we het even over de relativiteitstheorie hebben.

Absoluut relatief
Er zijn twee manieren waarop de Vetta kan reageren op jouw wijzigingen van de 
Amp knoppen. Deze worden 'Absolute and Relative Knobs Control' genoemd. Je 
kunt tussen deze twee kiezen door middel van de System Setup knop en de kleine 
draaiknop onder Knob Mode (meer op pagina 4.36). Hier volgt het verschil tussen 
Absolute en Relative:

Als je kiest voor Absolute, en je draait aan een knop, zal de instelling onmiddellijk 
verspringen naar de waarde die de knop aanwijst, ongeacht de eerdere instelling 
van die knop. Met andere woorden, als je een nieuw Channel oproept waarbij de 
Treble op 4 staat, terwijl de Treble knop 8 aanwijst, van de laatste keer dat je ermee 
aan het rotzooien was, zal de Treble waarde onmiddellijk op 8 springen en vanaf 
daar verder gaan als je de Treble knop langzaam open draait. Dit is handig, want 
het betekent dat als je gewend bent bij een bepaald versterkermodel de knoppen in 
een bepaalde stand te zetten, je nu alleen dat maar hoeft te doen en je bent klaar. 
Bovendien weet je zeker dat alle knoppen in het display dezelfde waarden 
weergeven als de fysieke knoppen als je bezig bent een geluid te programmeren. De 
Absolute modus is erg handig voor het maken van nieuwe geluiden of bij het 
maken van grote wijzigingen in bestaande geluiden. Het enige nadeel is dat je de 
fysieke knop eerst terug moet draaien naar de positie van de virtuele knop als je een 
heel kleine wijziging wilt uitvoeren. Dat is waar de Relative modus voor bedoeld is.

Bij de Relative instelling werken alle knoppen zoals knoppen normaal gesproken 
werken, als doodgewone meer/minder regelaars. Wanneer je een van de Amp 
Control knoppen omhoog draait, zal de bijbehorende waarde in het display 
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toenemen, zonder dat die eerst naar de fysieke positie van de knop verspringt. 
Hetzelfde geldt als je de knoppen naar beneden draait. Klinkt simpel, niet? Het 
enige nadeel is dat de fysieke knoppen een andere waarde aangeven dan de 
knoppen in het display. Afhankelijk van de manier waarop jij je geluiden 
programmeert, hoeft dit geen enkel probleem te zijn. Als het je niet uitmaakt of de 
Bass knop nou 8 of 2 aanwijst, maar je wilt gewoon meer, dan zou de Relative 
modus voor jou wel eens heel handig kunnen zijn. En je kunt altijd in het display de 
correcte waarde aflezen.

Voor degenen die graag alles op een rijtje willen hebben, gaan we nog even terug 
naar ons vorige voorbeeld, maar laten we nu eens kijken wat er gebeurt als we dit in 
Relative Mode doen in plaats van Absolute Mode. Als in een bepaald Channel de 
waarde van de Treble 4 aanwijst, terwijl de fysieke Treble knop 8 aanwijst, zal de 
waarde in het display gewoon afnemen naarmate je de Treble langzaam terugdraait. 
Wanneer de fysieke knop zijn minimum heeft bereikt, heeft de waarde in het 
display ook zijn minimum bereikt, net zoals de waarde in het display het maximum 
zal hebben bereikt als je de draaiknop ook naar het maximum hebt gedraaid.

Gesynchroniseerd bewerken (een nieuwe Olympische discipline?)
Zoals we in de paragraaf over het kiezen van verschillende Amps al genoemd 
hebben, kun je beide Amps tegelijk bedienen door hun knoppen aan elkaar te 
koppelen. Dit kan erg handig zijn als je de geluidstechnische verhouding tussen de 
twee Amps goed vindt en alleen wilt experimenteren met de algemene klank.

Het belangrijkste om te weten is dat je de KNOBS knoppen van Amp 1 en Amp 2 
tegelijk moet indrukken om ze tegelijk aan te sturen. Draai een willekeurige 
toonknop verder dan 12 uur en de waarden van beide Amps zullen omhoog gaan. 
Draai de knop naar beneden en de waarden zullen afnemen. En als je de knop weer 
terugdraait naar 12 uur, worden de originele waarden van beide Amps hersteld. Het 
leuke hiervan is dat de relatieve verhouding tussen de twee Amps in stand blijft 
terwijl je aan de knoppen draait. Dus als de bas van Amp 1 hoger is dan die van 
Amp 2, zal deze verhouding bewaard blijven. Zoals we al zeiden, als je weer terug 
wilt naar waar je begon, hoef je alleen maar de knop naar 12 uur te draaien. 
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Voor iedereen die van een stap-voor-stap aanpak houdt het volgende:

1. Zet de twee Amps ON en druk op de KNOBS knop van Amp 1. Zet de Bass op 
9 uur.

2. Druk op de KNOBS knop van Amp 2 en zet de Bass op 3 uur.

3. Druk beide KNOBS knoppen tegelijk in om gesynchroniseerd bewerken in te 
schakelen…

Je zou nu zoiets moeten zien op het grote display van de Vetta:

Als je de stappen gevolgd hebt, zou de fysieke Bass knop op 3 uur moeten staan. 
Begin nu langzaam de Bass terug te draaien en let op het display. Terwijl je 
terugdraait, zal het verschil in waarde gelijk blijven, totdat Amp 1 op 0 komt te 
staan. Als je verder terugdraait, zal de Bass van Amp 2 uiteindelijk ook op 0 komen 
te staan. Draai nu de Bass weer omhoog en je zult zien dat Amp 2 (die zoals je weet 
een hogere waarde had) eerst omhoog zal gaan, terwijl Amp 1 op 0 blijft staan. Als 
je verder omhoog gaat, zal Amp 1 uiteindelijk weer mee gaan. Het verschil in 
waarde tussen de twee Amps in intact gebleven, zelfs toen je het minimum van de 
verschillende Amps bereikt had. Hetzelfde geldt wanneer je de knop omhoog 
draait. En als je de beginwaarde van de twee Amps wilt herstellen, hoef je de Bass 
alleen maar op 12 uur te zetten. 

De knoppen van de twee Amps kunnen dus synchroon bewegen, terwijl elk z'n 
individuele identiteit behoudt. Is dit niet het harmonieuze relatie-management dat 
we allemaal willen bereiken?
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Speakerkasten
De mogelijkheid om verschillende speakerkasten bij elkaar te zoeken, is altijd een 
belangrijk deel geweest van het arsenaal van klanken van de gitarist. Het is een zeer 
geschikte manier om de klank van een versterker radicaal te wijzigen. Misschien heb je 
wel een combootje dat je jaren gebruikt hebt en waarvan je denkt dat je zo ongeveer 
wel weet hoe het klinkt, totdat je een 4x12 kast aansluit. Plotseling tovert de oude baas 
een nieuw konijn uit de hoed. Gelukkig heb je bij de Vetta geen magazijn, vrachtwagen 
of regelmatig bezoek aan een fysiotherapeut nodig om te kunnen experimenteren met 
een grote keus aan versterker/speakerkast combinaties. 

Een Speakerkast kiezen
Druk op de Amp/Cab Details knop. Het grote display van de Vetta zou er ongeveer 
als volgt uit moeten zien:

Gebruik de knoppen onder het display om voor één of beide Amps een speakerkast te 
kiezen. Een complete lijst met beschikbare speakerkasten kun je vinden in de bijlage 
‘Speakerkasten’ op pagina 10.2. 
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Effecten

Met de Vetta is het mogelijk om jouw effectkeuze in je eigen volgorde te zetten, van 
ranzige Overdrive tot Reverb met studiokwaliteit.

Aan/uitschakelen
Zoals we op pagina 3.4 beschreven hebben, kun je Stompboxes en effecten op een 
kinderlijk eenvoudige manier aan- of uitschakelen door hun corresponderende knop 
aan of uit te zetten. Hierbij moet de Edit knop uit staan. 

Edit modus
Als het Edit lampje brandt, ben je in de Edit modus en zul je op het display links van 
de Edit knop verschillende pagina's zien waarmee je effecten kunt aanpassen. Het 
belangrijkste dat je moet weten over Edit modus is het volgende: met de kleine 
knopjes onder het display bepaal je de waarden in het display en met de PAGE knop 
selecteer je de verschillende pagina's voor het betreffende effect. Van het effect dat je 
aan het wijzigen bent, knippert het lampje. En door op de knop van het geselecteerde 
effect te drukken, schakel je het aan en uit, zoals gewoonlijk. En als je dingen 
gewijzigd hebt en je bent tevreden met het resultaat, kun je je instellingen opslaan 
(zie pagina 4.24). 

Maar voordat je de geavanceerde dingen gaat doen, eerst wat basiskennis over…

Stompboxes
In het Nederlands staan ze beter bekend als pedaaltjes of trapdozen. Gezien het feit 
dat de pedalenbak van een van de meest fanatieke leden van het Line 6 Stompbox 
ontwikkelingsteam zo groot is dat het zou kunnen fungeren als forse bijzettafel, zul je 
begrijpen dat sommigen zeggen dat we er een beetje te gek op zijn. Deze kleine 
metalen monsters zijn de afgelopen veertig jaar per slot van rekening het 
belangrijkste gereedschap geweest om klankmatig een beetje flexibel te zijn. 

Bij de Vetta heb je drie Stompboxes tot je beschikking, maar niet zomaar drie… Je 
kunt zelf bepalen welke drie. Elk van de interne Stompboxes in de Vetta kan worden 
toegewezen aan een van de vele effecten. Ze kunnen allemaal verschillend zijn, 
allemaal hetzelfde zijn en ze kunnen in elke volgorde of structuur geplaatst worden 
die je maar wilt. Je kunt ze zelfs zo gebruiken, dat ze op slechts één van de twee Amps 
in een Channel invloed uitoefenen (zie Effect routes op pagina 4.17).
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In de door ons geprogrammeerde geluiden is Stompbox 1 doorgaans een Distortion 
effect, Stompbox 2 een modulatie effect en Stompbox 3 een Delay effect. Dit is 
voornamelijk omdat dit de volgorde is die gitaristen meestal gebruiken. Als je echter 
iets anders wilt, moet je je natuurlijk niet laten beperken door traditie. 

Een Stompbox aanpassen
Zorg ervoor dat de Edit knop uit staat en druk een aantal keren op een van de 
STOMPBOX knoppen. Hiermee schakel je de geselecteerde Stompbox aan of uit. 
Druk op de Edit knop als je een Stompbox aan hebt gezet. Welkom in de Edit modus! 
Op dit moment zal je display er ongeveer als volgt uitzien:

In dit voorbeeld staat in het display ‘ROUTING AMP 1&2’, wat betekent dat deze 
Stompbox op beide Amps van toepassing is (zie pagina 4.17 voor details). Omdat de 
Stompbox beide Amps beïnvloedt, zul je de Stompbox ook horen als je Amp 1 of 
Amp 2 uitgeschakeld hebt. Stel dat een Stompbox alleen op Amp 1 van toepassing 
was, en Amp 1 was uitgeschakeld, dan zou je de Stompbox natuurlijk niet horen, zelfs 
al schakelde je de Stompbox in. Net zoals echte versterkers en pedaaltjes, toch?

Met de eerste twee knopjes onder het display kun je Category en Model selecteren. Er 
zijn vier categorieën Stompboxes: Dynamics (Compressor en Autoswell), Distortion 
(onder andere Overdrive en Fuzz), Modulation (Chorus, Phase, Flange, etc) en Delay 
(onder andere Echo). Elk van de vier categorieën Stompboxes heeft zijn eigen Edit 
pagina's. Dynamics, een relatief eenvoudige categorie, heeft maar één pagina, terwijl 
de andere er twee of drie hebben. Zoals gewoonlijk kun je door deze pagina's bladeren 
met de PAGE knop.

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3
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Een complete lijst van alle Stompboxen, hun spannende beschrijvingen en de 
bewerkingsmogelijkheden voor elke Stompbox vind je in het hoofdstuk met de 
creatief bedachte titel ‘De Stompboxes’. Of kijk op pagina 10.3 voor een saaie lijst 
zonder beschrijvingen.

De categorieën Delay en Modulation bevatten op de laatste Edit pagina 
instellingsmogelijkheden voor Tap Tempo. Straks volgt een uitgebreide toelichting 
op alle enerverende details, die je absoluut moet lezen om Tap Tempo deel van je 
leven te laten uitmaken. Maar eerst het volgende…

Seriële Effecten
De groep seriële (in-line) effecten bestaat uit Tremolo, Gate, Comp(ressor) en EQ 
knopjes. Deze bevinden zich altijd op dezelfde plaats in de effectvolgorde van de Vetta. 
Gate komt toevallig gelijk aan het begin, alle Stompboxes en de rest komen direct na 
de Amp/cab. De in-line effecten na de Amps kun je voor elke Amp onafhankelijk laten 
opereren.

De bediening is zoals gebruikelijk: lampje aan, effect aan. Lampje uit, effect nie werk 
nie. Zet de Edit knop aan en je zult zien dat elk van deze effecten zijn eigen pagina's 
heeft (gedetailleerd beschreven vanaf pagina 7.1), waarmee je modellen kunt kiezen en 
andere instellingen kunt maken. Tremolo bijvoorbeeld:

Tremolo maakt ook gebruik van Tap Tempo, wat bijna aan de orde is, na…

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ
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Verplaatsbare post effecten
De Loop, Pitch Shift, Mod, Delay en Reverb knoppen zijn bij Line 6 beter bekend als 
de Verplaatsbare-post-effectenbende. Net zoals de Stompboxes klitten deze dingen 
altijd samen, alleen is hun stekkie post (met andere woorden, na) in plaats van voor de 
Amps. En, ook zoals de Stompboxes, kunnen hun routes veranderd worden voor elk 
duivels plan dat je voor ogen hebt. Zoals je ongetwijfeld wel zult verwachten, is dit weer 
een lampje aan/uit, effect aan/uit gedoe met de knoppen en als de Edit knop aan staat, 
kun je je helemaal uitleven op de details. Met de Edit knop aan en Mod geselecteerd 
bijvoorbeeld:

Net als bij de Stompboxes kun je modulatie effecten selecteren uit de beschikbare 
modellen door de knop onder het woord MODEL te draaien. Met de andere knoppen 
op de pagina kun je andere belangrijke instellingen voor het effect wijzigen, en met 
de Page knop kun je naar andere pagina's van het effect bladeren. De laatste pagina 
van elk verplaatsbaar post effect bevat IN knoppen voor Amp 1 en Amp 2. Hiermee 
kun je bijvoorbeeld verschillende Reverb niveaus aan elke Amp toewijzen.

De Effects Loop, een soort einzelgänger in de Verplaatsbare-post-effectenbende, 
wordt toegelicht op pagina 4.13. Een volledige lijst van de individuele Edit opties van 
al de verplaatsbare post effecten vind je (hoe kan het ook anders) in het hoofdstuk 
'Post effecten' op pagina 7.1. 

En dan nu…
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Tap Tempo en tijd/snelheid regeling
De Delay en Modulation Stompboxes hebben, evenals de Tremolo, Mod en Delay 
effecten, Time of Speed parameters, met de mogelijkheid om deze te synchroniseren 
met Tap Tempo via de Vetta Tap Tempo knop en de FBV voetcontroller. 

Misschien vind je het handig om deze op tijd gebaseerde effecten in de Vetta te zien als 
een band. Je wilt dat ze allemaal op tijd spelen, op hetzelfde tempo, hoewel dat niet 
betekent dat ze allemaal precies dezelfde partij moeten spelen. Je wilt misschien dat je 
Stompbox Delay kwartnoten doet, terwijl je post Delay effect halve noot triolen doet, 
je tremolo op achtste noten pulseert en je Chorus op gepunteerde kwartnoten wervelt 
(je bent duidelijk een jazzliefhebber). Ook wil je misschien dat een aantal van je op tijd 
gebaseerde effecten het Tap Tempo helemaal negeert, vrijdenkers die nergens aan 
vastzitten, een beetje zoals die ene gozer die nooit echt het ritme te pakken kreeg, of dat 
niet hoefde.

Het Tap Tempo instellen
De sleutel waarmee je je klanklandschap gesynchroniseerd kunt krijgen, is het 
Channel Tempo. In de Vetta heeft elk Channel een tempo, dat je op twee manieren 
kunt instellen.

Ten eerste kun je simpelweg de TAP TEMPO knop van je Vetta of FBV 
voetcontroller meerdere keren in het ritme indrukken. Deze Taps worden door de 
Vetta geïnterpreteerd als kwartnoten, net als wanneer je bij je band aftelt…1, 2, 3, 4. 
De Vetta heeft maar twee keer drukken nodig om een nieuw tempo te berekenen en 
aan het lampje van de Tap Tempo knop en de FBV voetcontroller kun je het tempo 
aflezen.

De tweede manier is het direct instellen van de Tap Tempo waarde op een van de 
Edit pagina's van de effecten. Bij elk effect in de Vetta dat gebruik kan maken van 
Tap Tempo, of het nu Stompbox of post effecten zijn, is de Edit pagina hetzelfde. 
Hier is bijvoorbeeld een Delay Stompbox:
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Met de Time knop kun je het tempo voor dit bepaalde effect in milliseconden 
instellen, of het effect nu is aansloten op Tap Tempo of niet. Als het effect is 
aangesloten op Tap Tempo, zal het veranderen van deze waarde het effect 
loskoppelen van Tap Tempo. Dit is dezelfde Time parameter als je op de eerste Edit 
pagina van dit effect ziet (voor het gemak hebben we het op beide plekken gezet). Op 
dezelfde manier vind je bij Modulation effecten Speed in plaats van Time op de 
eerste pagina en op de Tempo pagina.

Met de Tap Tempo knop koppel je het effect aan Tap Tempo ('lock') of koppel je het 
los ('ignore'). Onder CHNL TEMPO kun je het Channel Tempo in bpm aflezen. 
Met de NOTE knop kun je bepalen wat voor nootlengte (van een zestiende triool tot 
een hele noot) het effect zal gebruiken. Elk effect in een Channel kan een andere 
nootlengte gebruiken.

Overschrijden van de Tempo grenzen
De Delay effecten in de Vetta hebben een maximale Delay tijd van 2 seconden. 
Wanneer je een Delay effect met een hoge nootlengte hebt ingesteld, waarna je een 
langzaam Channel tempo instelt, kan dit resulteren in een noot/tempo combinatie 
die deze grens overschrijdt. De Vetta is zo ontworpen dat hier muzikaal mee wordt 
omgegaan: de tijdwaarde wordt eenvoudigweg gehalveerd, waardoor de dingen weer 
op hun plaats zouden moeten vallen en tegelijkertijd met het tempo 
gesynchroniseerd zijn. Dit alles gebeurt zodra je een nieuw, te langzaam tempo instelt.

Zet bijvoorbeeld een Stompbox aan, selecteer een Delay model (op pagina 4.9 lees je 
hoe dit moet) en blader met de Page knop naar de laatste pagina. Zet TAP TEMPO 
op 'lock', CHNL TEMPO op 60 bpm en 'note' op een halve noot. Je zult zien dat je 
TIME hierdoor op 2000ms komt te staan, wat de maximale waarde is.

Draai de knop onder CHN TEMPO nu tegen de klok in om het tempo op 59.5 bpm 
in te stellen en je zult zien dat je Delay tijd terug springt naar 1008 ms. Dit is de helft 
van de waarde die vereist is voor een halve noot op 59.5 bpm. Je Delay is nog steeds 
gesynchroniseerd met het Channel Tempo, maar werkt nu met goed resultaat als een 
kwartnoot in plaats van een halve noot.

Een toffe bijkomstigheid van de manier waarop dit werkt, is dat de Vetta nog steeds 
weet welke nootlengte jij voor dit effect in gedachte had. Dus als je een hoger tempo 
instelt, zal de nootlengte weer in zijn oorspronkelijke stand worden teruggezet.
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De Effects Loop
Hoewel we geprobeerd hebben rekening te houden met al jouw noden op effectgebied, 
kan het zijn dat je nog steeds andere effecten met de Vetta wilt gebruiken. Als je echte 
pedaaltjes uit de echte wereld wilt gebruiken, moet je die natuurlijk voor je Vetta 
gebruiken, zoals je dat met elke andere versterker ook zou doen. Als je een 19 inch 
effect hebt, of andere apparaten die op Line niveau werken, kun je deze in de Effects 
Loop van de Vetta zetten. De Effects Loop is schakelbaar vanaf het frontpaneel of vanaf 
de voetcontroller, de aan/uit stand wordt met elk Channel opgeslagen en je kunt de 
loop zelfs serieel of parallel schakelen (zie ‘Effect routes’ op pagina 4.17).

Om iets in de lus van de Vetta te hangen, heb je twee insertie- of patchkabels nodig. 
Deze kabels hebben een 1/4" TRS (Tip, Ring, Sleeve) plug aan één kant, die wordt 
uitgesplitst in twee 1/4" TS (Tip, Sleeve) pluggen aan de andere kant. Je hebt één kabel 
nodig voor 'Loop Send' van de Vetta en één voor de Return. Je sluit ze op de volgende 
manier aan:

Het is goed om hier even te benadrukken dat we de kabels niet op de manier hebben 
aangesloten die je misschien gebruikt bij een effect Insert. Bij een effect Insert worden 
deze kabels gebruikt om de Input en Output signalen allebei met dezelfde jack aan te 
sluiten. Als de Vetta een effect Insert had (zoals veel mengpanelen), zou je de TRS plug 
van een van deze kabels in de Insert prikken, en een van de TS pluggen in de Input van 
de effecten en de andere in de Output van de effecten. Maar, zoals je op de afbeelding 
kunt zien, is dat niet wat we doen. 

Als je je externe effecten hebt aangesloten, moet je op de LOOP knop drukken om de 
effectlus in werking te stellen. Net zoals bij alle andere effecten: lampje aan, effectlus 
aan. Lampje uit, effectlus zegt welterusten.

Rack FX unit

INPUTOUTPUT

RIGHTLEFTRIGHTLEFT

Vetta FX Loop

ReturnSend

Tip = Left/Ring = Right

STEREO EFFECTS LOOP
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De volgende stap is om de Send en Return niveaus voor de loop in te stellen. Druk op 
de Edit knop. Als je de Loop pagina nog niet ziet, druk dan op de Loop knop. Je moet 
nu ongeveer zoiets zien:

Met de knoppen uiterst links Amp1/L Send en Amp 2/R Send kun je de signalen 
verschillend instellen, afhankelijk van de route van de Effects Loop. Het is aan te raden 
om ‘Effect routes’ op pagina 4.17 door te nemen zodat je de Loop goed kunt instellen 
om je dwaze ideeën te kunnen verwezenlijken. Als de Loop de eerste is in de serie post 
effecten, of in een parallelle route staat, krijgen de Loop Sends hun signaal van Amp 1 
en Amp 2, ongeacht de Panning van de Amps. Als de Loop niet de eerste is in de post 
effectketen, krijgt de Send het signaal uit de linker/rechter uitgang van het voorgaande 
effect.

Als de Effects Loop parallel of 'Chain' geschakeld is, moet je de mix regelaar van het effect in 
de Loop op 100% zetten. Je kunt de Return Mix knop, te zien op het voorbeeld display 
hierboven, gebruiken om te bepalen hoeveel je van het effect wilt horen. Als je 
daarentegen probeert om je externe effect op iets anders dan 100% in te stellen, zullen 
je oren een onaangename ervaring krijgen, bij geluidstechnici ook wel bekend als 
Comb Filtering, als het externe effectapparaat digitaal is. Ook zal je stereosignaal mono 
worden als je effectapparaat de rechter en linker ingangen samenvoegt (zoals bij veel 
effectprocessoren het geval is).

Als de Effects Loop in serie is geschakeld, moet je de mix regelaar van het effect in de Loop 
gebruiken om de mix te bepalen. Je hoeft je hier geen zorgen te maken over Comb 
Filtering, maar als je effectapparaat de linker- en rechter ingangen samenvoegt tot 
mono (vaak is het directe signaal samengevoegd, ook als het effectsignaal stereo is), kan 
het zijn dat de stoere Panning instellingen die je hebt gemaakt verloren gaan als je de 
loop in werking stelt.
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Double Tracker
Wij zijn ongelofelijk trots op de Double Tracker van de Vetta, waarmee je voor de 
eerste keer de mogelijkheid hebt om het gescheiden opnemen van dezelfde 
gitaarpartijen in een studio te ervaren terwijl je live speelt. Het lijkt op een tweede 
gitarist die je de hele tijd volgt, alleen hoef je hem niet te betalen. (Hmm, dit klinkt als 
de meeste bands waarin we gespeeld hebben).

Dit effect kan je klank gigantisch verruimen, vooral als je gescheiden linker- en 
rechterkasten met de Vetta HD gebruikt, of een Vetta Combo met een externe 
speakerkast, zoals de Vetta 212S, in Split Stereo (zie de achterkant van je Vetta combo 
en pagina 3.8).

Het is ook verrekte makkelijk om de Double Tracker aan te passen. Je hoeft alleen de 
Double Tracker knop in te drukken:

Opmerking: Anders dan bij de andere effecten kun je met de Double Tracker knop de 
Double Tracker niet aan- en uitschakelen. Zoals bij de andere 'Function' knoppen, 
geeft deze knop je directe toegang tot de instellingen. Als de TIMING waarde nul is, 
staat de Double Tracker uit; als de TIMING waarde groter dan nul is, staat de Double 
Tracker aan.
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Effect routes
De Vetta heeft veelzijdige positioneringsmogelijkheden voor de Stompboxes en andere 
effecten. Zelfs de Volume en Wah pedalen kunnen naar een aantal verschillende 
locaties verplaats worden, of voor een van de Amp modellen (of beide) geplaatst 
worden. De route wordt met elk individueel Channel opgeslagen, zodat elk geluid 
compleet andere instellingen kan hebben. 

Stompbox en pedalen routes
Druk op de Effects Routing knop. Draai zo nodig aan de Page knop om bij de eerste 
pagina van Routing te komen. Het display zou er als volgt uit moeten zien:

Hier kunnen we duidelijk de voordelen van het mooie, grafische display zien. Met 
het knopje onder ITEM kun je de Stompbox of pedaal selecteren dat je wilt 
positioneren en met de knop onder POSITION kun je hem heen en weer schuiven. 
En dan, zoals ze in de shampoo wereld zeggen, herhalen zo vaak als nodig is met de 
andere Stompboxes en pedalen. En dat was het, je bent klaar met het positioneren 
van je Stompboxes en pedalen.

Post effect routes
Om een routemogelijkheid voor je post effecten en Effects Loop te selecteren, hoef je 
alleen maar naar de tweede Edit pagina te gaan onder de Effects Routing knop, en de 
knop onder het woord CONFIG te draaien. Op deze manier selecteer je 
positioneringsconfiguraties op naam, met daarbij signaalroute diagrammen voor elke 
route. In de bijlage ‘Post effect routes’ op pagina 10.6 kun je alle diagrammen zien. 
Net als bij een doorsnee diagram moet je deze van links naar rechts lezen, waarbij de 
lijnen tussen en om de effecten de route van het signaal weergeven.

Al deze configuraties zijn opgebouwd uit drie manieren waarop een effectblok 
aangesloten kan zijn op effecten eromheen. Deze manieren heten 'Series', 'Parallel' 
en 'Chain'.
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Seriële routes
Alle effecten in dit voorbeeld zijn in serie geschakeld:

Serieel betekent dat een effect in de keten het volledige uitgangssignaal van het 
voorgaande effect krijgt, zodat de Reverb bijvoorbeeld in je versterkersignaal en in je 
Delay en Modulation effecten die ervoor komen, doorklinkt. 

Het is precies hetzelfde als het op elkaar aansluiten van een paar pedaaltjes. Elk 
pedaaltje krijgt zijn Input van de Output van het voorgaande pedaaltje. Dus wat het 
voorgaande pedaaltje doet, bepaalt waar het volgende pedaaltje mee moet werken. 
Als het eerste pedaal een berg Distortion aan het signaal toevoegt, krijgt de rest van 
de pedalen die Distortion ook als Input. Dit kan goed werken bij pedaaltjes en andere 
effecten, maar er zijn situaties waarin je niet wilt dat een voorgaand effect bepaalt 
waar een later effect mee moet werken. Dit brengt ons bij…

Parallelle routes
Bijvoorbeeld:

Let op de lijnen in het diagram. Zoals ze laten zien, krijgt elk effect zijn Input direct 
van het begin van de keten, in plaats van het voorgaande effect. Dat is wat parallel 
betekent: de Input van een bepaald effect is parallel aan de andere, waarbij parallel 
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betekent dat de Input onafhankelijk is van de andere effecten en op hetzelfde 
moment plaatsvindt. In dit voorbeeld zijn alle effecten parallel geschakeld, dus 
krijgen ze allemaal hun Input direct uit de bron en niet van een voorgaand effect.

Om te begrijpen wat dit betekent, maken we een vergelijking van twee effecten, 
Chorus en Delay, in serie en parallel geschakeld:

Als de Chorus eerst komt, de Delay daarna en ze zijn in serie geschakeld, houdt dat 
in dat het Delay effect moet werken met het uitgangssignaal van het Chorus effect. 
Dus als je een noot speelt, hoor je een versie met Chorus, gevolgd door een echo 
met Chorus.

Maar wat gebeurt er als de Delay parallel is geschakeld? In dit geval krijgt de Delay 
zijn Input onafhankelijk van de Chorus. Dus bewerkt de Delay het signaal zonder 
Chorus. Als je nu een noot speelt, hoor je een gitaar met Chorus, gevolgd door een 
echo zonder Chorus.

Chain routes
Okee, nu je de smaak van serieel en parallel te pakken hebt, gaan we eens stoer doen.

Opnieuw zegt een afbeelding meer dan duizend woorden. Zoals dit voorbeeld display 
laat zien, zijn de Loop, Pitch en Mod effecten in serie geschakeld, waarbij elk effect 
zijn signaal van het voorgaande effect ontvangt. Let op het verschil tussen de Input 
van het Delay effect, dat parallel is, en de Reverb. De Delay krijgt zijn Input van de 
hoofd signaalketen, terwijl de Reverb, die als Chain effect is geschakeld, zijn Input 
direct van de Delay krijgt. 

Chain schakeling houdt in dat het bewerkte signaal, maar dan ook alleen het 
bewerkte signaal, van het voorgaande effect als Input voor het volgende effect dient. 
Dit is anders dan bij serieel, waar zowel droge als bewerkte signalen uit de voorgaande 
effecten binnenkomen.
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Maar waar dient het voor? Omdat in dit voorbeeld de Reverb als Chain effect 
gebruikt wordt, krijgt hij zijn signaal alleen van het effect signaal van de Delay. Laten 
we aannemen dat alle andere effecten (Loop, Pitch, Mod) uitgeschakeld zijn, en de 
Mix van de Delay op 50% staat. Als je nu een noot speelt, hoor je hem eerst zonder 
Reverb, waarna je de Delay hoort met Reverb. Als de Reverb parallel aan de Delay 
stond, zou je bij de eerste noot wel Reverb horen, waarna je in de Delay helemaal 
geen Reverb meer zou horen. En als de Delay en Reverb in serie geschakeld zouden 
zijn, zou je ten allen tijde Reverb op zowel het droge als het effect signaal van de 
Delay horen.

Enkele woorden over het Pannen van effecten
De Pitch Shift, Mod en Delay effecten maken het binnenkomende signaal altijd 
mono, maar met de OUT PAN knop op de laatste pagina van elk van deze effecten 
kun je bepalen hoeveel van het effect naar rechts en hoeveel er naar links gestuurd 
moet worden. Echter, wanneer je deze effecten parallel of als Chain effect gebruikt, 
heeft dat mono signaal geen invloed op het stereobeeld van versterkers of andere 
effecten. Maar zet je Pitch Shift, Mod of Delay effecten in serie met andere effecten, 
dan gaat het effect van de Panning instellingen die voor deze effecten staan verloren. 
(Voor de techneuten onder ons: omdat de uitgangssignalen van de effecten stereo 
zijn, is de OUT PAN knop strikt genomen eerder een balans dan een Panning 
regelaar, maar 'Effects Output Balance' paste niet in het display. 'Out Bal' was te 
verwarrend, dus dachten we dat 'Out Pan' de lading wel zou dekken.)

Om dit te illustreren het volgende voorbeeld: laten we zeggen dat je alle effecten in 
serie hebt en je wilt twee Amps gebruiken. Amp 1 helemaal links, Amp 2 helemaal 
rechts, met Reverb alleen op Amp 2. Aangenomen dat je de Panning van je 
versterker hebt ingesteld zoals op pagina 4.3, hoef je alleen maar op de Edit knop te 
drukken waarna hij verlicht wordt, op de Reverb knop te drukken als de Reverb 
instellingen nog niet in het display staan, en de Page knop te draaien tot je de laatste 
pagina van de Reverb voor je hebt. Draai de knop onder OUT PAN geheel naar de 
rechts. Ga terug naar de eerste pagina van de Reverb en controleer of de knop onder 
MIX open staat, zodat je wat Reverb kunt krijgen, en of de Global Control van de 
Reverb niet uit staat. Druk nu weer op de Edit knop om het lampje uit te schakelen, 
controleer of Amp 1, Amp 2 en Reverb allemaal aan staan en je zou Amp 1 zonder 
Reverb uit de linkerkant moeten horen komen en Amp 2, compleet met Reverb, uit 
de rechterkant.

Lees ook 'Effecten trucje' op pagina 8.9 voor een interessant Panning idee.
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Het minimum volume van het volumepedaal instellen
Op pagina 3 van Effects Routing heb je de mogelijkheid een minimumwaarde voor 
het volumepedaal in te stellen. Als je het volumepedaal instelt op de eerst mogelijke 
postitie, aan het begin van de signaalketen, of op de laatst mogelijke positie, 
helemaal aan het eind (zie pagina 4.17), ziet pagina 3 er ongeveer zo uit:

Deze minimum waarde bepaalt hoeveel volume je hoort als het volumepedaal in zijn 
laagste stand is. Normaliter is in deze positie je volume uit (0% voor de MIN waarde), 
maar misschien wil je het zo instellen dat, als het pedaal in de laagste stand staat, je 
geluid niet helemaal uit is. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je het 
volumepedaal gebruikt om makkelijk tussen Rhythm en Solo geluidsniveaus te 
schakelen. Om het minimum niveau van het volumepedaal te wijzigen, hoef je alleen 
de knop onder het woord MIN te draaien.

Als je de routes van de Stompboxes hebt bepaald (alweer een paar pagina’s geleden, 
pagina 4.17 om precies te zijn), en je het volumepedaal ergens anders dan aan het 
begin of eind van de keten hebt geplaatst, zul je misschien opmerken dat je nu een 
aantal extra opties hebt:

Kijk een aan! Je kunt voor elke Amp afzonderlijk minimum waarden instellen. En, 
als je echt gek wilt doen, kun je met de knoppen onder AMP 1 en AMP 2 het 
volumepedaal voor elke Amp afzonderlijk aan- en uitschakelen en bovendien de 
werking omdraaien. Als het volumepedaal in de Reverse stand staat, zal hij 
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omgekeerd werken bij die bepaalde Amp, dus als het pedaal helemaal ingetrapt is, zal 
de Amp op het minimum zijn ingesteld, en andersom. Dit laatste is heel handig als je 
tussen de twee Amps wilt ‘faden’. Zet AMP1 VOL bijvoorbeeld op On en AMP2 
VOL op Reverse. Nu kun je met het pedaal vloeiend overschakelen van helemaal 
Amp 1 (volume pedaal helemaal ingetrapt), naar helemaal Amp 2 (volumepedaal 
helemaal terug), en alles daar tussenin.

Opslaan

Als je dat geluid-om-een-moord-voor-te-doen eenmaal hebt geprogrammeerd, wil je 
het natuurlijk ergens bewaren zodat je het steeds kunt gebruiken, al was het alleen maar 
om tegen jezelf te kunnen zeggen: “wow, ik ben echt goed zeg!”. Omdat we geloven dat 
bevestiging belangrijk is, hebben we een aantal mogelijkheden gecreëerd om je 
geweldige geluiden te bewaren en op te roepen. Al dit magische begint met het 
indrukken van de Save knop. Voor het gemak (en om je een beetje te pesten, zodat je 
niet vergeet het geluid waar je net een half uur mee bezig bent geweest op te slaan) gaat 
de Save knop zelfs knipperen, wanneer je de instellingen van een Channel wijzigt, 
zodat je weet dat je iets hebt gedaan dat je misschien wel wilt opslaan.

Een Channel opslaan
Het begint allemaal met het indrukken van die goeie ouwe Save knop, waarna je 
display er ongeveer zo uitziet:

Als je het Channel dat je momenteel gebruikt simpelweg wilt overschrijven en de 
naam hetzelfde wilt houden, hoef je alleen maar de Save knop een tweede keer in te 
drukken. De Vetta bewaart het Channel met dezelfde naam en op dezelfde locatie. 
Dit is anders als je een Factory Channel gebruikt. In dat geval kiest de Vetta het 
corresponderende User Channel als locatie. De Factory en User geheugens bevatten 
dezelfde informatie als de Vetta uit de fabriek komt, dus tenzij je de User Channels 
met je eigen creaties hebt opgevuld, zou dit goed moeten werken.
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Een opslaglocatie selecteren
Als je aan de andere kant het Channel waarmee je begon niet wilt overschrijven, en 
dit geluid ergens anders wilt opslaan, moet je met de knop onder het woord 
DESTINATION de locatie kiezen waaronder je je geluid wilt opslaan. In het display 
kun je ook de naam van het geluid zien dat momenteel op die locatie is opgeslagen. 
Als je bij het Channel bent dat je wilt overschrijven, wil je waarschijnlijk een nieuwe 
naam invoeren, dus...

Een Channel benoemen
Boven de twee rechter knoppen zie je de woorden POSITION en CHARACTER. 
Met POSITION kun je een van de 16 posities van de letters kiezen en met 
CHARACTER kun een letter of teken kiezen.

Het opslaan voltooien
Als je de opslaglocatie hebt geselecteerd en je nieuwe geluid een naam hebt gegeven, 
volgt er nog één stap. Druk de Save knop in en de Vetta zal je geluid op het door jouw 
gekozen Channel opslaan. En iedere keer dat je de spanning en sensatie van je geluid 
wilt herbeleven, hoef je alleen maar dat Channel op te roepen.

Je Favorite Channel instellen
Wanneer je eindelijk een van de geluiden van de Vetta vindt waarbij jouw unieke 
kwaliteiten als gitarist helemaal uit de verf komen, of een geluid dat je gewoon mooi 
vindt en dat je vaak zult gebruiken, kun je het opslaan als je Favorite Channel. Op deze 
manier heb je je favoriete geluid altijd direct bij de hand (voet?) door middel van de 
Favorite knop op de Vetta of FBV. Druk je de Favorite knop voor de tweede keer in, 
dan kom je weer terug bij het Channel dat je gebruikte voordat je de Favorite knop 
voor het eerst indrukte.
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Onhoud goed dat het Favorite Channel niet een extra Channel is, maar slechts een 
verwijzing naar een van de bestaande Channels. Je kunt je Favorite Channel heel 
makkelijk veranderen, en dat heb je als uitgekookte gitarist natuurlijk wel nodig. Het 
enige dat je doet is je Favorite Channel naar iets anders laten verwijzen, zonder dat je je 
vorige favoriete geluid kwijtraakt. Vergelijkbaar met vrienden blijven met je ex.

Maar hoe stel je je favoriete Channel nu in? Selecteer het betreffende Channel. Druk 
op Save, druk op Favorite en druk nog een keer op Save. Mocht je een aantal wijzingen 
in het Channel hebben aangebracht die je nog niet hebt opgeslagen, dan zal de Vetta je 
vragen deze eerst op te slaan.

Standaardinstellingen van modellen opslaan
Waarschijnlijk heb je wel een paar oude pedaaltjes liggen waarvan je de knopjes in 
geen jaren verdraaid hebt, ook al gebruik je ze de hele tijd. Er zijn gewoon dingen waar 
wij mensen keer op keer bij terugkomen. Het is handig als je dat snel en makkelijk kunt 
doen. Om die reden kun je in de Vetta de standaardinstellingen van elk 
versterkermodel en van de meeste effecten aanpassen. Zo klinkt het model altijd 
precies zoals jij het wilt.

Opnieuw begint het verhaal met de Save knop. Draai daarna de Page knop naar deze 
pagina:

Als je de huidige Amp instellingen als standaard voor dat Amp model wilt opslaan(wat 
betekent dat deze instellingen automatisch tevoorschijn komen als je dit 
versterkermodel selecteert), druk je de Save knop een tweede keer in. Je zult zien dat je 
de standaardinstellingen voor Stompboxes en voor de meeste effecten kunt opslaan 
door met de knop onder het woord MODEL te spelen. Heb je dit een tijdje gedaan, dan 
is de Vetta op jouw unieke wensen, persoonlijkheid en gitaren afgestemd. De 
belichaming van alles wat je bent en kunt zijn... Okee, we overdrijven het een beetje, 
maar het is wel handig toch?
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Een Backup maken van het Channel geheugen
Het is heel handig om een backup te maken van de geluiden waar je de nodige tijd aan 
besteed hebt, want je bent dan namelijk niet gelijk al je geluiden kwijt als je Vetta 
bijvoorbeeld wordt gestolen door marsmannetjes die op zoek zijn naar geavanceerde 
toontechnologie.

Maar hoe maak je nu een kopie van de opgeslagen informatie in de Vetta? Wat je nodig 
hebt, zijn MIDI kabels en een computer met MIDI opslag software, zoals een Sequencer 
of MIDI SysEx software. Als je geen computer hebt, kun je ook volstaan met een 
hardware MIDI Sequencer of MIDI Filer. We laten hier de basishandelingen zien, maar 
je zult ook de handleiding van je MIDI apparatuur goed moeten doorlezen. We kunnen 
niet alles voorkauwen, maar als je iets tegenkomt dat niet je niet begrijpt, bieden wij je 
in ieder geval het stuk gereedschap om je frustraties op een muzikale manier te uiten.

Een Backup maken van één Channel 
Eén manier om je eigen MIDI geluidscollectie op te bouwen, is om elk Channel 
afzonderlijk op te slaan, zodat elk Backup bestand zijn eigen naam heeft. Sluit de 
MIDI Out van de Vetta aan op de MIDI In van het MIDI apparaat en stel het 
apparaat zo in, dat het een SysEx dump kan ontvangen. Druk daarna op de Save knop 
van de Vetta en blader met de Page knop naar deze pagina:

Druk daarna nog een keer op de Save knop. Op het display staat dan ‘Sending MIDI 
SysEx’. Als het proces voltooid is, moet je in je MIDI nog datgene doen wat nodig is 
om de dump als bestand op te slaan.
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Een Backup maken van de User Banks
Je kunt ook heel makkelijk een Backup maken van je hele User bank. Sluit de Vetta 
op dezelfde manier als hierboven aan op je MIDI apparaat en stel je MIDI apparaat 
op dezelfde manier in. Druk ook nu op de Save knop van de Vetta en ga naar deze 
pagina:

Druk nog een keer op de Save knop, waarna je ‘Sending MIDI SysEx’ kunt aflezen in 
het display. Als dat klaar is, moet je er wederom voor zorgen dat je zeker weet dat alle 
gegevens goed zijn ontvangen en opgeslagen in je MIDI apparaat of computer. Nu 
kun je weer rustig gaan slapen in de wetenschap dat je waardevolle geluiden veilig 
zijn.

Wat je moet weten over het geheugen van de Vetta
De Vetta heeft twee soorten geheugens voor de Channels. Naast het gewone geheugen, 
dat je gebruikt als je Save knop indrukt, heeft de Vetta een aparte, interne, 
gecomprimeerde Backup van de Channel gegevens. Elke keer dat je de Save knop 
indrukt, schrijf je je data naar het Expanded Memory, terwijl de gecomprimeerde, 
interne Backup in zijn originele staat blijft. Dit gecomprimeerde geheugen is handig 
wanneer je de Vetta in zijn oorspronkelijke staat wilt terugbrengen (hoe je dit doet 
wordt in de volgende paragraaf beschreven).

Dit is belangrijk om te weten, omdat de Vetta de geheugencapaciteit moet aanspreken 
die normaliter voor de gecomprimeerde Backup wordt gebruikt om een heel blok van 
Channels via MIDI te ontvangen. De Vetta moet de gecomprimeerde Backup wissen 
voordat hij de MIDI kan ontvangen. Dus als je dit doet, verlies je de interne kopie van 
de originele User geluiden. Maar omdat we de Vetta ontworpen hebben met identieke 
Channel kopieën in het User en Factory geheugen, kun je deze geluiden eventueel in 
de Factory geheugenbanken vinden.
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Backups terugzetten
Wat heeft het voor zin een Backup te maken, als je hem niet terug kunt zetten?

Eén Channel terugzetten via MIDI
Hiervoor moet je de MIDI Out van je MIDI apparaat aansluiten op de MIDI In van 
de Vetta. Doe dan datgene wat nodig is om het MIDI bestand te openen in je MIDI 
apparaat en het naar de Vetta te verzenden. De Vetta ontvangt deze data alsof je het 
huidige Channel hebt bewerkt: de Save knop licht op om aan te geven dat je deze 
moet indrukken om de wijzigingen op te slaan in een intern Channel geheugen (zie 
pgina 4.22 over het opslaan van een Channel).

User Banks terugzetten via MIDI
Sluit je MIDI apparaat op dezelfde manier als hierboven aan op je Vetta en maak je 
apparaat gereed voor het verzenden van de data.

Druk nu op de Save knop van de Vetta en ga met de Page knop naar deze pagina:

Nu moet je de interne, gecomprimeerde geheugen Backup van de Vetta wissen, zodat 
hij genoeg ruimte heeft om de MIDI dump te ontvangen (zoals beschreven op pagina 
4.26). Dit heeft geen gevolgen voor het Factory geheugen, standaardinstellingen of 
andere opgeslagen informatie.

Druk, terwijl je deze pagina ziet, op de Save knop en in het display kun je aflezen dat 
de Vetta het Backup geheugen aan het wissen is. Als de Vetta daarmee klaar is, kun 
je beginnen de MIDI dump te verzenden. Als het verzenden voltooid is, heeft de 
Vetta nog een paar minuten nodig om de data uit te pakken uit de gecomprimeerde 
vorm. (In het display kun je dit Channel voor Channel volgen.) Daarna ben je ‘ready 
to roll’.
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De User Bank vanaf de interne Backup uitpakken
Je kunt de Vetta de opdracht geven om de interne Backup terug te zetten, om de 
actieve User Bank te vervangen (zoals beschreven op pagina 4.26). De Vetta doet dit 
automatisch als hij een MIDI dump ontvangt. Maar je kunt dit ook doen als je de 
Vetta terug wilt brengen naar de laatste Channel collectie die je via MIDI in de 
Vetta hebt gedumpt. En als je nooit Channels via MIDI in Vetta hebt gedumpt, kun 
je op deze manier de Vetta in originele fabrieksstaat terugbrengen.

Druk op de Save knop en ga met de Page knop naar deze pagina:

Druk nog een keer op de Save knop en je kunt in het display aflezen hoe de Vetta de 
Channels een voor een toevoegt aan het Expanded Memory.

Het Factory geheugen veranderen
Als je een beetje vertrouwd bent geraakt met de verschillende Save pagina’s, zul je 
hebben gezien dar er ook pagina’s zijn om de Factory banken als MIDI dump te 
verzenden, om het Factory als een MIDI dump te ontvangen en om de interne 
Backup in het Factory geheugen uit te pakken. Hoewel de normale gang van zaken is 
dat de Factory Channels onveranderd blijven, in de fabrieksstaat, is het mogelijk om 
een aantal Channels via MIDI met de Factory banken te verruilen. Dus als je een 
echte, doorgedraaide klankgek bent, kun je op deze manier alle 128 Channels van je 
Vetta aanpassen, waamee hij jouw ultieme, persoonlijke geluidsmachine wordt.

Om hier je voordeel mee te doen, heb je een MIDI programma nodig, waarmee je een 
complete bank van Vetta geluiden kunt samenstellen. Of, als je dat liever hebt, kun 
je dit in het User geheugen van de Vetta doen. Daarna kun je het Vetta geheugen 
naar je MIDI apparaat dumpen, waarna je hem weer in de Factory Bank terugdumpt. 
Er is geen verschil in het bestandsformaat van het User of Factory geheugen. Voordat 
je dit allemaal doet, is het raadzaam een Backup te maken (via MIDI) van het 
originele Factory geheugen van de Vetta, zodat je je originele Vetta altijd weer terug 
kunt halen.
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Een Backup maken van standaard modelinstellingen
Je wilt waarschijnlijk ook een Backup op je MIDI apparaat kunnen maken van de 
aanpassingen die je op de versterkermodellen en effecten van de Vetta hebt gemaakt 
(zoals beschreven op pagina 4.24), zodat je die instellingen nog steeds hebt als er iets 
met je Vetta gebeurt. Opnieuw moet je de MIDI Out van de Vetta aansluiten op de 
MIDI In van je MIDI apparaat en je apparaat zo instellen dat het een SysEx dump kan 
ontvangen. Druk op de Save knop en ga met de Page knop naar deze pagina:

Druk nog een keer op de Save knop om het dumpen te beginnen. Als de Vetta klaar is 
met het verzenden van de SysEx dump, moet je de dump alleen nog op je MIDI 
apparaat opslaan naar een bestand en je bent klaar.

Standaard modelinstellingen terugzetten
Makkelijker dan dit kan het bijna niet. Sluit de MIDI Out van je MIDI apparaat aan op 
de MIDI In van de Vetta, open het bestand op je MIDI apparaat en verzend het naar de 
Vetta. De Vetta herkent de binnenkomende informatie automatisch en slaat het gelijk 
op.
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Output Setup

De Vetta heeft een aantal opties waarmee je instelt hoe de Direct Outs en de 
speakeruitgangen functioneren. Om toegang te krijgen tot deze opties, druk je op de 
Output Setup knop, waarna je display omgetoverd wordt tot:

Als je bekend bent met de alomgeprezen POD van Line 6, ben je bekend met onze 
eerste-generatie A.I.R., de revolutionaire technologie waarmee je gitaren rechtstreeks 
kunt opnemen, terwijl het als vanouds klinkt (je weet wel, de versterker in het midden 
van een speciaal ontworpen kamer plaatsen, een aantal uren met microfoonposities 
rommelen, waarna je eindelijk de opname kunt maken... als vanouds). In de Vetta 
debuteert A.I.R. II, de Next Generation (nee, we zullen er geen film van maken met 
gespierde helden en een suffe robot), voor een nog betere opnamebelevenis. A.I.R. II 
borduurt voort op het orgineel door verschillende microfoonmodellen in verschillende 
posities (On en Off Axis) te bieden. 

A.I.R. Mode
Met de knop onder A.I.R. MODE bepaal je of de A.I.R. instellingen algemeen 
(Global: alle Channels gebruiken dezelfde instellingen) of per Channel (elk Channel 
gebruikt de A.I.R. instelling waarmee het is opgeslagen) worden toegepast. 

A.I.R. Setup
Met deze knop kies je het microfoontype en de plaatsing. Zie voor alle modellen de 
bijlage ‘A.I.R. II Mic opties’ op pagina 10.5.

Wide Mode
Je kunt de knop onder WIDE MODE op de Output Setup pagina gebruiken om de 
WIDE MODE aan of uit te schakelen. Maar wat bedoelen we eigenlijk met WIDE? 
Goede vraag en we zijn blij dat je ‘m stelt. 
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Wide Mode biedt je de mogelijheid om een, zoals het vaak genoemd wordt, Wet/Dry 
speakerconfiguratie te gebruiken. Als je dit gebruikt, wordt het ‘natte’ gedeelte van de 
post effecten die toegewezen zijn aan de Wide Bus (deze instelling maak je op de laatste 
pagine van deze effecten) verwijderd van het signaal dat naar de speakers gaat en wordt 
het alleen naar de ‘Direct/Wide’ uitgangen gestuurd (zowel XLR als 1/4 inch). Je kunt 
deze uitgangen op een losse eindversterker met speakers aansluiten, zodat je droge 
gitaargeluid uit de Vetta komt, terwijl de effecten uit de afzonderlijke luidsprekers 
komen. Dit kan een verbeterde definitie aan je gitaargeluid geven, zelfs wanneer je zeer 
veel effecten gebruikt, en het klinkt zeer groots als je de effectspeakers ver uit elkaar 
plaatst op een podium.

Dir Trim
Normaal gesproken wordt het niveau van de interne speakers (en eventuele externe 
speakers) bepaald door de Master Volume knop, zonder effect te hebben op je Direct 
Output niveau. Dit is goed als je bijvoorbeeld live speelt. Het betekent namelijk dat je 
het Master Volume laag kunt houden op het podium, terwijl het signaal uit de Direct 
Outs op volle sterkte draait, zodat de PA genoeg signaal binnenkrijgt. Het is ook 
handig als je in de studio je versterker gebruikt als monitor, terwijl je uit je Direct Out 
wordt opgenomen. 

De vetta beukt genoeg uit z’n Direct Outs om inputmeters op mengtafels tot +4 te 
jagen. In live-situaties of opname-situaties die ontworpen zijn voor lage niveaus kan dit 
teveel van het goede zijn. Met de DIR TRIM knop kun je het Direct Out niveau 
terugdraaien, zodat je je geluidsman of opnamesysteem tevreden houdt. 

We hebben gezegd dat het Master Volume normaal gesproken geen invloed heeft op 
het Direct Output niveau. Als je echter de speakers uitschakelt of een hoofdtelefoon 
inplugt, is dit niet het geval. Omdat je namelijk alleen de Direct Outs of de 
hoofdtelefoonuitgang hoort, hebben we ervoor gezorgd dat je met het Master Volume 
deze niveaus nu wel kunt aanpassen. Als dit het geval is, wordt de Dir Trim instelling 
genegeerd. 

Voor de volledigheid willen we nog noemen dat de Master Volume knop ook het 
Direct Output niveau beïnvloedt als je Wide Mode gebruikt. 
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Speakers aan/uit
Op de tweede pagina achter de Outputs Setup knop kun je de speakers aan- of 
uitschakelen, wat handig is als je rechtstreeks opneemt of in een live-situatie alleen je 
Direct Outs wilt gebruiken. 

Als je de speakers hebt uitgeschakeld, regel je met de Master Volume knop het Direct 
Out niveau. De speakers worden trouwens ook uitgeschakeld als je een koptelefoon 
inplugt. 

Mono/stereo
Op deze pagina kun je ervoor kiezen je Vetta mono of stereo te laten weergeven. Dit is 
het meest op de Vetta HD van toepassing als je een mono speakerkast gebruikt.

Foot Control

Zoals in hoofdstuk ‘De FBV voetcontroller gebruiken’ op pagina 9.1 in detail wordt 
beschreven, kun je met de knop Foot Control opties voor de FBV instellen.

Op de eerste pagina kun je bepalen of de pedalen op de FBV Wah-, volume- of 
expressiepedalen zijn (hierover mee in de volgende paragraaf). Ook kun je met de knop 
onder PITCH/TREM kiezen of de Pitch/Trem knop op de FBV Pitch-shift, Tremolo of 
beide aanstuurt. 
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Op de tweede en derde pagina van Foot Control (hier zie je alleen pagina 2; pagina 3 
werkt net zo) kun je bepalen wat de pedalen aansturen als je ze niet als Volume of Wah 
gebruikt:

Met de knop onder DEST bepaal je de bestemming van het pedaal. Met andere 
woorden, dit is hetgene dat door het pedaal wordt aangestuurd.

Met de knop onder DEPTH kun je de reikwijdte van het pedaal instellen (straks 
meer daarover). 

Met de knop onder RESPONSE kun je selecteren tussen ‘contin’ (continuous) en 
‘switch’. Cotinuous is wat je normaal gesproken van een pedaal verwacht, namelijk 
gelijdelijke overgang van het ene uiterste naar het andere. Bij Switch krijg je een 
plotselinge overgang van de ene instelling (in het ene uiterste) naar de andere 
instelling. 

Om te begrijpen hoe dit werkt vanuit een wiskundig perspectief (sla deze paragraaf 
over als je wiskunde net zo leuk vindt als een bezoek aan de tandarts) het volgende 
voorbeeld. Stel dat de DEST(ination) parameter de mix van een effect is dat je in dit 
Channel hebt opgeslagen met een waarde van 20%. Met het pedaal helemaal terug 
blijft de Mix 20%. Als je echter de DEPTH op 50% zet, betekent dit dat het pedaal in 
de uiterste stand de Mix instelling met 50% van de overgebleven 80%, bovenop de 
bestaande 20% zal toenemen (het maximum is dus 50% van 80%=40%+20%=60%)

Maar wie heeft wiskunde nodig? Zet het pedaal helemaal terug, druk op de Edit knop 
en pas de Effect parameter zodanig aan dat het klinkt zoals jij het goed vindt met het 
pedaal op het minimum. Druk daarna weer op de Foot Control knop, ram je pedal 
helemaal open, en draai aan de knop onder DEPTH tot je hoort wat je wilt. Klaar is 
Kees! Was het invullen van je belastingformulier maar zo makkelijk!
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System Setup

In het System Setup menu kun je ehmm, systeem-achtige dingen instellen. Druk op de 
System knop voor deze eerste pagina:

Display
Menselijke wezens komen in verschillende vormen en afmetingen. Die 
verscheidenheid is goed, maar het betekent ook dat iedereen het display van de Vetta 
vanuit een andere hoek bekijkt. Door het aanpassen van het contrast van het display, 
kun je het meer of minder leesbaar maken vanuit verschillende hoeken. De knop onder 
L CONTRAST is om het contrast van het linker display aan te passen (dat de namen 
van de Channels weergeeft). Met de knop onder R CONTRAST kun je het rechter 
display aanpassen.

Draai de Page knop en verlustig je in de tweede pagina van System Setup:

Channel Select Mode
De Vetta heeft twee Channel Select mogelijkheden: ‘Instant’ en ‘Deferred’. Kies er één 
uit met het knopje onder CHAN SEL:

Instant
Instant is voor de no-nonsense gitaristen met een Mc Donald’s mentaliteit. In deze 
modus laadt je de Channels direct met de select knop op de Vetta.
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Deferred
Als je in Deferred Mode bent, kun je met de knop naast het kleine Display op de 
Vetta door de namen en nummers van de Channels bladeren zonder ze 
daadwerkelijk te laden. Het diplay knippert dan. Als je het geluid dat je zoekt hebt 
gevonden, moet je op de A, B, C of D knop die correspondeert met het Channel in 
die bank drukken om hem te laden. (Dus als je op het display ‘11C The Big Finale’ 
ziet knipperen, moet je op C drukken om het te laden.)

De FBV staat altijd in de Deferred Mode: met Bank Up en Bank Down kun je door 
de banken bladeren en op het diplay knippert de naam van het Channel waar je 
bent. Als je in de bank bent die je zoekt, moet je op A, B, C, of D trappen om het 
corresponderende Channel te laden.

MIDI Channel
Hier kies je het MIDI Channel (1-16) waarmee de Vetta communiceert met andere 
MIDI apparatuur.

Knob Action
We hebben het eerder gehad over de twee manieren waarop de knoppen van de Vetta 
kunnen werken (zie ‘Absoluut relatief’ op pagina 4.4). Hier stel je in hoe de Vetta 
reageert op knopbewegingen.

Software Version
Op pagina 3 van System Setup kun je zien welke software versie op je Vetta is 
geïnstalleerd.

VettaManual-NL  Page 35  Monday, July 15, 2002  1:36 PM



Basishandelingen • Externe Speakers met het Vetta Combo

4• 36

Externe Speakers met het Vetta Combo

De Vetta biedt twee mogelijkheden om externe speakerkasten te gebruiken en de 
optionele Vetta 212S Extension Cab werkt in beide gevallen geweldig (hint, hint). 
Onthoud dat de Vetta erg hard kan en dat je externe kast tenminste 80 Watt per kant 
aan moet kunnen. Als je een stereo speakerkast met een impedantie van niet minder 
dan 8 Ohm per kant hebt, adviseren we om hem op deze manier op de Vetta aan te 
sluiten:

Op deze manier kun je de Split schakelaar op Normal of Split Stereo zetten (door 
middel van het schuifknopje tussen de twee Speaker Out aansluitingen). Als de 
schakelaar aan de achterkant op Normal is ingesteld, krijgen je externe speakers 
hetzelfde signaal van de linker- en rechteruitgangen als de linker en rechter speakers 
in je Vetta (de speakers van de Vetta werken tegelijkertijd met de externe speakers). 
Dit is handig als je de Vetta op een andere stereokast stapelt of als je afzonderlijke 
linker- en rechterkasten ernaast wilt plaatsen, of als je gewoon een grotere opstelling 
wilt hebben, zonder links en rechts te ver uit elkaar te trekken.

Als de Split schakelaar op Split Stereo staat, geven de externe kasten alleen het 
rechter kanaal van de Vetta weer, terwijl de interne Vetta speakers het linker kanaal 
weergeven. Deze instelling moet je gebruiken als je het grootst mogelijke stereobeeld 
wilt creëren door de externe kast aan de andere kant van het podium neer te zetten.

LEFTRIGHT

N222

External CabNot Used

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

4 OHMS

STEREO - 8
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT
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(Je wilt natuurlijk dat ook de bassist je briljante solo kan horen...) Het werkt ook heel 
goed als je de ‘Two Amp At Once’ mogelijkheid gebruikt, waarbij de Amps helemaal 
links en rechts gepand zijn, want dan klinkt je spul net als twee onafhankelijke 
versterkers, elk met zijn eigen kast.

Als je het op deze manier aansluit, moet je ervoor zorgen dat je externe spekers op 8 
Ohm (of meer; in dat geval werkt alles nog steeds, maar zal het zachter klinken dan 
bij 8 Ohm) per kant zijn ingesteld. Het mag in geen geval minder dan 8 Ohm per kant 
zijn, anders raakt je Vetta oververhit en zal het thermisch beschermingscircuit de 
eindversterkers uitschakelen (waardoor je dus geen geluid meer hebt).

Als je echter een mono speakerkast hebt met een minimum impedantie van 4 Ohm, 
moet je het op deze manier aansluiten:

Op deze manier kun je alleen de Split Mode van de Vetta gebruiken. Je kunt hier 
natuurlijk een kast van 8 Ohm of meer op aansluiten, maar we kunnen niet 
garanderen dat je dan een goede balans krijgt tussen het niveau van de versterker en 
de externe kast, omdat de linker en rechter poweramps ongelijk zijn geladen. Dit 
zelfde probleem krijg je als je probeert een kast van 8 Ohm in Normal Mode op deze 
manier aan te sluiten.

LEFTRIGHT

N222

External CabNot Used

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

4 OHMS

STEREO - 8
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT
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Als je een Vetta 212S Extension Cab gebruikt, adviseren wij je, om het zo makkelijk 
en eenvoudig mogelijk te houden, altijd twee kabels aan te sluiten (ongeacht de 
instellingen van de externe speaker Outs), één van de linker speaker uitgang van de 
Vetta naar de linker ingang van de 212S en één van de rechter speaker uitgang van 
de Vetta naar de rechter ingang van de 212S. Het gebruik van beide kabels maakt het 
aansluiten van de externe speakerkast zo makkelijk dat zelfs een roadie het nog snapt, 
bij elke instelling, en het betekent dat je op elk moment kunt overschakelen, zonder 
dat je je kabels opnieuw hoeft aan te sluiten.

Hoe je je externe kasten ook aansluit, gebruik altijd speciale speakerkabels. Gebruik 
geen afgeschermde kabels (zoals gitaarkabels), omdat het dunne koperdraad daarvan 
de hoeveelheid stroom die naar de speakers gaat kan beperken, waardoor je publiek 
niet elke noot kan horen.

O ja, nog één ding. Als er geen externe speakers op je Vetta zijn aangesloten, doet de 
Normal/Spit Stereo schakelaar helemaal niets. Dus je hoeft er niets aan te 
veranderen als je je kast een keertje thuislaat.

Vetta en MIDI

Voor degenen die het zich afvragen: ja, je kunt een MIDI voetcontroller met de Vetta 
gebruiken. De Vetta reageert zowel op MIDI Program Change commando’s, als op 
Continuous Controller commando’s. Zie ook de bijlage ‘MIDI functies’ op pagina 10.8.
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VERSTERKERS & SPEAKERKASTEN

Algemene opmerkingen over de modellen

Zoals je inmiddels wel begrepen zult hebben, zijn wij bij Line 6 fanatiekelingen als het 
gaat om klank. Als we eenmaal onze zinnen hebben gezet op het maken van een 
software model van een bepaalde versterker, gaan we heel ver om een origineel te 
vinden dat de beste vertegenwoordiger is van dat model. We zoeken heel de wereld af 
naar het ideale exemplaar, die ene versterker met dat magische karakter. Wij zijn er 
trots op te kunnen zeggen dat we elke versterker, die hier bij Line 6 bestudeerd is om de 
modellen van de Vetta, alle andere versterkers van Line 6 en de PODs te creëren, met 
de hand geselecteerd hebben.

Wij zijn ons er zeer diep van bewust dat, hoewel versterkernamen jarenlang dezelfde 
blijven, de ontwerpen van de elektronische circuits soms enorme veranderingen 
ondergaan. (Dat zijn al die herzieningen en onderdeelwisselingen waar serieuze 
versterker freaks het altijd over hebben.) Versterkers uit '57, '62, '65, '67, '75 en 2002 
hebben misschien wel allemaal dezelfde naam, maar kunnen een totaal verschillende 
klank en respons hebben, en zien er vaak ook anders uit. Dit is de reden dat het legertje 
fanatiekelingen een jargon heeft ontwikkeld waarbij de verschillende modellen worden 
onderscheiden door bepaalde visuele kenmerken of periodes waarin de modellen 
werden gebouwd.

En zoals we allemaal weten, kunnen twee exact dezelfde versterkers, met hetzelfde 
ontwerp, uit dezelfde tijd ook nog eens totaal verschillend klinken door factoren als 
variaties in tolerantie van componenten, afscherming van de bedrading en misschien 
zelfs wat de bouwer die dag gegeten had. Bovendien is elke versterker op een 
verschillende manier oud geworden. En, net als bij mensen, worden sommigen alleen 
maar beter naarmate ze ouder worden. Dit is dus precies waarom we ons bij Line 6 al die 
moeite getroost hebben om de beste voorbeelden te vinden van de versterkers die we 
wilden modelleren voor de Vetta. Dit is ook de reden dat we bij elke beschrijving een 
foto hebben geplaatst van ons testexemplaar, dat wij hier met zoveel liefde hebben 
geselecteerd, gemeten en bestudeerd, zodat je precies weet over welke versterker we het 
hebben. Laten we, nu je dus wat meer weet, eens rondkijken welke modellen er in je 
Vetta zitten en welk materiaal dat mogelijk heeft gemaakt.
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Wat erin zit

Line 6 Clean
Om dit model te maken, hebben we de voorversterker en toonregeling van een JC-120 
(Rolands populaire Jazzchorus transistor combo) gecombineerd met de eindtrap en 
transformator van een klassieke Marshall JTM-45 top. Dit geeft je het heldere en 
onvervormde geluid van een transistorversterker, maar met een bevredigende, volle 
buizenachtige bite als je hem opendraait.

Line 6 Sparkle
Wij houden van Fender Tweed versterkers. We houden er zoveel van dat we nooit 
kunnen beslissen welke we nou de mooiste vinden. Gelukkig was het mogelijk om met 
een perfecte manier te komen waarop we deze liefde konden verdelen. We namen de 
voortrap en de toonregeling van ons model dat gebaseerd is op de '58 Bassman, en we 
sloten dat (in de virtuele wereld) aan op ons model van een Blackface Bandmaster 
eindtrap en transformator. Voilà! Line 6 Sparkle.

Line 6 Twang
Dit is de andere kant van de Line 6 Sparkle formule. De voortrap en toonregeling van 
de '65 Blackface Deluxe en de eindtrap en trafo van onze '58 Bassman. Wie had dat 
kunnen denken? Het blijkt een geweldig 'roots' en rockabilly model te zijn. Alsof dat 
ons verbaast…

Line 6 Bayou
Onze zoektocht naar het vastleggen van de klank van een mondharmonicaspeler die 
door een afgeragde Fender Deluxe speelde in een kroeg in Baton Rouge, Louisiana, 
levert wederom een origineel Line 6 model op.

Line 6 JTS-45
Hoewel het in het echte leven meestal geen goed idee is om neven en nichten te laten 
trouwen, kan het in de versterkerwereld een leuk resultaat opleveren. Doordat, zoals we 
ergens ander ook noemden, het ontwerp van de eerste Marshalls gebaseerd was op het 
circuit van de Fender Bassman, vroegen we ons af wat er zou gebeuren als we de Preamp 
en toonregeling van onze JTM-45 door de eindtrap en trafo van onze Tweed Bassman 
uit '58 zouden laten lopen. Aanwijzen, klikken, knippen, plakken (het zou leuk zijn als 
het echt zo makkelijk ging hè.. we zouden in elk geval meer nachtrust krijgen). Het 
resultaat is in elk geval helemaal te gek, getuige de JTS-45. Goede, rauwe klank met 
veel punch. Een klank voor de hele familie.
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Line 6 Class A
Een van de ervaringen die gitaristen de meeste voldoening geven, is het spelen door 
een versterker waarvan de eindtrap op het punt van oversturen staat, maar net voor hij 
helemaal gaat clippen. Voor vele gitaristen is dit de begeerde sweet spot waarnaar ze 
zoeken in een versterker. Omdat we in de digitale wereld niet beperkt zijn tot de 
natuurkundige werkelijkheid, wilden we een versterkermodel ontwerpen met niets 
anders dan sweet spot. Een van de leuke bijwerkingen van dit model is het gemak 
waarmee je er feedback uit krijgt. Een nieuwe favoriet in de kantoren van Line 6!

Line 6 Mood
Dit is een fantasiemodel, gebaseerd op grungeklanken die we allemaal kennen en 
liefhebben.

Line 6 Spinal Puppet
Ken je dat, wanneer je keiharde muziek maakt, je in de zaal kijkt en je alle hoofden op 
en neer ziet gaan? Dat zijn Spinal Puppets. Moeten we daar nog iets aan toevoegen?

Line 6 Throttle
Metal gaspedaal. Dit Line 6 model heeft medium high gain met een mooie, diep 
grommende klank. Gebruik de Drive knop om gas te geven.

Line 6 Chemical X
Net zoals die schoonmaakmiddelenfabrikanten met hun geheime ingrediënten (Snif! 
Nu met ingrediënt X-27!), wil het Line 6 ontwerpteam niets kwijt over de herkomst 
van dit geluid, of aan wie het toebehoort (zelfs niet na verschillende pogingen tot 
omkoperij). Het volstaat met de beschrijving dat het een hi-gain geluid is met zeer veel 
punch, dat mooi opschoont als je je volumeknop terugdraait.

Line 6 Purge
Hou van tachtiger jaren scheurgitaar? Dan hou je van de Line 6 Purge. Het is een 
opgekrikte versie van de Marshal JMP-1 voorversterker. Het was geen gemakkelijke 
klus, maar toen we eenmaal klaar waren, hadden we de ultieme shred machine. Pas op 
wereld, hier kom je.

Line 6 Insane
Stel je voor dat je je Soldano SLO-100 als voorversterker gebruikt voor je Mesa Boogie 
Dual Rectifier. Dat geeft een redelijk beeld van hoeveel pure gain omgaat in Line 6 
Insane. Het is mogelijk om hiermee volledig uit je dak te gaan en we moedigen je van 
harte aan om dat ook te doen.
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Line 6 Octone
Dit is iets waarvan we hopen dat je het leuk vindt. Hoe zou het zijn als je een op een 
Octaver gebaseerde Distortion zou combineren met een klasse A eindtrap? Line 6 
Octone is het antwoord. Je krijgt een Octaver die beter reageert dan alles wat je eerder 
hebt gebruikt, en die consonante intervallen aanpakt op een manier die nooit eerder 
mogelijk was. Dit ‘kicks rock 'n roll butt’!

Line 6 Piezacoustic 1
Gebruik dit model om een akoestische gitaar met piezo element uit te versterken. Het is 
ontwikkeld om vervelende feedback bij podiumvolume tegen te gaan. Dit model werkt 
ook erg goed met elektrische gitaren, speciaal in combinatie met aan ander 
versterkermodel.

Line 6 Piezacoustic 2
Waarom twee? Deze is ontworpen om speciaal te werken met uitgangen van piezo 
elementen die in bruggen van solidbody gitaren zitten. Doordat je bij dat type gitaar 
niet bang hoeft te zijn dat de body uit elkaar knalt van de feedback, hebben we aan dit 
model iets meer mid laag en bas toegevoegd. Net zoals bij het vorige model hoef je je 
natuurlijk niet te beperken tot piezo elementen. In combinatie met Line 6 Sparkle 
bijvoorbeeld, krijg je een mooie, vette jazz klank.
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Gedachten over toonregelaars

Voordat we de Vetta modellen die gemaakt zijn aan de hand van nauwgezette studies 
van versterkers van andere bouwers presenteren, lijkt het ons een goed idee om nog iets 
te zeggen over de toonregeling.

Zoals we aan het begin van dit hoofdstuk al zeiden, zijn we meer dan een beetje 
geobsedeerd door de kwaliteit van de versterkers die we modelleren. We zijn trots op de 
accuratesse waarmee we ze gemodelleerd hebben en de moeite die we gedaan hebben 
om elke individuele eigenaardigheid, die de versterkers uniek maakt, vast te leggen. 
Aan de andere kant hebben we alle software die het resultaat is van onze inspanningen 
in een versterker gestopt met één serie toonregelaars, waarmee elk software model 
bediend moet worden. Maar wat nu als de Vetta meer toonregelaars heeft dan de 
originele modellen (wat bij Vintage modellen vaak het geval is)?

Dit is wat we gedaan hebben: als we, na ons uiterste best gedaan te hebben de 
toonregeling van de originele modellen na te bootsen, nog knoppen 'over' hadden, 
wilden we dat ze een nuttige functie kregen. Maar dan wel op een manier die het 
mogelijk maakt om die functie te 'neutraliseren' zodat je vast kunt houden aan de 
klassieke toonmogelijkheden.

Dit zijn onze vuistregels:

1. Als een model maar één toonknop heeft (en dat is meestal een Treble knop), wordt 
die toegewezen aan de Treble knop en worden de Bass en Mid Post Amp EQ (net 
zoals de EQ op een mengtafel; de EQ komt dus na het versterkermodel). Als er geen 
toonregeling is, zijn alle regelaars Post Amp.

2. Als de originele versterker een Presence regelaar heeft, zal de Presence regelaar van 
de Vetta net zo functioneren als het origineel (gewoonlijk een terugkoppelingscircuit in 
de eindtrap). In alle andere gevallen is de Presence een Post Amp Shelving 
toonregelaar. Zet je die op nul, dan wordt hij uitgeschakeld, zodat je klank ontdaan is 
van alle Presence.

3. Alle Post Amp toonregelingen zijn zogeheten Cut/Boost regelaars (ze filteren weg én 
voegen toe) waarbij de regelaar in de middelste stand (op 12 uur) eigenlijk geen effect 
heeft. Als je dus historische accuratesse wilt, moet je alle knoppen die niet op het 
origineel aanwezig zijn op 12 uur zetten en met de andere je klank maken.
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Budda 2001 Twinmaster 

Dit model is gebaseerd op een Budda Twinmaster 2x12 combo. De Budda heeft een vol 
en warm klasse A/B geluid. De filosofie van Budda heeft alles te maken met krachtige 
buizen oversturing. Eenvoud is de sleutel. Met een relatief lage gain, zeer interactieve 
toonregeling en buizengelijkrichter levert hij een klassieke, opgefokte klank voor 
kleine optredens en opnames (hij is slechts 18 Watt). Omdat de originele Twinmaster 
geen Mid regelaar heeft, hebben we er een kleine bonus in de vorm van een Post Amp 
Mid regelaar aan toegevoegd via de Mid regelaar van de Vetta. Om de pure Budda 
klank te krijgen, moet je die regelaar op twaalf uur zetten, zodat hij geen effect heeft. 
Dit geldt voor alle 'bonus' toonregelingen bij alle modellen.

Wij hebben Input 2 gebruikt, die minder gain heeft, om dit model te creëren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Fender 1953 Tweed Deluxe

Dit versterkermodel is gemodelleerd naar een 'Wide Panel' Fender Tweed Deluxe uit 
1953 en klinkt zet zo knauwend als de beste originele. De originele versterker had 
alleen een Treble filter. De Treble knop van de Vetta is zo ingesteld dat hij hetzelfde 
effect geeft. Hierbij bleven de Bass en Mid ongebruikt. Dit vonden we niet kunnen, dus 
hebben we een manier bedacht waarop we deze knoppen een functie konden geven 
zonder dat het effect had op de originele toonregeling van de Deluxe. We hebben de 
Bass en Mid toegewezen als Post Amp Bass en Mid, wat hetzelfde effect heeft als de Bass 
en Mid regelaars van een mengtafel. In het midden staan de knoppen in hun neutrale 
stand. Zet hierbij de Presence op 0 en de Treble halverwege voor die klassieke Tweed 
klank.

We gebruikten de Instrument 1 ingang voor het modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Fender 1958 Tweed Bassman

5• 8

Fender 1958 Tweed Bassman

De klassieke Bassman uit 1958 met vier 10 inch speakers was het combo waarmee het 
allemaal begon: dé rock 'n roll klank. Van oorsprong een basversterker, nu een Blues 
klassieker voor gitaristen. Hij heeft het vette laag dat je mag verwachten van een 
basversterker, maar die lekkere Fender ploink bovenin. Sommige van Jim Marshalls 
eerste versterkers, die hij samen met Ken Bran bouwde, waren zwaar beïnvloed door de 
Bassman. Een van de interessante eigenschappen van de Bassman is de manier waarop 
de Mid en Treble regelaars reageren. De Mid regelaar reageert meer als een soort 
tweede Treble in plaats van de Mid regelaar die we gewend zijn. De hoge tonen worden 
opgeteld, dus als je de Mid regelaar verder dan de helft draait, geeft de Treble je 
misschien meer hoog dan je zou willen. Als je, aan de andere kant, de Mid regelaar 
terugdraait, wil je misschien meer Treble horen. Net zoals vele andere versterkers die 
we modelleerden, had de Bassman geen Master Volume. Om een beetje gain te krijgen, 
moest je hem dus zo hard zetten dat iemand die dichtbij stond een gehoorbeschadiging 
opliep. Met de Vetta kun je die klank tot slaapkamerniveau reduceren, of zelfs door een 
koptelefoon beluisteren. Probeer het eens met de Drive knop op 4 of 5. Gegarandeerd 
dat de beste R&B klanken boven komen drijven. Wij maakten het Bassman model aan 
de hand van de Normal Input.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Fender 1961 Tweed Champ

5• 9

Fender 1961 Tweed Champ

Dit model, naar de Tweed Champ uit '61, heeft een prachtige klank als de Drive ver is 
opengedraaid (clean is 'ie trouwens ook niet slecht). Deze versterkers waren 
oorspronkelijk bedoeld voor beginners, maar rock ‘n rollers ontdekten al snel dat je een 
prima overstuurd geluid kon krijgen op een redelijk laag volume. Veel van de klassieke 
gitaarsolo's uit de vijftiger jaren zijn opgenomen met een Champ. De Champ had geen 
toonregeling, alleen volume. Met je Vetta is het geen probleem om de originele Champ 
klank te krijgen. Laat gewoon de Bass, Mid en Treble regelaars op 12 uur staan, wat 
betekent dat ze geen invloed hebben op de klank. Zet de Presence op nul en de pure 
Champ klank is daar. Als je zin hebt in het verkennen van allerlei klankterreinen kun 
je de toonregelaars gebruiken.

Omdat de Champ maar één input heeft, hebben we die gebruikt terwijl we dit beestje 
een beetje beter verkenden.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Fender 1964 Deluxe Reverb

5• 10

Fender 1964 Deluxe Reverb

De Heilige Graal voor vele blues, country en 'roots' gitaristen is altijd een Blackface 
Fender Deluxe Reverb geweest. (Nu de Vetta er is gaat hier natuurlijk verandering in 
komen.) Na een paar kandidaten beluisterd te hebben, toen we nog bezig waren met de 
ontwikkelingen van de Flextone en de POD, zijn we een erg goede Deluxe uit 1964 
tegen het lijf gelopen. We hebben nog steeds geen betere kunnen vinden.

Veel gitaristen vinden de Deluxe op zijn best als 'ie op 7 staat, met een mooi randje dat 
wegvalt als je het volume van je gitaar wat wegdraait. Moet je eens opletten hoe de 
klankregelingseigenschappen veranderen als de Drive instelling wordt gewijzigd: cleane 
instellingen worden helder terwijl meer overstuurde instellingen het hoog wat wolliger 
maken. Dit is een typisch kenmerk van een Deluxe en die eigenschap is hier mooi 
meegenomen. De Deluxe heeft zelf alleen Bass en Treble regelaars, wat ons weer met 
een paar knoppen zonder functie liet zitten. Geen angst. De Mid regelaar neemt 
wederom Post Amp Mid regeling voor zijn rekening, terwijl de Presence ehmm 
Presence regelt. Wederom moet je de Mid knop op 12 uur zetten en de Presence op nul 
voor de originele klank. Met de juiste instelling prikt deze klank overal doorheen met 
een zangerige klank. Wij plugden in Input 1 van het Vibrato kanaal in om het Vetta 
model te bakken.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Fender 1965 Twin Reverb

5• 11

Fender 1965 Twin Reverb

De klassieke Blackface Twin Reverb (deze uit 1965) was een echt werkpaard. Iedereen 
gebruikte hem, van jazz tot country gitaristen en zelfs serieuze rockers. Ik kan me een 
optreden herinneren met Johnny Winter en Rick Derringer, waarbij ze allebei zes, in 
piramidevorm opeengestapelde Twins gebruikten. Wij zaten op de tweede ring en het 
was echt keihard, zelfs daar achterin. De Twin heeft een grote flexibiliteit en voelt zich 
thuis in vele situaties. Hij klinkt nooit echt overstuurd, maar wel harder… veel harder.

Met de super Reverb modellen van de Vetta is dit model een goede kandidaat voor het 
klassieke surfgeluid. Programmeer de Spring Reverb, selecteer de Fender Opto 
Tremolo, zet het volume open en schud het zand van je zwemvliezen.

Zoals ongeveer iedereen doet die er een heeft, hebben wij Input 1 van het Normal 
Channel gebruikt om hem te modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Fender 1996 Mini-Twin

5• 12

Fender 1996 Mini-Twin

Er zijn van die momenten waarop je de mogelijkheid hebt om eens iets anders te doen 
dan wat mensen van je verwachten, en toen we onze blik hadden laten vallen op deze 
Mini-Twin, wisten we dat dit een van die momenten was…

Dit model, gebaseerd op Fenders kleine, op batterijen lopende doosje met twee 2 inch 
luidsprekertjes, is vooral erg leuk te gebruiken in combinatie met een andere versterker. 
Ook kun je uren lol beleven aan het experimenteren met andere speakerkasten voor dit 
model. En je hebt je misschien altijd al eens afgevraagd hoe een Dual Rectifier klinkt 
door een 2x2 inch speakerkast(je), of niet soms?

Mini Twins hebben maar één input, dus die hebben we gebruikt voor het modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Gibson Explorer

5• 13

Gibson Explorer

Deze is gebaseerd op een Gibson, type GA-18T uit 1968 (het kleine broertje van de 
Gibson 'Les Paul' GA-40T). De versterker die we gemodelleerd hebben, was 
oorspronkelijk eigendom van de vader van een schoolvriend van onze Artist Relations 
goeroe, Tim Godwin. Jarenlang heeft deze versterker in de kelder gestaan, tot Tim aan 
zijn kameraad vroeg of hij de versterker nog steeds had en interesse had om hem te 
verkopen. Toen Tim hem eindelijk kon overnemen, bleek dat de originele buizen, met 
het Gibson logo erop, er nog in zaten. Er ging enige tijd voorbij tot Tim zijn versterker 
meenam naar kantoor. Sommigen van ons speelden er een beetje mee en we waren het 
er unaniem over eens: deze moest gemodelleerd worden!

Aan de hand van codes op de potmeters hebben we deze versterker kunnen dateren op 
21 Mei 1960. Met zijn bescheiden 14 Watt en Jensen 10 inch speaker is dit Klasse A 
juweeltje voorzien van 6SJ7 voorversterker buizen, 6V6 eindtrap buizen en een 5Y3 
gelijkrichter, voor het geval je dat interessant vindt.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Gretsch 6156

5• 14

Gretsch 6156

Deze hebben we toevalligerwijs ook bij Tim Godwin vandaan gehaald. (Hij kickt 
blijkbaar op kleine, in uitstekende conditie verkerende, stokoude versterkertjes met een 
laag vermogen.) Een versterkermodel dat gemaakt is door Valco/Supro. Een van de 
typische eigenschappen is de uitgangstrafo, die op de 10 inch speaker is gemonteerd, in 
plaats van op het versterker chassis. Het speakerdoek loopt de hoek om, wat een 
futuristisch effect geeft, of wat daar in de '50-er jaren moest doen…

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.

VettaManual-NL  Page 14  Monday, July 15, 2002  1:36 PM



Versterkers & speakerkasten • Hiwatt 1973 Custom 100

5• 15

Hiwatt 1973 Custom 100

Dit model, gebaseerd op een Hiwatt DR-103, geeft een mooi punchy geluid, dat overal 
doorheen prikt en dat zijn definitie zeer goed behoudt, zelfs wanneer hij volledig is 
opengedraaid. Dat is ook precies wat ontwerper Dave Reeves in gedachten had toen hij 
de Sound City divisie van Dallas Arbiter in 1966 verliet om HyLight Electronics op te 
richten. Hoewel zijn eerste ontwerpen afgeleid waren van de Vox en Selmer versterkers 
van toentertijd, duurde het niet lang voor Reeves de versterkers ging bouwen die zo 
geliefd waren bij '60-er jaren Brit rock fans. Geprezen om zijn bomvaste constructie 
(gedeeltelijk door het inhuren van Harry Joyce, een expert op het gebied van bedrading 
van militaire kwaliteit), is het niet verwonderlijk dat deze versterker jarenlang de keuze 
is geweest van Pete Townshend. Het was echter niet alleen Townshend die de Hiwatt 
gebruikte. Velen van de toenmalige oogst van Brit rockers zoals Pink Floyd, The Moody 
Blues, Manfred Mann en Jethro Tull hadden een endorsement met Hiwatt. Draai deze 
open en je kunt mijlenver zien. We gebruikten Input 1 om hem te modelleren (terwijl 
onze broekspijpen eraf vlogen).

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Marshall 1965 JTM-45

5• 16

Marshall 1965 JTM-45

Dit model is gebaseerd op een JTM-45 top met blokletterlogo uit 1965, compleet met 
het goudkleurige frontpaneel van Plexiglas (hoewel de klank die de meeste gitaristen 
associëren met Plexi versterkers van de 100 Watt Super Lead komt, die uit het eind van 
de '60-er jaren stamt en het volgende model is in de reeks versterkermodellen van de 
Vetta). Toen onze verkenners die we naar Groot-Brittannië hadden gestuurd deze 
versterker vonden, werden we meteen verliefd. De versterker heeft zelfs nog de 
originele KT-66 buizen, in goede conditie! Het is een van de beste voorbeelden van een 
JTM-45 die we ooit gehoord hebben en het is bij Line 6 altijd een lastig dilemma wie 
hem nou mee naar huis mag nemen in het weekend. 

Degenen die echt geïnteresseerd zijn in de oorsprong van de gitaarklank vinden het 
misschien interessant om te weten dat de JTM-45 het begin markeerde van Marshalls 
overgang van een gematigder Fender klank naar de herkenbare, heldere, crunchy klank 
van de latere Marshalls. Wij hebben Input 1 gebruikt om hem te modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Marshall 1968 Super Lead

5• 17

Marshall 1968 Super Lead

Het model naar de Marshall 'Plexi' Super Lead, begeerd door klankpuristen over de 
hele wereld. We hebben letterlijk de hele aarde afgereisd en eindelijk vonden we er een 
die in een hoekje stond weg te kwijnen in Nederland. In de tijd dat deze versterker 
werd gebouwd (ca. 1968), was Marshall helemaal afgestapt van de Fender-achtige 6L6 
eindtrappen en was hij EL34 buizen gaan gebruiken. Ook de noodzakelijke wijzigingen 
aan de uitgangs- en voedingtrafo's leverde veranderingen in klank op. Alles bij elkaar 
heeft het geleid tot een klank die altijd geassocieerd is geweest met rock. Versterkers uit 
dit tijdperk hadden geen Master Volume, dus om dé klank eruit te krijgen, moest je ze 
volledig opendraaien, precies datgene wat je nodig hebt om goede vrienden met je 
buren te worden. Hendrix gebruikte Marshalls uit dit tijdperk en tien jaar later dankte 
Van Halen zijn 'brown sound' van zijn eerste twee opnames aan de 100 Watt Plexi 
(onze Super Lead heeft zelfs dezelfde 'lay down' trafo, die uniek was in de modellen uit 
'68, hetzelfde model als die van Hendrix en Van Halen). Om uit de Plexi een crunch 
geluid te halen, moest je het ingangsvolume en de toonregeling op 10 zetten. Je zal zien 
dat door ons het-bijna-helemaal-net-zoals-het-origineel-laten-klinken concept, het 
model in de Vetta verdraaid dicht bij het origineel komt. Wederom gebruikten we 
Input 1 voor het modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Marshall 1968 Super Bass

5• 18

Marshall 1968 Super Bass

Het grootste verschil tussen het model van de '68 Super Bass Plexi top en de '68 Super 
Lead is een andere toonregeling. Wat er echter in een schema als klein verschil uitziet, 
kan grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke klank (zoals een Bass regelaar die 
zowaar iets lijkt te bewerkstelligen bij hogere niveaus).

Een aantal Britse rock iconen kozen daarom ook voor de Super Bass in plaats van de 
Super Lead. Kijk zelf maar en misschien geeft deze wel het laag waarnaar je op zoek was.

Je raadt het al, Input 1 was het waarin we onze modelleer apparatuur prikten.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Marshall 1968 Variac’d Super Lead

5• 19

Marshall 1968 Variac’d Super Lead

Ach ja, die legendes… Volgens de verhalen was een deel van de magie van de klank 
van Van Halens 'brown sound' toe te schrijven aan een Marshall 100 Watt Super Lead, 
die opzettelijk een te hoog voltage werd toegediend door middel van een Variabele AC 
trafo (ofwel Variac).

Hoewel we experimenten met hoge voltages normaal gesproken niet adviseren, zeker 
niet als het eerder genoemde apparatuur kan opblazen, zagen we het als onze plicht om 
te kijken of deze verhalen waar zijn. Dus pompten wij onze Variac op tot 140 VAC en 
gaven wij onze '68 Super Lead een krachttraining. (Geen zorgen, hij heeft het 
overleefd.) Wij denken dat die verhalen niet geheel uit de lucht zijn komen vallen. 

Zoals bij alle andere Marshalls hebben we Input 1 gebruikt voor het modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Marshall 1968 Jumpered Super Lead

5• 20

Marshall 1968 Jumpered Super Lead

Gitaar spelen gaat voor een groot deel over experimenteren, toch? En natuurlijk het 
bedenken van allerlei manieren om meer oversturing uit alle apparatuur binnen 
handbereik te krijgen.

Een van de leuke dingen die je kunt doen met een Plexi, is het doorlussen of jumperen 
van Channel I en Channel II (zoals ze vaak genoemd worden) voor extra verzadiging. 
Sommige lui hielden hier zoveel van dat ze het chassis eraf haalden en het er 
permanent in soldeerden.

Toonfreaks die wij zijn, konden we het niet laten deze mogelijkheid niet te modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Marshall 1969 Major

5• 21

Marshall 1969 Major

Wat doe je als een 100 Watt Super Lead niet genoeg is? Jim Marshalls antwoord was 
een 200 Watt versterker, die hij de Major noemde, en waarop dit model gebaseerd is. 
Deze versterker werd de favoriet van vele bassisten uit dit tijdperk. En natuurlijk van 
een aantal gitaristen, zoals Ritchie Blackmore, die zijn Major had laten modificeren, 
zodat de kanalen op elkaar werden gestapeld. Eigenlijk werd hierbij het eerste kanaal de 
voorversterker voor het tweede kanaal. Leslie West kwam ook in beeld met deze 
versterker, en wie er ook op speelde, ze gingen HARD. Ze hadden zelfs zoveel output 
dat, volgens Michael Doyles boek ‘History of Marshall’, de productie in 1974 moest 
worden gestaakt omdat de extra zware buizenvoetjes die nodig waren vanwege het hoge 
vermogen niet meer te krijgen waren. Jouw Vetta model geeft je de klank van de Major 
én de mogelijkheid om het geluidsniveau enigszins binnen de perken te houden… 
mocht je dat willen.

We gebruikten Input 1 om dit model te maken.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Marshall 1987 JCM 800

5• 22

Marshall 1987 JCM 800

Wend dit model aan om de klank van de begeerde JCM 800, een van de meest geprezen 
moderne versterkers, te krijgen. Met deze gemoderniseerde versie van de Plexi wordt de 
traditie van Marshall voortgezet, met extra gain voor een nieuwe generatie 
rockgitaristen. Een van de grootste verschillen is het feit dat de toonregeling pas na de 
voorversterker buizen komt. Sommige JCM 800 versterkers kregen hun Distortion door 
een diode te oversturen. De versterker die wij gemodelleerd hebben, gebruikt daar 
echter een buis voor. De JCM 800 is natuurlijk de metal sound waarmee Marshall 
beroemd is geworden. En hoewel maar weinig mensen het cleane kanaal van een 
Marshall gebruiken, is het een mooie klank, dus je moet dit model zeker eens proberen 
met een lage gain instelling. Natuurlijk kun je altijd de boel opengooien en tekeer 
gaan… Alweer heeft Input 1 de modelleerbehandeling ondergaan.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Marshall 1996 JMP-1

5• 23

Marshall 1996 JMP-1

Met de JMP-1 maakte Marshall voor het eerst zijn entree in de 19" rack wereld. Het 
werd de favoriet van metal gitaristen met enorme haardossen, maar ook van anderen 
die zochten naar een strak, zwaar vervormd geluid, zonder de compressie van een 
eindtrap. Het was ook een van de eerste MIDI aanstuurbare voorversterkers.

Het karakter van de oversturing doet wat Boogie-achtig aan en velen zagen de JMP-1 
als Marshalls antwoord op de ADA MP-1 en de Boogie voorversterkers. Recentelijk 
heeft de JMP-1, die in het begin van de negentiger jaren voor het eerst werd 
geïntroduceerd, aan populariteit gewonnen door nu metalbands die zochten naar een 
erg strak, goed gefocust en agressief geluid zonder dat het te hol ging klinken. Je 
zevensnarige gitaar zal het resultaat van onze nauwkeurige studie van de JMP-1 zeer 
weten te waarderen.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Versterkers & speakerkasten • Matchless Chieftain

5• 24

Matchless Chieftain

Dit model hebben we vormgegeven naar aanleiding van onze studie van de Matchless 
Chieftain.

De Chieftain is ontworpen door Mark Sampson van Matchless om een Fender/
Marshall-achtige voortrap te combineren met het klassieke, sponzige en zeer reactieve 
geluid van een klasse A eindtrap.

Met meer gain dan de DC-30 (die de volgende in onze hitparade zal zijn), is de 
Chieftain een geweldige ‘roots’-muziek versterker. Hij heeft ook het enorm sexy 
verlichte logo, wat geen effect heeft op de klank, maar er wel erg cool uitziet.

Toen Matchless helaas failliet ging, werden de Chieftain en de DC-30 zeer begeerde 
verzamelaars items, met prijzen die soms duizenden euro's boven de originele 
verkoopprijzen lagen. We vinden het leuk om, door middel van dit model in de Vetta, 
ons deel te hebben aan het levend houden van het erfgoed van Matchless.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Matchless DC-30

Dit model is gebaseerd op de Matchless DC-30.

De DC-30 was de versterker die Matchless echt op de kaart zette. De ontwerper, Mark 
Sampson, die ons het verhaal rechtstreeks, uit de eerste hand heeft verteld, wilde een 
klasse A versterker bouwen met vele tonale mogelijkheden, die sterk genoeg was voor 
het leven onderweg.

Met zijn constructie als een tank (en ook bijna even zwaar), deed de Matchless eer aan 
de vroege Vox versterkers, dus als je van een Vox AC-30 houdt (of Vetta's model 
ervan), moet je dit model zeker eens beluisteren.

Wij hebben Input 1 gebruikt voor het modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Mesa Boogie 2001 Dual Rectifier

Dit versterkermodel is gebaseerd op een driekanaals Mesa Boogie Dual Rectifier Solo 
top uit 2001.

De Dual Rectifier is Boogie's modernere, high gain benadering van die rock klank met 
veel haar. In tegenstelling tot de eerdere Boogies, heeft de Dual Rectifier een 
toonregeling die veel meer invloed heeft op de klank bij volledige oversturing, zodat je 
het Mid kunt uithollen en laag kunt toevoegen.

We gebruikten Kanaal 3 in de 'Modern' instelling, waarbij we de schakelaars aan de 
achterkant op 'Bold' en 'Tube Rectifier' hadden ingesteld.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Mesa Boogie 2001 Triple Rectifier

Dit is het model dat gebaseerd is op de 'Modern' instelling van kanaal 3 bij een Mesa 
Boogie Triple Rectifier Solo top uit 2001.

Rock ‘n roll gaat toch over overdrijven? Als twee genoeg is, moet drie beter zijn, zeker 
als je van het sponzige gevoel van gelijkrichterbuizen houdt. Je hoeft je niet te 
schamen. Inpluggen, volume open, en gaan met die hap!

Net zoals bij de Dual Rectifier gebruikten we kanaal 3 in de 'Modern' instelling, waarbij 
we de schakelaars aan de achterkant op 'Bold' en 'Tube Rectifier' instelden.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Mesa Boogie Mark IIc+

Naar aanleiding van onze studies naar de Mesa Boogie Mark IIc+, hebben we dit model 
gecreëerd. Mesa Engineering begon met Randall Smith, die oude Fender Princeton 
versterkers opkrikte voor muzikanten uit de omgeving van San Fransisco. Door de jaren 
heen evolueerden de versterkers, kwamen er Effect Loops en schakelbare kanalen bij en 
kwam Randall met het Simul-Class ontwerp, waarbij één paar eindbuizen in klasse AB 
draaide en het tweede paar in klasse A. Boogies waren eigenlijk de eerste moderne 
gitaarversterkers en werden al gauw geadopteerd door gitaristen die meer 'hoemp' uit 
een kleiner 'doosje' wilden.

Wij gebruikten het 'Drive' kanaal voor het modelleren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Roland JC-120

Dit Amp model is gebaseerd op de klassieke Roland JC-120. 

Deze transistor versterker was bekend vanwege zijn doordringende cleane geluid en 
ingebouwde Stereo Chorus. Als je dit model gebruikt, zou je de Treble eens moeten 
opendraaien voor een sprankelend clean geluid dat door ongeveer elke mix heen prikt. 
Hij is ook zeer geschikt voor de ‘80-er jaren ’New Wave’ klank (het was niet voor niets 
Andy Summers’ favoriete versterker bij The Police).

Met alle toonregelaars op 12 uur krijg je een meer jazzy klank. Je zult een vrijwel 
ongekleurde Respons krijgen, met als resultaat een gebalanceerde klank over de gehele 
toets, ideaal voor Chord Melody of Single-line frases.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Silvertone Twin Twelve

We hebben deze gemodelleerd naar de Sivertone Twin Twelve top met speakerkast, die 
in het kantoor van een van onze collega's 'woont'.

Een van de interessante eigenschappen van deze met twee 6L6 eindbuizen in klasse AB 
uitgeruste versterker, is dat hij zo ontworpen is dat je de top in de speakerkast kon 
huisvesten voor transport. Wat kun je anders verwachten van het bedrijf dat je eerder 
al de gitaar bracht met de versterker ingebouwd in de koffer?

Het origineel had geen Mid regelaar, dus hebben wij, zoals het de gewoonte is, de Mid 
regelaar na het model geplaatst. En met de regelaar op 12 uur heb je de klassieke klank.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Soldano SLO-100

Dit model is gebaseerd op een Soldano SLO-100 top.

Mike Soldano werd in eerste instantie bekend als de gozer die alle toffe modificaties aan 
je Marshall kon uitvoeren. Het duurde niet lang voor hij zijn eigen gespierde 
versterkers ging bouwen, met verchroomde trafo's en chassisdelen. Mike's versterkers 
staan ook bekend om hun bomvaste constructie, en bedrading en componenten van 
militaire kwaliteit.

Hoewel de SLO-100 voornamelijk bekend is vanwege zijn high gain karakter, heeft hij 
ook een erg goed clean geluid. Eric Clapton zette Soldano in de schijnwerpers toen hij 
‘Saturday Night Live’ speelde met zijn Soldano SLO-100.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Supro 1960’s 6x9 S6616

Weer een legende. Jimmy Page heeft toegegeven dat hij zijn Tele uit '58 en een Supro 
versterker heeft gebruikt om de eerste twee Led Zeppelin platen op te nemen. Het enige 
probleem is dat hij nooit vermeldde om welk Supro model het ging, omdat het noemen 
van de merknaam alleen al een ware run op de tweede hands (muziek)zaken 
teweegbracht, wat het vrijwel onmogelijk maakte een exemplaar te vinden van welk 
model hij dan ook gebruikte. Wij zijn zo ver gegaan dat we ons hebben opgedrongen bij 
mensen waarvan we wisten dat ze aanwezig waren bij de opnames van Led Zeppelin II, 
om te zien of ze zich nog iets konden herinneren over die versterker. Zij wisten niet 
precies om welk model het ging, alleen dat het een grijs met zilver, klein ettertje was. 
Andere bronnen beweren dat het de 12 inch versie was, dus tot Page zijn mond 
opendoet, blijft het een mysterie. Maar wat de waarheid ook moge zijn, wij zijn er zeker 
van dat dit model een prima toegangskaartje is tot de Houses of the Holy.

Tussen twee haakjes, er zit een 6x9 inch speaker in deze versterker, net zoals in je 
auto… denk na.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Supro Thunderbolt

Over vreemde speakercombinaties gesproken…

De Supro Thunderbolt was, met zijn 15 inch speakerkast, misschien bedoeld als 
basversterker, maar vond gretig aftrek als gitaarversterker. Wij hebben uit meerdere 
bronnen vernomen dat Jimi Hendrix er wel eens eentje in de studio gebruikte, wat voor 
ons een goede reden is om er een mee te nemen in de Vetta.

Supro versterkers werden trouwens gemaakt door Valco, die ook versterkers voor Fred 
Gretsch maakte en gitaren die werden verkocht onder de merknaam National (met de 
roemruchte 'Map' body).

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Vox 1961 AC-15

Dit model is gebaseerd op kanaal 1 van een prachtige AC-15 uit 1960. De klank is 
gelijk aan die van de AC-30 die we voor de Vetta bestudeerd hebben, maar deze is 
kleiner (met één in plaats van twee 12 inch speakers) en heeft een warmere, hout-
achtiger klank. 

Wederom had het origineel maar één toonregelaar, een Treble filter. Die hebben we 
zeer getrouw nagemaakt, waarna we wat Post Amp Bass en Mid hebben toegevoegd. Zet 
die knoppen op twaalf uur om de klassieke klank te krijgen, waarbij de Presence wel op 
nul moet staan. 

We hebben Input 2 gebruikt om het model na te maken. Deze ingang is iets donkerder 
en geeft je iets meer van die klassieke, warme klank waar de AC-15 om bekend staat. 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.

VettaManual-NL  Page 34  Monday, July 15, 2002  1:36 PM



Versterkers & speakerkasten • Vox 1967 AC-30 Top Boost

5• 35

Vox 1967 AC-30 Top Boost

Muziek veranderde in de vroege '60-er jaren en gitaristen wilden meer helderheid en 
'tsjoink'. Dus besloot Jennings, de bouwer van Vox versterkers, Treble en Bass regelaars 
toe te voegen (en soms een extra 12AX7 trap) bovenop de bestaande Treble regelaar 
(dat eigenlijk een Bandpass filter was, en waarbij je altijd het gevoel had dat het 
verkeerd om werkte). Dit extra circuit is bekend geworden als 'Top Boost'. 

De AC-30 met Top Boost was de versterker die bekend is geworden vanwege vele 
Britse Invasion bands. Veel van het unieke karakter van de Vox kan worden 
toegeschreven aan het feit dat klasse A versterkers op een geheel andere manier 
oversturen dan klasse AB versterkers. Brian May van Queen, Mike Campbell van Tom 
Petty's Heartbrakers en The Edge van U2  hebben allen AC-30's gebruikt om hun 
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muziek te maken. Hoewel een AC-30 normaal gesproken redelijk clean klinkt, heeft 
een ver opengedraaide AC-30 een mooie, volle leadklank, à la Brian May op de eerste 
Queen platen. 

Bij dit model functioneert de Mid knop als de originele Treble knop van de AC-30. We 
hebben de Hi Gain Input van het Brilliant Channel gebruikt om te modelleren. Ook 
hebben we de draairichting van de knoppen omgedraaid, want bij een originele AC-30 
moest je de Bass en Treble helemaal naar links draaien om ze open te zetten. Lastig...

De speakerkasten

We zullen je niet vervelen met complete beschrijvingen van de speakerkasten die we 
gemodelleerd hebben in de Vetta ("…en met de vervanging van het sparrenhout uit 12 
lagen door Baltisch berkenhout uit 13 lagen in 1973, zakte de resonantiefrequentie van 
deze kast naar 113,2 Hz…"), maar hier is wel een lijst van de beschikbare modellen. 

Aantal en 
grootte van 
speakers:

De kasten waarop het model is gebaseerd:

1x6x9 1960’s Supro S6616
1x8 1961 Tweed Champ
1x10 1959 Gibson GA-18
1x10 1960 Gretsch 6156
1x12 1953 Fender Tweed Wide Panel Deluxe
1x12 1964 Fender Deluxe Reverb
1x12 2001 Line 6 Cabinet
1x12 1981 Mesa Boogie Mark IIc+
1x12 1961 Vox AC-15
1x15 Supro Thunderbolt S6420
2x2 1996 Fender
2x12 2001 Budda Twinmaster
2x12 1966 Fender Twin Reverb
2x12 2001 Line 6 Cabinet

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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2x12 Matchless Chieftain
2x12 Roland Jazz Chorus 120
2x12 Silvertone Twin Twelve
2x12 1967 Vox AC-30
4x10 1958 Fender Bassman
4x12 1973 Hiwatt Custom 100 Cabinet
4x12 2001 Line 6 Cabinet
4x12 1967 Marshall Cabinet with Celestion Greenbacks
4x12 1968 Marshall Cabinet with Celestion Greenbacks
4x12 Marshall Cabinet with Celestion G70’s
4x12 1967 Marshall Cabinet with Celestion Vintage 30’s
4x12 2001 Mesa Boogie Cabinet
4x12 Soldano Cabinet
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DE STOMPBOXES

Over de Stompboxes

Welke gitarist houdt niet van pedaaltjes? Vetta heeft een aantal geweldige modellen 
van pedaaltjes (Stompboxes) die afgeleid zijn van de DM4 Distortion Modeler, MM4 
Modulation Modeler, DL4 Delay Modeler en een aantal modellen die splinternieuw 
zijn en alleen in de Vetta te vinden zijn. Bovendien is er ook nog een heel nieuwe 
categorie Compressor modellen. Wie zegt dat teveel van het goede niet goed zou zijn?

In dit hoofdstuk gaan we niet alleen kijken naar de effecten die gemodelleerd zijn, maar 
ook naar de instellingsmogelijkheden. Houd jezelf dus goed vast en doe je gordel om.

Distortions en Overdrives

Voordat Fuzzpedalen, Distortions, en Overdrives bestonden, deden gitaristen dingen als 
het doorsnijden van hun speakers met een scheermes om die vieze, heerlijke 
oversturing te krijgen. (Rumble van Link Wray is een goed voorbeeld hiervan.) Hoewel 
het tof klonk, was het niet zo praktisch om daarna een mooie ballad op dezelfde 
versterker te spelen.

Welkom in ‘Fuzz Box’. Volgens de legende waren de eerste modellen ontworpen om te 
klinken als een kapot kanaal van een mixer. Of dit waar is doet er niet toe, al gauw 
kreeg ieder zijn ‘Satisfaction’ uit op pedaal gebaseerde oversturing.
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Aanpassen van Distortion
Alle Distortions van de Vetta gebruiken dezelfde interface. De eerste Edit pagina ziet er 
ongeveer zo uit:

Zoals bij elke Stompbox het geval is, kun je met de eerste twee knoppen onder het 
display de CATEGORY (Distortion, Modulation, Delay of Dynamics) en het MODEL 
kiezen. Bij Distortion effecten zijn de volgende twee knoppen altijd DRIVE en GAIN. 
Met Drive bepaal je hoeveel oversturing je krijgt, terwijl je met Gain het 
uitgangsniveau van de Stompbox bepaalt.

Met de Page knop beland je op pagina 2:

Hier vind je de toonregeling (BASS, MID, en TREBLE) voor elke Distortion. Zoals je 
in de omschrijvingen die volgen zult lezen, modelleren sommige van deze knoppen de 
regelaars van de originele pedalen die we bestudeerden om het model te maken, terwijl 
sommige nieuwe functionaliteit toevoegen.
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Arbiter Fuzz Face

Ergens aan het eind van 1966 dook een berucht rond pedaal op in de Londense muziek 
scene. De Fuzz Face, ontworpen en gebouwd door Arbiter Music, zou al gauw zijn 
beroemde samenwerking beginnen met gitaarlegende Jimi Hendrix.

Zoals alle pedalen uit het vroege tijdperk zouden er vele wijzigingen en heruitgaves 
komen. Ons model is gebaseerd op een schatje met een germanium diode dat je hier 
ziet: een originele, zeer oude ‘grijs met zwarte’ Arbiter Fuzz Face. Roep het Fuzz Face 
model op en trakteer jezelf eens op onze getrouwe nabootsing van het Fuzz feest van het 
origineel. Gooi de Drive open en je ziet een Purple Haze overal om je heen.

Alle Distortion Stompboxes van de Vetta hebben BASS, MID en TREBLE regelaars. 
Omdat de originele Fuzz Face geen toonregeling heeft, moet je de Bass, Mid en Treble 
op 12 uur zetten voor de klassieke klank.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Chandler Tube Driver 

De eerste Chandler Tube Driver die ontworpen werd door toetsenist Brent Butler, was 
bedoeld om zijn klank wat rauwer te laten klinken. Brent is ook de vader van een van 
de meest zeldzame overdrive pedalen, de MINI Matrix (ofwel Mini Boogie). Maar het is 
zijn Tube Driver waar wij gek van zijn.

Met zijn enkele 12AX7 voorversterker buis levert de originele Chandler Tube Driver 
de heerlijke sustain waar gitaristen over de hele wereld naar op zoek zijn en is het sinds 
halverwege de tachtiger jaren een vaste klant in Eric Johnson’s systeem geweest.

Ons model van deze klassieker levert een mooie klank, met de BASS en TREBLE die 
de Hi en Lo EQ van het origineel emuleren. Om je mogelijkheden wat uit te breiden, 
hebben we er een MID regelaar aan toegevoegd, zodat je ook dat gedeelte van het 
tonenspectrum naar jouw wensen kunt aanpassen. In het midden heeft de MID regelaar 
geen effect.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Electro-Harmonix Big Muff Pi

Omdat ze niet onder wilden doen voor de Britten, gaven ze in de VS hun eigen draai 
aan de Fuzz rage. Mike Matthews en zijn prettig gestoorde bende van Electro-Harmonix 
hadden allerlei geinige effecten bedacht, toen ze hun aandacht vestigden op het Fuzz 
pedaal. Hun meest bekende was de Big Muff Pi, die meer bekend is geworden vanwege 
zijn heerlijke sustain dan zijn zoemende geluid.

Electro-Harmonix was beroemd vanwege zijn kwaliteitsonderdelen en het resultaat 
hiervan was voortdurende wijzigingen van ontwerp en onderdelenspecificaties. Zoals je 
op de foto van onze Big Muff collectie ziet, hadden deze pedalen een verschillend 
uiterlijk, afhankelijk van de onderdelen die Mike gebruikte. Het schatje van het stel is 
het middelste pedaal, bekend als het ‘Triangle Knob Pattern’ model. We weten dat je 
hiermee zeker niet de Pi-neut zult zijn.

MID heeft dezelfde functie als de oorspronkelijke regelaar. Zet BASS en TREBLE op 12 
uur voor de klassieke klank.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Ibanez Tube Screamer 

Van Stevie Ray Vaughan tot Michael Landau, de eenvoudige Ibanez Tube Screamer is 
de Overdrive die je overal terug hoort komen. Dit medium-gain pedaal werd in het 
begin van de ‘80-er jaren geïntroduceerd en in vele blues kringen is het niet toegestaan 
te soleren als je er geen hebt.

Door de jaren heen heeft Ibanez verschillende variaties van het origineel uitgebracht, 
maar geeneen heeft de fabelachtige status van de TS-808 bereikt. Natuurlijk hebben we 
diep nagedacht welke van onze 808 pedalen we wilden modelleren, en we denken dat 
dit model wel een waardevolle toevoeging aan de Vetta is.

Zoals het hoort, functioneert de MID knop als de Tone knop van de originele Tube 
Screamer. Als toevoeging kun je met de BASS en TREBLE knoppen je klank verder 
aanpassen. Of je kunt ze in het midden laten staan, waar ze geen functie hebben.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Tycobrahe Octavia

Wat was dat? Als het klonk als de Geest van de Grote Overleden Gitaristen, was het 
waarschijnlijk een Tycobrahe Octavia. 

De Octavia is een voorbeeld van een fuzz+octave effect. Een pionier in het gebruik van 
dit type effect was Jimi Hendrix. De Tychobrahe Octavia zelf werd gebruikt door Jeff 
Beck, en is nog steeds een belangrijk onderdeel van Michael Landaus Zwitsers 
klankenzakmes.

De Octavia gebruikt een audio uitgangstrafo en twee germanium diodes om het 
gitaarsignaal gelijk te richten, waarmee het hoge octaafje wordt bereikt. Voor ons 
model hebben we het prachtig klinkende origineel dat hier is afgebeeld gemodelleerd. 
We wisten dat we raak hadden geschoten toen elke gitarist in het gebouw hem mee 
naar huis wilde nemen voor wat eigen ‘research’ in de kleine uurtjes, thuis.

BASS, MID and TREBLE op 12 uur geven de klassieke klank.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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ProCo Rat 

De in de ‘70-er jaren geboren en opgegroeide ProCo Rat was het begin van een nieuwe 
generatie Distortion pedaaltjes. Met een klank die gemener en agressiever was dan een 
Fuzz, gaf de Rat handen en voeten aan een nieuw soort metal dat boven begon te 
drijven in de muziekwereld.

Door zijn leven heen heeft de Rat verschillende veranderingen ondergaan en de 
unaniem beste keuzes zijn hier afgebeeld. Van binnen gebruiken beide Rats dezelfde 
circuits en prints, maar voor hen die het willen weten: we hebben de kleine 
gemodelleerd.

De MID knop van Vetta’s Rat model functioneert als de originele ‘Filter’ knop van de 
Rat, die een helderder geluid geeft bij lagere instellingen en een donkerdere klank bij 
hogere instellingen. Als je eenmaal de smaak te pakken hebt, weet je waarom dit een 
klank met tanden is!

Zet BASS and TREBLE op twaalf uur voor de klassieke klank.
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Modulatie effecten

Modulation effecten zijn de dingen die rondwervelen en pulseren, van Phasers en 
Flangers tot Chorussen. Waarom heten ze Modulatie effecten? Volgens het 
woordenboek betekent modulatie in electronische zin iets als ‘het veranderen van de 
amplitude of frequentie van een golf door het gebruiken van een golf met een lagere 
frequentie waarover een signaal wordt vervoerd’. Die modulerende golf zorgt voor die 
woosh-geluiden, het rondwervelen en het pulseren.

Aanpassen van modulatie effecten
De Modulatie effecten zien er in het display allemaal ongeveer zo uit:

Net zoals bij alle Stompboxes, kun je met de eerste twee knoppen onder het display de 
effect CATEGORY (Distorion, Modulation, Delay of Dynamics) en het MODEL 
kiezen. Bij Modulatie effecten zijn de volgende twee knoppen altijd SPEED en 
DEPTH. Met Speed regel je de snelheid waarmee de modulerende golf heen en weer 
beweegt. Depth bepaalt de amplitude van de modulerende golf en bepaalt daarmee 
doorgaans ook hoe intens het effect klinkt.

De tweede pagina van de Modulatie effecten varieert per effect. Er is altijd een Mix 
regelaar en soms zijn er nog wat andere regelaars. Voor meer details kun je het best de 
individuele beschrijvingen lezen.
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De derde pagina van de Modulatie Stompboxes gaat over snelheid. Snelheid in verband 
met het Tap Tempo wel te verstaan:

Vrijwel elk effect in de Vetta heeft een op tijd gebaseerd element, of het nou de 
snelheid van een ‘Sweep’ of de snelheid van de Delay tijd is. Al deze parameters 
kunnen worden gekoppeld aan het Tap Tempo, dat per Channel wordt opgeslagen. 
(Op pagina 4.11 doen we dat hele verhaal uit de doeken.)

De SPEED regelaar hier is dezelfde als op de eerste Edit pagina. We hebben deze knop 
op beide plekken geplaatst zodat je niet steeds heen en weer hoeft te bladeren.

De knop onder TAP TEMPO biedt je de keuze om de snelheid wel (‘Lock’) of niet 
(‘Ignore’) te koppelen aan de snelheid van het Tap Tempo van de Vetta.

Met de knop onder CHNL TEMPO kun je de snelheid van het Channel handmatig 
invoeren (voor het geval je weet dat een bepaald nummer 114 bpm is). Dit tempo kun 
je ook instellen met de Tap knop op de Vetta of de FBV voetcontroller. Als je dat doet, 
zie je hier de waarde van het ‘getapte’ tempo.

Tenslotte kun je met de knop onder NOTE de nootlengte instellen die het effect moet 
gebruiken als het gekoppeld is aan het tempo, variërend van een zestiende triool tot een 
hele noot.
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A/DA Flanger

Dit is ons model van de A/DA ‘studio quiet’ Flanger. Dit pedaal uit 1977 heeft een 
instelbare amplitude (Sweep Range) van 35:1 en een ingebouwde compressor die 
samen met het circuit de A/DA zijn kenmerkende ‘overvliegend straalvliegtuig’ klank 
geeft. Hij kan heel dramatisch klinken door zijn unieke golfvorm en de mogelijkheid 
om bijna als een Ring Modulator te klinken bij extreme instellingen.

Als je het A/DA Flanger selecteert, bepaal je met de knop onder DEPTH de amplitude 
van de ‘Sweep’. Met FEEDBACK wijzig je de feedback (met andere woorden, hoeveel 
van het effect weer terug wordt gevoerd naar de Input van het effect). De MANUAL 
knop bepaalt de lengte van de heel korte vertraging die op het effect wordt toegepast 
om het Flange effect te creëren.

Plug in, geef Depth en Feedback een draai, en get ready for take-off!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Boss CE-1 Chorus Ensemble

De Vetta zou niet compleet zijn zonder eer te bewijzen aan het originele Chorus pedaal: 
de Boss CE-1 Chorus Ensemble. De CE-1 verscheen in 1977 ten tonele en maakte 
golven met zijn grote, warme en groovy Chorus klanken. Hij vond snel zijn weg naar de 
pedalenbak van Andy Summers en daarna naar onze stereo’s door de klassieke albums 
van The Police. Op de CE-1 vind je Speed en Depth regelaars en een schakelaar om te 
kiezen tussen Chorus en Vibrato (zie hieronder). De CE-1 is ruimtelijk en klinkt 
geweldig samen met een overstuurde versterker.

Het CE-1 model van de Vetta is net zo warm en kleverig als het origineel. Stel een 
mooi weelderig landschapje in en treed binnen in de hemel van de Chorusgeluiden. 
We hebben ook BASS en TREBLE toegevoegd die je op de tweede Edit pagina kunt 
vinden.

“Hé wacht even!”, zul je misschien denken, “De originele CE-1 had ook een Pitch 
Vibrato, hoe zit het daarmee?”. Nou, maak je geen zorgen, daar hebben we voor 
gezorgd. Een Chorus is in feite een Pitch Vibrato gemixt met een droog signaal en het 
Vibrato Mode knopje op de CE-1 zette dit droge signaal alleen uit. Om dat effect hier te 
krijgen, hoef je alleen de MIX knop op 100% te zetten (helemaal open dus) en voilà, 
vibrato! Met de DEPTH knop kun je net zo zeeziek worden als je wilt.
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MXR Phase 90

Het pretentieloze metalen doosje hierboven is de Phaser die de wereld veranderde: de 
MXR Phase 90. De Phase 90 is relatief subtiel vergeleken met andere Phasers en als je 
het gebruikt, wordt het eerder een deel van de gehele gitaarklank dan dat hij alle 
aandacht op zichzelf vestigt. Zijn weelderige, organische en groovy swirl is alom 
vertegenwoordigd op de eerste twee albums van Van Halen en ook op Physical Graffiti 
van Jimmy Page.

De Phase 90 heeft vier fases; de enkele knop bepaalt de snelheid. Ons model blijft 
dichtbij het origineel met slechts één verschil, namelijk de toevoeging van de MIX 
knop op pagina twee. Soms kun je maar beter niet proberen te verbeteren wat al perfect 
is.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Uni-Vibe

De inmiddels legendarische Uni-Vibe werd in 1969 door Jimi Hendrix onder de 
aandacht gebracht. In principe niet meer dan een Phaser met vier fasen en het meest 
bekend om zijn waterige karakter en zwoele tonen. Luister één keer naar ‘Machine 
Gun’ en je weet wat we bedoelen. 

Net als bij de Vibrato Mode van de CE-1 kun je het effect van de originele vibrato van 
de Uni-Vibe nabootsen door de MIX knop op 100% te zetten. Dat is wat het knopje op 
het origineel ook doet.

De BASS en TREBLE regelaars staan ook op pagina 2 van dit model. Zet ze op 12 uur 
voor het klassieke Uni-Vibe geluid of gebruik ze om het effect aan te passen.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Lumpy Phase
De Lumpy Phase is een Line 6 origineel en echt klonterig (Lumpy). Een beetje zoals de 
Uni-Vibe, maar extremer. Hij heeft ook een beetje oversturing en een Flanger-achtige 
klank door de slimme toevoeging van een Delay in het ‘natte’ signaal. Met de BASS en 
TREBLE knoppen op pagina 2 heb je extra flexibiliteit.

Sine Chorus
Dit is een digitale basis Chorus (in tegenstelling tot de analoge CE-1 Chorus) met een 
sinusgolf als modulator. Makkelijk te gebruiken met knoppen voor BASS en TREBLE.

Square Chorus
Net als de Sine Chorus een digitale Chorus, alleen wordt in dit geval een blokgolf 
gebruikt als de magische modulator. Zoals je zult horen, krijg je bij een blokgolf meer 
plotselinge veranderingen in het Chorusgeluid en is het iets minder glad dan de 
sinusgolf. Probeer ze allebei en kijk wat bij jou past. Ook hier vind je op pagina 2 BASS 
en TREBLE knoppen.

Expo Flanger
Wederom een Line 6 creatie waarbij ‘Expo’ staat voor exponentieel, wat een 
interessante manier is om te zeggen dat de golf extra lang in het ‘woosh’ gedeelte van de 
Flanger blijft hangen. Met de FEEDBACK en PRE-DELAY knoppen op pagina 2 kun 
je het een beetje in de hand houden of het net zo gek maken als je wilt. We denken dat 
je wel weet welke kant wij op zouden gaan.
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Delays 

Aanpassen van Delay 
Het ziet er allemaal ongeveer zo uit:

Het CATEGORY (Distortion, Modulation, Delay, of Dynamics) en MODEL verhaal 
ken je nou zo ongeveer wel. Bij Delay effecten zijn de andere twee knoppen altijd TIME 
en MIX. Voor het geval het niet duidelijk is: met TIME stel je Delay tijd in en met 
MIX het volumeniveau van de echo’s.

Op de tweede Edit pagina van Delay effecten vind je altijd een FEEDBACK knop, 
waarmee je het aantal herhalingen bepaalt. Lees de beschrijvingen van de effecten op 
de volgende pagina’s op uit te vinden welke andere knoppen op deze pagina voorkomen 
bij de verschillende modellen.

Op de derde Edit pagina voor Delay Stompboxes vind je alles over tijd en Tap Tempo:

Vrijwel elk effect in de Vetta heeft een op tijd gebaseerd element, of het nou de 
snelheid van een ‘Sweep’ of de snelheid van de Delay tijd is. Al deze parameters 
kunnen worden gekoppeld aan het Tap Tempo, dat per Channel wordt opgeslagen. 
(Op pagina 4.11 vind je het hele verhaal.)
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Boss DM-2

Analoge Delay pedalen zoals de DM-2 werden ontworpen om de bandecho’s te 
verbeteren. Ze gebruikten electronica die de pedalen betrouwbaarder maakten dan 
bandecho’s en ze werkten op lagere voltages zodat ze ook op batterijen konden werken.

Analoge Delays zijn geliefd vanwege hun warme, overstuurde tonen en het model van 
de Boss DM-2 in de Vetta geeft je dezelfde klank in een nieuwe digitale bestaansvorm.

Op pagina 2 vind je BASS en TREBLE knoppen. 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Electro-Harmonix Deluxe Memory Man

Dit model, gebaseerd op de Electro-Harmonix Deluxe Memory Man, is een pedaal dat 
dezelfde electronica gebruikt als die van andere analoge Delays en dat bovendien een 
Chorus circuit heeft. Deze instelbare Chorus heeft alleen effect op de echo’s en laat het 
droge signaal ongemoeid.

De Memory Man, met zijn warme, overstuurde klank en golvende, zwemmende echo’s 
werd een belangrijk effect voor veel gitaristen en heeft een essentieel deel uitgemaakt 
van de gitaargeluiden op het eerste album van U2.

Deluxe in Deluxe Memory Man staat voor een deel voor de verlengde Delay tijd van 
500 milliseconden. De Memory Man van de Vetta concurreert met de klassieker met 
het extra voordeel van twee seconden Delay tijd.

Op pagina 2 vind je de MOD SPEED en MOD DEPTH regelaars om de Chorus op je 
Delays in te stellen.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Maestro EP-1 Echoplex

De klassieke Maestro EP-1 uit 1963 was de eerste in een serie van Echoplex ontwerpen, 
gemaakt door Harris Teller in Chicago. Zoals verkondigd werd in een Maestro 
advertentie variëren de effecten van de Echoplex “helemaal van een gecontroleerde 
hogesnelheids Reverb tot een volle stuwende Echo”!

Het belangrijkste kenmerk van het Echoplex ontwerp is een speciale cassette met 1/4 
inch audioband die langs aparte opname- en afspeelkoppen draait. De positie van de 
afspeelkop kan worden verplaatst om de Delay tijd te wijzigen van 60 tot 650 
milliseconden. Het EP-1 model in de Vetta overtreft dit met 2 seconden.

Op pagina 2 vind je WOW/FLUTTER en DRIVE regelaars waarmee je niet alleen de 
buizenwarmte van het origineel kunt instellen, maar ook die unieke klank van een 
slippende en vieze windas kunt nabootsen.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Maestro EP-3 Echoplex

Na de op buizen gebaseerde EP-1 en EP-2 introduceerde Maestro de EP-3, die was 
voorzien van transistoren voor de klankelectronica. De EP-3 gebruikt hetzelfde 
mechanische ontwerp als de orginele Echoplex, inclusief de 1/4 inch band, maar heeft 
niet de buizenoversturing van de EP-1. De EP-3 heeft aan vele opnames uit de jaren ‘70 
bijgedragen, waaronder die van gretige gebruikers zoals Eddie Van Halen en Jimmy 
Page. 

In tegenstelling tot ons EP-1 model, waar je Wow, Flutter en Distortion kunt regelen, 
heeft ons EP-3 model een minder overstuurd bandecho-geluid, met op pagina 2 BASS 
en TREBLE regelaars.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Roland RE-101 Space Echo

Lang voordat BOSS-pedalen bestonden, begaf Roland zich voor het eerst in de wereld 
van de effecten met de Space Echo. In plaast van één beweegbare kop (zoals de 
Echoplex) had de Space Echo meerdere vaste koppen. Je kon de Delay tijd veranderen 
door tussen deze koppen te schakelen en fijn afstellen door middel van de snelheid van 
de motor. Het toffe gedeelte is dat je meerdere koppen kunt laten afspelen, zodat je 
Multi-tap Delay effecten krijgt. 

Op pagina 2 vind je een HEADS regelaar, die je de keuze biedt tussen 9 combinaties 
van de 4 virtuele koppen. Ook is er een WOW/FLUTTER regelaar, net zoals bij de 
Echoplex EP-1. 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Binson EchoRec

Het EchoRec model van de Vetta is geïnspireerd door een magnetische plaatecho, zoals 
gebruikt werd door psychedelische muzikanten zoals Pink Floyd. Deze dozen hadden 
een draaiende metalen plaat, een opnamekop en meerdere afspeelkoppen die op de 
plaat bevestigd waren. (Eigenlijk een heel primitieve harddisk!)

Qua klank zit deze Delay ergens tussen de transistor en buizen Echoplexen in met een 
ander type Wow en Flutter dan bandecho’s.

Op pagina 2 heb je toegang tot WOW/FLUTTER en verschillende configuraties van 
de koppen (HEADS). 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Digital
Dit model is een recht-toe-recht-aan digitale Delay met BASS en TREBLE regelaars 
(op pagina 2 natuurlijk). Niks bijzonders, gewoon een echo-cho-cho-cho-cho.

Reverse Delay
!seltaeB ed ne xirdneH imiJ sla teN - Reis terug in de tijd met je toffe, nieuwe Reverse 
Delay. Wat je speelt, hoor je achterstevoren terug, vertraagd met de tijd die jij instelt 
(tot 2 seconde). Om dit mirakeltje het meest effectief te gebruiken, moet je eens een 
legato lick spelen, waarbij je de omgekeerde Delays moet proberen te negeren. Langere 
licks kunnen zich vertalen in te gekke omgekeerde frasen. Mike Campbell, gitarist van 
Tom Petty, heeft dit eens gebruikt met de DM4 Delay Modeler, waarbij hij live op een 
wereldwijde tv-uitzending een solo achterstevoren speelde. 

Als je Reverse gebruikt, is het interessant de MIX knop op 100% te zetten, zodat het 
omgekeerde geluid het enige is dat je hoort. Instant omgekeerde gitaarpret. Net als bij 
ons model van de Memory Man hebben we een Chorus toegevoegd. 

De MOD SPEED en MOD DEPTH knoppen van de Chorus vind je op pagina 2.

Lo-Rez
De eerste digitale Delay apparaten werden in het begin van de ‘80-er jaren 
geïntroduceerd. Deze pedalen en 19-inch effecten maakten gebruik van de ontluikende 
digitale techniek om gitaristen langere Delay tijden te geven. Anders dan de 16-bit 
resolutie van cd’s of de hogere resolutie van sommige audio-apparatuur (zoals de 32-bit 
Processing van je Vetta), hadden deze oudere digitale apparaten meestal een resolutie 
van slechts 8 bits. Deze resolutie kan een uniek soort ruis opleveren, wat soms precies 
de klank is waarnaar je op zoek bent. En dat is waarom deze oude Delays nog steeds 
gebruikt worden. Vroege digitale samplers worden soms in moderne muziekstijlen 
gebruikt om deze effecten te creëren. Probeer dit model eens met een lage resolutie 
instelling om die karakteristieke digitale ruis te krijgen. 

Met de BITS knop op pagina 2 kun je de Delay instellen van z’n normale sprankelende, 
ongerepte 32-bit resolutie tot slechts 6 hopeloze bitjes. Houd in gedachte dat je de 
resolutie verlaagt als je de knop hoger zet, dus de 6-bits resolutie krijg je met de knop op 
100%. Je directe geluid behoudt natuurlijk zijn 32-bits resolutie. Er is ook een 
toonregelaar voor de Delay, die heel toepasselijk de naam TONE heeft gekregen. 
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Phaze Eko
Dit is een nieuw ontworpen Delay die door het vrijdenkend stelletje ontwerpers hier bij 
Line 6 is bedacht. Eigenlijk hebben ze een EP-1 bandecho verrijkt met een soort Uni-
Vibe op de Delays. Het resultaat is een echo die nieuwe, creatieve mogelijkheden biedt 
om de klank van je Delays aan te passen. Hij is subtieler dan onze volgende twee 
modellen (ja, een goedkope manier om je aan het lezen te houden) en heeft een 
schitteren boerend karakter, al zeggen we het zelf. 

Op pagina 2 vind je MOD SPEED en MOD DEPTH.

Sweep Echo
Net als de Phaze Eko is dit een eigen creatie. Hij verscheen voor het eerst in onze DL4 
Delay Modeler en is een van de meest favouriete effecten onder de gebruikers van de 
DL4 gebleken. Eigenlijk lijkt hij heel erg op de Phaze Eko, behalve dat we in plaats van 
de soort Uni-Vibe een soort filtersweep op het Delay signaal los hebben gelaten. 

Op pagina 2 kun je de snelheid en diepte van het filter instellen. Met SWEEP SPEED 
bepaal je hoe snel het filter beweegt en met SPEED DEPTH bepaal je het 
frequentiebereik van het filter. Er is zowel subtiliteit als volkomen idioterie te beleven 
met dit effect. Probeer eens een van de pedalen van de FBV toe te wijzen aan de mix 
met een korte Delay tijd voor dikke pret. 

Bubble Echo
De laatste van ons trio zelfbedachte echo-effecten is de Bubble Echo. Hij heeft een 
Sample en Hold filter op de Delays. Een Sample en Hold filter, voor het geval je het 
niet weet, neemt een filtersweep (zoals bij de Sweep Echo), hakt hem in kleine stukjes 
en verandert de volgorde semi-willekeurig, zodat het klinkt als plotselinge kleine 
stukjes Wah die willekeurig in het rond gestrooid worden. Geinig toch?

Op pagina 2 kun je je uitleven met de SWEEP SPEED en SWEEP DEPTH.
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Dynamics processoren (of Compressors en Auto Swell)

Dynamics Processing (meestal in de vorm van compressie) wordt voor vele dingen 
gebruikt en met name in de studio, om dynamische veranderingen in een zangopname 
glad te strijken, het geluidsniveau te maximaliseren zonder te clippen of muziek onder 
gesproken tekst te zetten. Je gebruikt het bijna overal voor. 

Gitaristen hebben meestal maar één ding in gedachten als ze een Compressor voor hun 
versterker zetten: meer sustain. Omdat een Compressor zo ingesteld kan worden dat hij 
het niveau van je signaal moet verhogen terwijl het uitsterft, kan hij een langere 
uitsterftijd bewerkstelligen. Hij heeft ook de mogelijkheid je aanslagen gelijkmatiger te 
maken en de gain te verhogen (in het geval je je versterker harder wilt insturen zonder 
extra Distortion). We hebben een aantal Compressors in de Vetta gestopt, zodat je je 
signaal kunt samenpersen tot je een ons weegt (of je helemaal vergaan bent).

De compressie effecten van de Vetta zijn fantastische voorbeelden van de kracht van 
eenvoud en de filosofie die we hanteerden bij het ontwikkelen van de Vetta. Zoals wij 
het zien, zijn er momenten dat je het simpel wilt en momenten dat je het ingewikkeld 
wilt, en het ultieme instrument geeft je beide. De post Compressor is ingewikkeld: 
Threshold, Ratio, Attack, Release, al die stoere studio-mogelijkheden, en precies dat 
wat je wilt als je compressie wilt toevoegen om je klank af te werken. Maar in de wereld 
van pedaaltjes gaat het over eenvoud, toch? 

Aanpassen van Dynimics

De Dynamics Stompboxes hebben maar één Edit pagina. Naast de nu wel bekende 
CATEGORY en MODEL knoppen vind je vrijwel altijd een LEVEL knop óf een 
SUSTAIN óf een SENS knop. Neem een kijkje in de volgende pagina’s voor meer 
details over individuele modellen.
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Boss CS-1 Compression Sustainer

Roland/Boss deed een duit in het zakje van de Compressor wereld met de CS-1. Hij 
heeft een vaste ratio, dus het model in de Vetta heeft een SUSTAIN regelaar waarmee 
de drempel van het Compressor circuit kan worden gewijzigd. LEVEL is wat het is.

Boss CS-1 Trebl
De CS-1 had ook een Treble boost schakelaartje (zoals je op de foto kunt zien). We 
zetten het ettertje aan en stelden de modelleer apparatuur voor Compressors aan en 
tadaa... Met uitzondering van het Trebbelige dingetje is dit hetzelfde als het gewone 
CS-1 model, met SUSTAIN en LEVEL.
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MXR Dynacomp

De Dynacomp is waarschijnlijk het meest wijdverspreide compressiepedaal en eigenlijk 
de maatstaf waaraan andere afgemeten worden. Hij heeft een vaste compressie ratio 
met een variablele drempel (Threshold) en Gain, precies wat je in het Vetta model ook 
hebt.

Met de SUSTAIN knop stel je de drempel van de compressie in en met LEVEL het 
niveau.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Vetta Comp
De Vetta Comp is een Line 6 ontwerp en heeft een vaste ratio (2,35:1 om precies te 
zijn) en een Threshold (dat is je SENS knop) die kan variëren van -9 dB tot -56 dB en 
een Gain die tot 12 dB gaat (LEVEL knop). Met andere woorden: draai de SENS knop 
tot je tevreden bent met de compressie op je signaal en bepaal dan het volumeniveau 
met LEVEL.

Vetta Juice
Weer een Line6 ontwerp. JUICE staat voor de 30 dB beschikbare gain van de LEVEL 
knop. Goeie genade, dit ding laat scheten!!! Hij heeft een vaste Threshold van -40 dB 
en een compressie ratio die varieert van 1,5:1 tot 20:1 (wat acherlijk veel is) en die je 
met de SENS knop kunt instellen. Met dit ontwerp kun je het niveau enorm verhogen 
om serieuze Gain Boost te krijgen of je kunt het verlagen om een mooie gladde sustain 
te krijgen.

Auto Swell
Men neme een Compressor met een vaste ratio en Threshold en een neutrale gain en 
men voege daar een regelbare volume Swell die door de Attack geregeld wordt aan toe, 
en voilà... de Autoswell. De aanzweltijd is instelbaar zodat je het effect kunt krijgen dat 
je normaal gesproken alleen krijgt als je na elke aanslag met je pinkje je volumeknop op 
je gitaar opendraait. Langere aanzweltijden, in combinatie met Delay of Reverb kunnen 
je een uur of twee bezig houden, waarin je allerlei akkoorden uitprobeert die in elkaar 
overlopen. Met RAMP TIME kun je bepalen hoelang het aanzwellen duurt en met 
DEPTH bepaal je hoever het volume van je aanslag wordt verminderd.
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POST EFFECTEN

Over de effecten

Electrische gitaristen hebben altijd pedaaltjes gebruikt (dat wil zeggen, vanaf het 
moment dat ze er waren) om hun klank aan te passen en in live-situaties originele 
geluiden neer te zetten. In de studio worden pedaaltjes soms nog wel gebruikt, maar 
vind je over het algemeen een totaal andere wereld van post effecten (die vaak pas na 
de opname worden toegepast op het signaal). Deze effecten variëren van compressoren, 
om de volumeverschillen bij te schaven, tot peperdure Reverbs. Sommige zijn dezelfde 
effecten die in pedaalvorm te krijgen zijn, maar ze krijgen een totaal nieuw karakter 
wanneer ze worden gebruikt nadat je je signaal door een opengetrokken versterker hebt 
gejaagd.

De post effecten van de Vetta bieden je vele mogelijkheden om de klank die je met de 
Stompboxes, versterkermodellen en speakerkasten gemaakt hebt, verder te vormen.

Tremolo 

Tremolo, het is een van de meest basale effecten die er zijn. Een simpele puls die het 
volume van een geluid verhoogt of verlaagt. Het is een effect dat bij vele versterkers is 
ingebouwd en waar zouden Bo Diddley, Creedence Clearwater Revival en surfmuziek 
zijn zonder? De twee Tremolo’s in de Vetta zijn modellen die we ontwikkeld hebben na 
grondige studie van Tremolo circuits die we in klassieke versterkers tegenkwamen.

Maar wat doet een Tremolo nou in post effectland, vraag je je misschien af? Nou, om te 
beginnen zijn Tremolo’s die in versterkers zijn ingebouwd vaak aan het einde van de 
signaalketen geplaatst. En om te eindigen zijn er al jaren alleenstaande Tremolo’s te 
krijgen die je kunt loslaten op een signaal dat reeds is opgenomen.

Je kunt per Amp een Tremolo kiezen, waarbij je de keuze hebt uit twee modellen.
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Tremolo aanpassen 
Er zijn 4 Edit pagina’s voor de Tremolo. Laten we er eens doorheen lopen:

Met pagina 1 kies je het Tremolo model dat je met de Amp wilt gebruiken. Hier stel je 
ook de Depth in: hoeveel het volume zwakker en sterker wordt met elke puls. Op 100% 
gaat het volume met iedere puls helemaal uit. Met een Depth van 0% staat de Tremolo 
uit, dus je kunt de Tremolo eenvoudig met slechts één Amp gebruiken.

Op pagina 2 stel je de snelheid van elke Tremolo in, en kun je SYNC aanzetten zodat 
de Tremolo van Amp 1 synchroon loopt met die van Amp 2. Als ze gesynchroniseerd 
zijn, zullen de Depth waarden gelijk zijn, welke van de twee knoppen je ook draait. Je 
kunt ook de fase bepalen tussen de twee Tremolo’s, van 0 (in fase) tot 180 (180 graden 
uit fase). Voor wie dit een beetje te wiskundig vindt, hebben we het een beetje 
vereenvoudigd. Je kunt het zien als twee volumepedalen die op elke Amp zijn 
aangesloten. Als ze in fase staan, is het alsof je met één voet beide volumepedalen 
bedient en de volumes van beide Amps zullen gelijk op en neer gaan. Als ze 180 graden 
uit fase staan, is het alsof je met beide voeten in tegenstelde beweging je 
volumepedalen beweegt (180 graden betekent ‘de andere kant op’ in de wereld van 
faseberekeningen), waarbij de snelheid gelijk is. Dus als je linkervoet het pedaal uit 
heeft staan (volume uit), heeft je rechtervoet het pedaal aan staan (volume open). Bij 
tussenliggende instellingen lopen beide Tremolo’s op dezelfde snelheid, maar liggen ze 
vele graden uit elkaar (bij 45 graden bijvoorbeeld, zou je volumepedaal op 1/4 van het 
totale bereik starten op het moment dat je andere volume pedaal start bij het begin). 
Dit betekent ook, dat als je dit echt kunt zonder om te vallen, je echt zou moeten 
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overwegen om lid te worden van het nationaal showballet, want op deze manier 
verspeel je je talenten door op volumepedalen te dansen.

Pagina 3 en 4 zijn identiek, behalve dat pagina 3 de Tremolo van Amp 1 aanstuurt 
terwijl pagina 4 die van Amp 2 voor zijn rekening neemt. Op deze pagina’s stel je de 
relatie van de Tremolo’s met het Tap Tempo van de Vetta in, net zoals andere Tap 
Tempo effecten (zie pagina 4.11).

De Vetta heeft de tremolo-liefhebber twee modellen te bieden:

Fender Opto
Deze is gebaseerd op het optische Tremolo circuit dat gebruikt werd in de Blackface 
Fender versterkers, zoals de ‘64 Deluxe en de ‘65 Twin Reverb. Eigenlijk niets anders 
dan een gloeilamp en een optische weerstand. Als de lamp harder gaat branden, 
wordt de Tremolo luider. Het is een zeer mooi, gelijklopende Tremolo en een 
logische keuze bij versterkermodellen die gebaseerd zijn op Fender klassiekers.

Vox Bias
De oude Vox Tremolo (en een vergelijkbaar circuit in sommige blonde en bruine 
Fender versterkers) verkreeg zijn puls door de Bias van de eindtrapbuizen te variëren 
en is daarmee een van onze favoriete staaltjes van ’Rube Goldberg’ ontwerpen. 
Hoewel het de levensduur van de buizen niet ten goede kwam, gaf dit een schitterend 
vloeibaar, onregelmatig en honkerig geluid, dat lijkt op het karakter van een Uni-
Vibe of ander Phasers (voornamelijk doordat met behandelen van de Bias op zo’n 
manier er wat faseverschuiving optrad).

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Gate 

Goed dan, we zullen eerlijk tegen je zijn. De Noise Gate in de Vetta is eigenlijk geen 
post effect. Hij staat helemaal aan het begin van de signaalketen, waar het de bron van 
de ‘Noise’ verwijdert voordat het in het systeem komt. Maar eigenlijk is het niet eens 
echt een ‘Gate’. Technisch gezien gaat de Noise Gate harder werken naarmate de Vetta 
minder signaal binnenkrijgt. Als het signaal onder een bepaald niveau komt (omdat je 
niet meer speelt of omdat de noot helemaal is uitgeklonken), zorgt de Vetta ervoor dat 
het Input volume nog lager wordt, waardoor je minder ruis hoort.

Toch zul je het in de praktijk wel als een ‘Gate’ ervaren. Als je de Gate knop aanzet, 
klinkt het gewoon alsof de ruis wordt tegengehouden op het moment dat je Input 
volume onder een bepaald niveau zakt. Daarom vonden we de naam Noise Gate toch 
wel makkelijk. En omdat de knop mooi tussen de andere post effecten paste, hebben we 
het daar maar laten zitten, in plaats van het helemaal alleen in een eenzaam hoekje te 
stoppen.

Aanpassen van de Gate
We hebben het simpel gehouden:

Met de knop onder THRESHOLD (drempel) kun je bepalen hoe ver het Input signaal 
moet zakken voordat de ruisonderdrukker in actie komt. En met de knop onder 
RELEASE bepaal je hoeveel tijd er tussen het bereiken van die drempel en het actief 
worden van de ruisonderdrukker zit. Extreme instellingen, zoals hoge drempels en korte 
Release tijden, kunnen heel vreemd klinken (niet dat dat per sé verkeerd is). Naast het 
opschonen van je geluid, kun je de Noise Gate dus ook gebruiken als een effect.
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Compressor

In de Vetta zit zowel een pre (in de Stompboxes) als een post Compressor. De Post 
Compressor komt in het bijzonder van pas als je twee verschillende Amps gebruikt met 
een groot verschil in gain en de response wilt aanpassen. Ook in de studio kan het goed 
van pas komen. Daar worden Compressors vaak gebruikt om de dramatische dynamiek, 
die in een live situatie misschien wel wenselijk is, wat af te vlakken en er een meer 
gecontroleerd geluid van te maken dat goed in de mix past. 

Aanpassen van de Compressor 
Op de eerste pagina vind je de belangrijkste instellingen voor elke Amp:

Meestal zul je kunnen volstaan met het instellen van deze knopjes en hoef je je niet 
druk te maken om de andere pagina’s met verdere details. Aan de linkerkant staat alles 
over Amp 1 en aan de rechterkant over Amp 2. Bij THRESHOLD (drempel) stel je het 
niveau in waarop de Compressor in actie komt; alle signalen boven deze drempel 
worden ‘gecompresst’. Hoe lager de THRESHOLD, hoe meer compressie en hoe 
kleiner het volumeverschil tussen de hardste en zachtste noten die je speelt. Met GAIN 
kun je je niveau instellen nadat je de relatieve hard/zacht dynamiek bij THRESHOLD 
hebt ingesteld. 

Zoals we al zeiden, is dit meestal voldoende om de compressie te krijgen die je wilt. 
Maar als je verder in detail wilt treden, is het goed te weten dat we je die mogelijkheid 
bieden. Ga dan met de Page knop naar pagina 2.
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Op pagina 2 kun je dieper in de details van de compressie duiken:

Opnieuw vind je Amp 1 aan de linkerkant en Amp 2 aan de rechterkant. De RATIO 
(verhouding) heeft een bereik van 1:1 (geen compressie) tot 20:1 (ongelofelijke 
hoeveelheid compressie). Een Compressor vermindert het volume volgens een 
bepaalde verhouding ten opzichte van hoe het geluid zou zijn geweest zonder 
compressie. Een verhouding van 2:1 (lees 2 staat tot 1) bijvoorbeeld, houdt in dat je 
twee keer zoveel Input volume nodig hebt om een bepaald Output volume te bereiken 
dan wanneer je geen Compressor zou gebruiken. Als je de RATIO op 2:1 zet en gaat 
spelen, zul je echter merken dat je geluid niet ineens twee keer zo zacht is. Dit komt 
doordat de compressie pas in werking wordt gesteld als het Input volume boven de 
THRESHOLD uitkomt. 

Als je het allemaal niet helemaal begrijpt, ben je niet de enige. Compressie is een van 
minst begrepen dingen in muziek, maar misschien helpt dit je een beetje:

Stel je voor dat je een behulpzame vriend hebt die naar je optreden komt. Jij staat op 
het podium met je band, voor een menigte van 50.000 man die helemaal weg van je 
zijn (als we dan fantaseren, moet het wel echt leuk zijn). Je vriend constateert dat je 
geluid, hoewel het zonder twijfel geweldig is, elke keer dat je flink uithaalt in 
verhouding met de band iets te hard klinkt. Alles is prima in orde als je wat rustiger 
speelt, maar alleen als je een akkoord keihard aanslaat, lopen de dingen een beetje uit 
de hand. 

Je bijdehante en behendige vriend springt het podium op naast jou en je Vetta. Hij 
pakt de volumeknop van de Vetta, let op jouw lichaamstaal, en elke keer dat hij ziet dat 
je weer keihard op je gitaar ragt, draait hij de volumeknop een klein beetje dicht en 
daarna gelijk weer open. Het netto effect is dat je volume daalt, maar alleen als het 
boven een bepaald niveau komt. Dit maakt je geluid over het algemeen consistenter en 
meer gecontroleerd, zodat het goed mixt met de rest van de band. Dat is in principe wat 
de Compressor van de Vetta voor je doet. 
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Als jij iemand bent die helemaal kickt op compressie, is pagina 3 misschien wel wat 
voor jou:

Bij ATTACK kun je instellen hoe snel de Compressor in actie komt en bij RELEASE 
hoe lang het duurt voordat de Compressor is ‘uitgewerkt’. Met een ‘snelle’ ATTACK 
en RELEASE voorkom je uitschieters in de aanslag, zonder dat het uitklinken van je 
noten hierdoor wordt beïnvloed. Bij een ‘langzame’ ATTACK en RELEASE behoud je 
je aanslag, maar verandert het uitklinken van je geluid. Als je nog niet zoveel ervaring 
hebt met dit type Compressors, is het misschien een goed idee om wat rond te kijken in 
de Factory Channels en te zien hoe de Compressors daar zijn ingesteld. Je kunt 
natuurlijk ook experimenteren en je oren goed gebruiken. Als je je GAIN (op de eerste 
Compressor pagina) zo hebt ingesteld dat je hetzelfde gemiddelde volume hebt als de 
Compressor aan of uit staat, kun je tijdens het experimenteren door middel van de aan/
uit knop van de Compressor goed horen wat de Compressor doet. 

EQ

Op EQ pagina 1 biedt de Vetta je twee mogelijkheden:

Met de knop onder MODE kun je kiezen tussen Graphic EQ en 4-Band EQ. In beide 
gevallen kun je de twee Amps onafhankelijk van elkaar instellen.
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Graphic EQ
Bij de Graphic EQ is het frequentiespectrum in verschillende delen, of ‘banden’, 
opgedeeld en kun je het volume van elke band veranderen in verhouding tot de andere. 
Graphic EQ dankt zijn naam aan het feit dat de meeste vroege ontwerpen (en de 
meeste moderne ook) schuifknoppen hadden waarmee je de niveaus kon instellen, 
waarbij de positie van de schuifknoppen een grafische afbeelding van de EQ ‘curve’ 
was.

Bij de Graphic EQ in de Vetta heb je twee pagina’s, voor elke Amp in het Channel 
één. Hier zie je de Edit pagina voor Amp 1 (die voor Amp 2 ziet er net zo uit):

Op elke band heb je een bereik van ongeveer 12 dB. Als de knop op 12 uur staat, is 
die band neutraal. De centrale frequenties van de 4 banden zijn 80 Hz, 200 Hz, 800 
Hz en 3 kHz. 

4-Band EQ
Een interessant soort EQ dat veel wordt gebruikt in studio’s, is ‘parametrische’ EQ, zo 
genoemd omdat je naast het simpele ‘Cut’ en ‘Boost’ meerdere parameters hebt. Bij een 
volledig parametrische EQ kun je de centrale frequentie van een band, het bereik van 
een band (ook wel bandbreedte of Q-factor genoemd) en de hoeveelheid ‘Cut’ en 
‘Boost’ instellen. De 4-bands EQ van de Vetta heeft 2 geheel parametrische banden en 
een ‘High en Low Shelving EQ’. Deze laatste twee lijken erg op de normale Bass en 
Treble knoppen op bijvoorbeeld stereo-apparatuur. Ze worden Shelving EQ genoemd 
omdat ze alle frequenties boven of onder een bepaalde frequentie ‘Boosten’ of ‘Cutten’. 
Als je dit visueel zou afbeelden, zou het eruit zien als een plank (Shelf).
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De 4-bands EQ heeft 3 pagina’s voor elke Amp in een Channel. Hier laten we de 
pagina’s van Amp 1 zien:

Dit is de Shelving EQ: LOW GAIN en HIGH GAIN hebben elk een bereik van 
ongeveer 12 dB.

Dit is Band 1 van de parametrische EQ. Bij FREQ kun je de centrale frequentie 
instellen, van 40 Hz tot 2000Hz. De ‘Cut’ en ‘Boost’ zullen zich op deze frequentie 
richten. Bij Q kun je de bandbreedte instellen van 0,1 octaaf naar 2 octaven (bij een 
kleine Q-factor richt de EQ zich nauw op de geselecteerde frequentie en bij een grote 
Q-factor heeft het een breder effect). Bij GAIN heb je beschikking over een ‘Boost’ 
van ongeveer 12 dB.

Dit is Band 2 van de parametrische EQ. Alle knoppen werken net zo als bij Band 1.
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Pitch Shift

Met de Pitch Shift van de Vetta kun je je geluid ontstemmen, van heel subtiel tot een 
heel octaaf. Pitch Shift is, als een van de ‘Verplaatsbare post effecten’ (zie pagina 4.1), 
mono in en stereo uit. Het binnenkomende signaal wordt eerst mono gemaakt, waarna 
het door twee onafhankelijke ‘Voicers’ wordt gestuurd en uiteindelijk in stereo wordt 
uitgezonden, waarbij elke ‘Voice’ zijn eigen Output Pan knop heeft.

Op deze pagina vind je de knoppen voor Voice 1. Bij COARSE kun je het interval van 
de Pitch Shift met halve noten instellen, met een bereik van ongeveer 12 stappen (1 
octaaf). Bij FINE kun je het interval met honderdsten (van een halve noot) instellen, 
met een bereik van ongeveer 50 honderdsten. Bij OUT PAN kun je de Voice rechts, 
links of daartussenin uitsturen. 

Pagina 2 ziet er hetzelfde uit als pagina 1, maar nu voor Voice 2. Op pagina 3 kun je de 
Input en Output van het effect instellen:

Afhankelijk van de Effect routes die je hebt gekozen (zie pagina 4.17) bepalen AMP1/L 
IN en AMP2/R IN óf hoeveel van elke Amp naar de Pitch Shift wordt gestuurd óf 
hoeveel van de linker en rechter Outputs van het voorgaande effect naar de Pitch Shift 
wordt gestuurd. Met de OUTPUT knop bepaal je of de Pitch Shift naar de Main Outs 
of naar de Wide Outs (als je in Wide Mode zit, zie pagina 4.30) wordt gestuurd. Met 
MIX bepaal je hoeveel van het ‘natte’ signaal naar de rest van je signaal wordt gestuurd.
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Modulation

De meeste Modulatie effecten die als post effect beschikbaar zijn, zijn ook te vinden als 
Stompboxes, dus de meeste hebben we al in detail besproken in het hoofdstuk ‘De 
Stompboxes’ op pagina 6.1. Van een aantal Modulatie effecten, die alleen als post 
effect beschikbaar zijn, geven we hier de details.

Post Modulatie effecten aanpassen
Het enige verschil met het aanpassen van Modulatie effecten als Stompboxes, is dat er 
nu een vierde pagina is toegevoegd:

Al deze knopjes werken net zo als hun broertjes op de pagina van de Pitch Shift. In feite 
hebben alle verplaatsbare post effecten dezelfde laatste pagina waar je de Inputs en 
Outputs van het effect kunt instellen.

Modellen voor post Modulatie effecten
Naast twee effecten die alleen als post effect beschikbaar zijn (hierover straks meer), 
zijn alle Stompbox Modulatie effecten ook als post effect beschikbaar. Details hierover 
vind je in het hoofdstuk ‘De Stompboxes’ op pagina 6.1. Voor het geval je er een gemist 
hebt, zijn hier de pagina’s waar je ze kunt vinden:

A/DA Flanger............................................................................................................ 6•11
Boss CE-1 Chorus Ensemble ..................................................................................... 6•12
MXR Phase 90........................................................................................................... 6•13
Uni-Vibe.................................................................................................................... 6•14
Lumpy Phase.............................................................................................................. 6•15
Sine Chorus............................................................................................................... 6•15
Square Chorus ........................................................................................................... 6•15
Expo Flanger.............................................................................................................. 6•15
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Leslie 145

Een mooi meubelstuk en een cool geluid: de Leslie 145 was het allebei. Deze buizenbak 
van gigantische afmetingen (je moet beslist niet proberen hem in je eentje op te tillen) 
heeft een hoge frequentie speaker die door een riem wordt aangedreven, samen met een 
15 inch speaker waarover een gesegmenteerde cilinder ronddraait om het geluid te 
verspreiden. Het was oorspronkelijk bedoeld voor electrische orgels, zoals de Hammond 
B3, maar toen gitaristen (en zelfs zangers!) het hoorden, moesten ze het gewoon in hun 
assortiment hebben. Bij ons model krijg je al het geweldige van toen, maar dit keer 
zonder het enorme gewicht.

Bij DEPTH op pagina 1 van ons Leslie-model bepaal je de hoeveelheid Pitch Shift met 
Doppler effect. Op pagina 2 vind je de TONE en MIX instellingen. Om het 
authentieke ‘ronddraai-effect’ van de Leslie te krijgen, moet je de MIX knop op 
maximaal zetten, omdat een Leslie geen ‘droog’ gedeelte had. 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Fender Vibratone

Toen ze erachter kwamen dat gitaristen Leslies gingen gebruiken, besloot Fender een 
eigen, speciaal voor de gitaar ontworpen draaiduivel uit te brengen. Het resultaat werd 
tot Vibratone gedoopt en had een piepschuimen plaat die voor een 12 inch speaker 
ronddraaide, waardoor al het geluid uit de zijkanten van de kast werd geduwd. Een van 
de bekendste voorbeelden van het Vibratone geluid is de classic ‘Cold shot’ van Stevie 
Ray Vaughan.

De knoppen en instellingen voor de Vibratone zijn hetzelfde als bij de Leslie 145. Draai 
ze!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Delay

Met de Delay knop kun je alle Stompbox Delay modellen oproepen, alleen dit keer als 
verplaatsbare post effecten (zie pagina 4.11). De post Delay is mono in en stereo uit, 
wat betekent dat het signaal eerst mono wordt gemaakt, vervolgens door de Delay 
wordt gestuurd, waarna het stereo wordt uitgestuurd, met in te stellen Panning. De basis 
voor het aanpassen van de Delay vind je in hoofdstuk ‘De Stompboxes’ (pagina 6.1). 
Het enige verschil is dat je bij de Delay als post effect een vierde pagina vindt, waarop 
je de Input en Output van het effect kunt aanpassen:

Afhankelijk van de effect routes die je hebt gekozen (zie pagina 4.17) bepalen AMP1/L 
IN en AMP2/R IN óf hoeveel van elke Amp naar de Delay wordt gestuurd óf hoeveel 
van de linker en rechter Outputs van het voorgaande effect naar de Delay wordt 
gestuurd. Met de OUTPUT knop bepaal je of de Delay naar de Main Outs of naar de 
Wide Outs (als je in Wide Mode zit, zie pagina 4.30) wordt gestuurd. Met MIX bepaal 
je hoeveel van het ‘natte’ signaal naar de rest van je signaal wordt gestuurd.

Modellen voor post Delay effecten
‘De Stompboxes’ (pagina 6.1) beschrijft de meeste beschikbare Delays, op deze pagina’s:

Boss DM-2................................................................................................................. 6•17
Electro-Harmonix Deluxe Memory Man ................................................................. 6•18
Maestro EP-1 Echoplex............................................................................................. 6•19
Maestro EP-3 Echoplex............................................................................................. 6•20
Reverse Delay............................................................................................................ 6•23
Roland RE-101 Space Echo...................................................................................... 6•21
Sweep Echo ............................................................................................................... 6•24
Phaze Eko .................................................................................................................. 6•24
Digital........................................................................................................................ 6•23
Lo-Rez ....................................................................................................................... 6•23
Binson EchoRec........................................................................................................ 6•22
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Ping Pong Delay

De Ping Pong Delay is de enige Delay die je alleen als post effect kunt gebruiken en niet 
als Stompbox (omdat deze Delay-soort een stereo Output nodig heeft). Het heeft twee 
aparte Delay-kanalen, waarbij de Output van het ene kanaal in het andere overvloeit, 
zodat het heen en weer gaat, net als een spelletje ping-pong.

Met de TIME knop op pagina 1 stel je de tijd voor de linker Delay in.

Met de OFFSET knop op pagina 2 stel je de tijd voor de rechter Delay in, als 
percentage van de TIME van de linker Delay. En met SPREAD bepaal je de spreiding 
van de Delays in het stereobeeld, van mono tot uiterst links en rechts gepand. 

Klinkt dit te ingewikkeld? Gebruik gewoon de TIME knop (of de Tap Tempo als je die 
wilt instellen) om de langere Delay die je hoort in te stellen en gebruik de OFFSET 
knop om de kortere Delay aan te passen. Als je de OFFSET knop precies op 12 uur zet, 
zijn de linker en rechter Delays gelijk. En als je de Delay tijden hebt ingesteld, gebruik 
je de SPREAD knop om te bepalen waar de Delays in het stereobeeld staan.
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Reverb

Je weet al dat we geobsedeerd zijn met elk detail van onze versterkermodellen, om 
geweldige software te maken die kan concurreren met de beste versterkers ooit 
gemaakt. Toen we de Vetta ontworpen, hebben we diezelfde fanatieke energie en 
innovatie in het ontwikkelen van echt ongecompromitteerde Reverb effecten gestopt. 
Vooral de verenreverbs zijn, naar onze bescheiden mening, de beste digitale simulaties 
die ooit van deze klassiekers zijn gemaakt. En nu we toch bezig zijn onszelf in de 
schijnwerpers te zetten, willen we je ook vragen om (net als wij) de Rooms, Halls, en 
Plates eens te vergelijken met de beste digitale Reverbs die je kent. We denken dat je 
zult bekennen dat de Reverbs van de Vetta behoorlijk subliem zijn.

De verzameling Reverb modellen van de Vetta bestaat uit simulaties van fysieke 
omgeving (‘Rooms’ en ‘Halls’), Plate Reverbs (die meestal bestaan uit een grote, stalen 
plaat of een dunne plaat van goudfolie, met een bepaalde speaker die het aanstuurt en 
meestal meerdere elementen die de trillingen van de plaat oppikken), verenreverbs 
(het meest bekend onder gitaristen) en zelfs een paar unieke, nieuwe modellen die je 
even moet horen om ze te waarderen. 

Reverb aanpassen
Alle Reverbs in de Vetta hebben dezelfde pagina’s om het wijzigen nog makkelijker te 
maken. In vogelvlucht:

Op de eerste pagina kun je het Reverb MODEL kiezen en het overall niveau in de MIX 
instellen. Onthoud dat je met de Reverb knop op de Vetta je algehele Reverb niveau 
kunt wijzigen (zie pagina 3.6). Als je je eigen geluiden aan het programmeren bent, 
moet je zorgen dat deze Reverb knop op 12 uur staat. Als je daarentegen vindt dat dat 
alle Channels in de Vetta goed klinken als de Reverb knop op een bepaalde positie 
staat, is het natuurlijk aan te raden de knop ook hierop te zetten als je je eigen geluiden 
aan het programmeren bent. 
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Pagina 2 komt in twee versies, één voor verenreverbs en één voor de andere Reverbs. 
Wat het verschil is? We zijn blij dat je het vraagt:

Bij verenreverbs kun je op pagina 2 DWELL instellen, waarmee je bepaalt hoe hard de 
virtuele veren worden aangedreven. Hoe harder je ze aanstuurt, hoe langer de 
uitsterftijd. Daarnaast is er een TONE knop.

Bij de andere Reverbs kun je op pagina 2 DECAY (uitsterftijd), PRE-DECAY (hoe 
lang het duurt voor de Reverb in actie komt) en TONE instellen.

Pagina 3 is dezelfde pagina die je bij alle post effecten hebt gezien. Afhankelijk van de 
effect routes die je hebt gekozen (zie pagina 4.17) bepalen AMP1/L IN en AMP2/R IN 
óf hoeveel van elke Amp naar de Reverb wordt gestuurd óf hoeveel van de linker en 
rechter Outputs van het voorgaande effect naar de Reverb wordt gestuurd. Met de 
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OUTPUT knop bepaal je of de Reverb naar de Main Outs of naar de Wide Outs (als je 
in Wide Mode zit, zie pagina 4.30) wordt gestuurd. Met MIX bepaal je hoeveel van het 
‘natte’ signaal naar de rest van je signaal wordt gestuurd.

En nu is het tijd voor de specifieke modellen.

Veren
Ooh, de ‘ploink’ van een mooie verenreverb... Dus je wilde surfmuziek spelen? Nou, 
dan zit je hier goed! Het enige dat ontbreekt is die lelijke ‘dzjoink’ die je hoort als de 
bassist over je versterker struikelt.

Deluxe Spring
De Blackface Fender Deluxe versterker had een Reverb met twee veren, die we hier 
gemodelleerd hebben.

Twin Spring
Een van de vele dingen die gitaristen door de jaren heen hebben gewaardeerd van de 
Blackface Fender Twin Reverb, is zijn rijke, volle Reverb geluid. De drie veren gaven 
een complexer geluid dan de eerdere verenreverbs van Fender. Scoor een stel 
schoonheden in bikini, tuig je surfplank op en gaan met die hap.

King Spring
Een Line 6 origineel, geïnspireerd door de Sealy Posturepedic. Als drie veren zo tof 
zijn, wat dacht je dan van een hele matras vol met Slinkies? Rijker, voller, wiebeliger. 
Gegarandeerd een goede nachtrust, of je krijgt je geld terug.

Rooms
Door de jaren heen hebben inventieve opnametechnici allerlei ruimtes als Reverb-
kamers gebruikt. Trappenhuizen, gangen en kelders zijn een paar van de populaire 
keuzes. We hebben geprobeerd een goed, breed aanbod in je Vetta te stoppen.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren. 
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Small Room
Vroeger bestond zoiets als digitale Reverb nog niet. Toch wilden muzikanten vaak 
meer ‘ruimte’ aan hun opnames geven. Toen kwam iemand op het geniale idee om 
een grote, lege kamer te bouwen waar geluid makkelijk heen en weer kon kaatsen. Ze 
zetten een speaker in de kamer, stuurden het geluid dat galm nodig had door de 
speaker, en stelden allerlei microfonen op om al de galm op te pikken, zodat het weer 
in de muziek kon worden gemixt. Deze vroege Reverb-kamers hadden allemaal hun 
eigen karakter en sommige studio’s dankten hun reputatie aan hun unieke Reverb 
geluid. Het Small Room model in de Vetta is typisch het soort Reverb-kamer dat je 
in een goede, middelgrote studio in de jaren ‘60 tegenkwam.

Large Room
Bij dit model kun je denken aan een grote Reverb-kamer van een grote studio of aan 
een eenzame nachtclub waar niemand naar je optreden is komen kijken. Wij 
proberen aan het eerste te denken.

Studio 6
Letterlijk een van de ontwikkelingsstudio’s hier op Line 6 Central. Gewoon zodat je 
een idee kunt krijgen van hoe het is om hier te werken.

Tile Room
Denk bij dit model aan het opnemen van je gitaar in de wc. Al die tegels hebben 
altijd al voor een geweldige galm gezorgd en vele klassieke opnames zijn gemaakt 
door de saxofonist op de pot te zetten en te laten janken. Tenminste, dat werd ze 
verteld. Saxofonisten kunnen zo naïef zijn. 

Plates
Plate Reverbs waren de eerste mechanische Reverbs. Ze hadden in principe allemaal 
een grote, stalen plaat of dunne plaat van goudfolie, met een bepaalde speaker die het 
aanstuurde en meestal meerdere elementen die de trillingen van de plaat oppikten.

Memphis Plate
Bij deze Reverb komt de ‘Vibe’ van de vroege rock ‘n roll opnames, zoals het 
geweldige werk van Sam Phillips in de Sun Studio’s, weer helemaal boven. Heel erg 
bedankt.
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Foil Plate
Ons model van een plaat van goudfolie. Omdat hierbij een veel dunner stuk metaal 
wordt gebruikt, hebben ze de neiging beter te reageren op de aanslag dan stalen 
platen. Om maar niet over het verschil in prijs te spreken.

Blue Plate
Een heel speciale, originele Reverb van Line 6. Opnieuw hebben we hiervoor 
gewoon de geluidsontwikkelaars losgelaten. (Ok, we geven het toe. Ze kwamen om 3 
uur ‘s nachts binnen en hebben deze in hun vrije tijd gemaakt. Maar toen we het 
eenmaal hoorden, konden we natuurlijk geen nee zeggen.)

Halls
We hebben het hier niet over de gang tussen je woonkamer en slaapkamer. We hebben 
het hier over grote, spelonkachtige ruimtes.

Bingo Hall
Om precies te zijn, hielden we onze vergaderingen in deze ruimte. Een middelgrote 
hal met erg goede resonantie.

Concert Hall
Onze vriend Pete Anderson noemde dit ‘een echt mooie Reverb’. Dat zei ons al 
genoeg. Hij is behoorlijk intiem (voor een concertzaal), met een heel mooie ‘staart’.

War Memorial
Je basis stadion. Zet deze aan en denk aan 25.000 gillende fans die bij elke noot die je 
speelt kwijlend uit hun dak gaan.

Hangar 18
Nee, dit is niet waar ze de lijken van de aliens na de autopsie hebben opgeborgen. 
Het is een heel erg grote Reverb.
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Geen van het bovenstaande
Wat kunnen we hierover zeggen? Soms heeft ons ontwikkelingsteam net iets teveel 
Pepsi op (we proberen ze aan de caffeïne-vrije cola te krijgen, maar dat is een gebed 
zonder eind) en gooien ze dit spul gewoon op ons bordje. Als we het horen, resulteert 
het meestal echter in een uitbreiding van de Pepsi-voorraad.

Propellerverb
Donker en fladderig, met een ruimtelijk, ‘whooshy’-achtig geluid. Het lijkt een beetje 
op een grote, hoge gymzaal, maar dan met grote stukken stof die overal hangen om de 
hoge frequenties in het gareel te houden. En daar sta je dan, je probeert te 
schreeuwen, maar er komt geen geluid uit je keel.

Radioverb
Als je wat tijd door zou brengen om de sfeer bij Line 6 te ervaren, is er een grote kans 
dat je gedurende de werkdag de nodige Radiohead zou horen. We dachten daarom 
dat het leuk zou zijn om een Reverb te maken die zij graag zouden gebruiken, en 
hopelijk ook echt zullen gebruiken, en dat wij dat op een dag zullen horen en het een 
glimlach op ons gezicht zal brengen. Zoals een van onze superster 
productdemonstrators zegt: “Dit is een goed geluid voor als je een liedje over je 
gevoelens wilt spelen.”

Double Tracker

Toen we begonnen met het ontwikkelen van de Vetta, was een van de vragen die we 
steeds stelden: “Wat is nou dat ene effect in de studio waar iedereen weg van is, maar 
dat niemand in een live-situatie kan gebruiken?” Nadat we hadden geconcludeerd dat 
een ingebouwd koffiezetapparaat waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden behoorde, 
kwam de openbaring tot ons dat het Double Tracking moest zijn.

Bijna iedereen heeft het in de studio wel eens gebruikt om een partij voller te laten 
klinken, en sommige klassieke effecten (zoals Chorus) zijn in eerste instantie 
ontwikkeld in een poging Double Tracking na te bootsen. Wij denken dat de Double 
Tracker van de Vetta het eerste effect is dat je echt het gevoel van gedubde 
gitaarpartijen geeft. Voor een groot deel is dit te danken aan het feit dat de Vetta met 
twee Amps tegelijk kan werken (bij Double Tracking in de studio wordt voor de twee 
sporen immers vaak gewerkt met een versterker in verschillende instellingen of gewoon 
met verschillende versterkers). De Double Tracking van de Vetta klinkt in het 

VettaManual-NL  Page 21  Monday, July 15, 2002  1:36 PM



Post effecten • Double Tracker

7• 22

bijzonder goed als je twee verschillende speakerkasten gebruikt, zoals twee 4x12-kasten 
op 1 of 2 meter afstand van elkaar of een Vetta combo in Split Stereo Mode (zie pagina 
4.36) met een Vetta 212S externe speakerkast ernaast. Bij extreme instellingen kan de 
Double Tracker ook functioneren als een heel nieuw soort ‘vervorm-effect’ voor timing, 
pitch en dynamiek.

Aanpassen van de Double Tracker 
Als je op de Double Tracker knop drukt (zie ‘Functies’ op pagina 3.5), zou het grote 
display er als volgt uit moeten zien:

Bij TIMING bepaal je hoe precies de virtuele tweede gitarist jouw partij volgt. We 
noemen dit soms ook wel de ‘Drunk’ knop, want hoe hoger je deze knop instelt, hoe 
meer biertjes de tweede gitarist op heeft.

Bij PITCH bepaal je het verschil in toonhoogte tussen jou en je virtuele partner. Net 
als bij de TIMING knop, heeft een extreme instelling tot gevolg dat je de andere 
gitarist wel zou willen schieten, of hem in ieder geval zijn gitaar zou willen laten 
stemmen. 

Bij DYNAMICS bepaal je hoe goed de tweede gitarist de dynamiek van jou aanslag 
kopieert. Over het algemeen kunnen we zeggen, omdat geluiden met veel gain meestal 
wat meer gecomprimeerd zijn, dat hoe meer Distortion er in je geluid zit, hoe hoger je 
de DYNAMICS knop zult moeten zetten om het beste uit de Double Tracker te halen.
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TIPS & IDEEËN

Een nieuw geluid maken

Wanneer je je geluiden aan het programmeren bent, is het aan te raden net zo te 
handelen als wanneer je de echte spullen zou hebben die gebruikt zijn om de modellen 
in de Vetta te ontwikkelen. Begin met het gebruiken van één Amp en als je dat 
allemaal in orde hebt, kun je een tweede Amp toevoegen en het zo instellen dat ze goed 
naast elkaar klinken. Je kunt ook heel goede ideeën opdoen door wat rond te snuffelen 
in de instellingen van de Factory Channels die je tof vindt klinken.

Om je een beetje op weg te helpen in het proces van het bereiken van de goeroe-status 
als het om geluiden in de Vetta gaan, zullen we hier het proces stap voor stap 
doorlopen:

Begin met het basisgeluid van de Amp
De eerste stap is het instellen van een goed basisgeluid van je Amp. Druk op de Effect 
knoppen om ze allemaal uit te zetten en zet alleen Amp 1 aan. Kies een 
versterkermodel en programmeer een geluid dat je goed vindt klinken. Dit 
programmeren kun je het best doen op het volumeniveau dat je normaal voor dat 
geluid zou gebruiken, omdat je in het wel of niet tof vinden van een geluid wordt 
beïnvloed door het volumeniveau, vooral door de relatieve hoeveelheid hoge en lage 
frequenties. En als je de geluiden in een band wilt gaan gebruiken, kun je ze ook het 
best daar uitproberen, omdat je dan kunt horen hoe ze in die context klinken. Heb je 
geen andere muzikanten om je heen, dan kun je ook met cd-tjes meespelen om een idee 
te krijgen waar je geluid zich bevindt in de gehele mix. Een bepaald geluid kan 
helemaal geweldig klinken als je alleen speelt, maar echt nergens blijven in de mix van 
een band.

Nou, dat was een heleboel advies. Hopelijk kun je er iets mee. In ieder geval, nu je een 
goed basisgeluid hebt, is het tijd voor de Stompbox effecten...

Stompbox effecten toevoegen
Ook als je niet van plan bent een Channel waarbij Stompboxes aan staan op te slaan, is 
het toch handig om te zorgen dat je in elk Channel iets behoorlijks bij de hand hebt. 
Omdat je maar nooit weet of je ineens in een opwelling besluit dat je absoluut die Fuzz 
Box nodig hebt. In zulke gevallen komt het goed uit als je al iets klaar hebt liggen dat 
helemaal op jouw wensen is afgestemd.
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Route van de Stompbox 
Zoals je waarschijnlijk al weet van het hoofdstuk ‘Basishandelingen’, kunnen 
Stompboxes zo worden ingesteld dat het signaal naar Amp 1, Amp 2 of beide Amps 
gaat (zie pagina 4.17). Stel de Stompbox in zoals jij het wilt. Om het simpel te 
houden, is het een goed idee om dat op de volgende manier te doen:

Een Stompbox instellen
Hier is het handig om onze richtlijn te volgen, waarbij je Distortion in Stompbox 1 
instelt, Modulation in Stompbox 2 en Delay in Stompbox 3. Maar als je de route en 
volgorde van de Stompboxes iets spannender wilt maken, is dat ook goed en daarom 
hebben wij je die mogelijkheid hier ook gegeven. 

Wanneer je bezig bent met het programmeren van een Stompbox, is het goed om met 
A/B af te wisselen tussen de Stompbox in aan- en uitstand, om te zorgen dat de 
niveaus in elke situatie zijn zoals je het wilt. Bij Modulatie en Delay effecten is het 
ook handig om ze aan Tap Tempo te ‘linken’, en de nootlengte in te stellen. 
Opnieuw (we beloven dat dit de laatste keer is dat we het erover hebben) is het aan 
te raden je geluiden en effecten uit te proberen met andere muzikanten. Ook is het 
een goed idee om tijdens het programmeren verschillende versies van het geluid op te 
slaan. Op deze manier hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen als je de weg een 
beetje bent kwijtgeraakt. Je kunt één bank gebruiken voor je ‘geluidenworkshop’, 
waarbij je de A, B, C en D Channels kunt gebruiken om verschillende versies van 
een geluid op te slaan, waarna je heen en weer kunt switchen tussen de Channels om 
de verschillen te horen.

Post effecten toevoegen
Ok, je hebt nu alles gedaan wat je ook met een gewone versterker en pedaaltjes had 
kunnen doen, maar de Vetta heeft nog veel meer te bieden. De Tremolo, Compressor 
en EQ liggen op je te wachten, hoewel het soms beter is om de EQ, en soms ook de 
Compressor nog even te laten zitten tot de allerlaatste verfijning, om te voorkomen dat 
je het een en ander gaat overdrijven en een soort ‘overkill’ krijgt. 
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Voor de post Mod, Delay, Reverb, Loop en Pitch Shift is de Routing Setup knop 
opnieuw de eerste stap, zoals je waarschijnlijk al weet uit het hoofdstuk 
‘Basishandelingen’ (pagina 4.17). Onthoud dat routes in serie, parallel en ‘Chain’ 
geschakeld heel verschillende resultaten hebben, net zoals de volgorde van de effecten 
in de post Amp signaalketen. Wil je Modulatie met Delay of Delay met Modulatie? 
Reverb op die echo? Zet je alles in de Wide Mode? Zo ja, wil je dan dat alle effecten 
naar de Wide Bus gaan, of wil je dat er iets in het hoofdsignaal blijft? Zoals je ziet, helpt 
het om een mentale voorstelling van het geluid te hebben voordat je begint en 
natuurlijk kan het grafische display van je Vetta je daarbij helpen. En als je bezig bent, 
moet je goed onthouden dat teveel effecten het gitaargeluid wollig en ongedefinieerd 
kunnen maken. Minder kan meer zijn. Aan de andere kant is minder soms ook echt 
minder dan je wilt en is meer gewoon wat je wilt. En dan kun je het krijgen!

EQ en afwerking
We zijn er bijna. De ‘finishing touch’ is nu om te luisteren of je echt nog een EQ of 
Compressor of wat dan ook nodig hebt. Het is heel makkelijk om teveel EQ op een 
geluid te zetten, dus zorg dat je vaak afwisselt tussen het geluid zonder en met EQ, zodat 
je zeker weet dat je het geluid ook echt beter aan het maken bent (want daar gaat het 
toch allemaal om?). Je moet ook nog de Output Options knop indrukken om de A.I.R. 
II setting te kiezen als je rechtstreeks via een mengtafel uitversterkt wilt worden

Gaan met die banaan...
Als je je nieuwe geluid in je eigen oefentijd hebt gemaakt, kom je er pas echt achter 
hoe het werkt als je met andere muzikanten speelt of een opname maakt. Nu is het de 
tijd om je oren open te houden en een aantal laatste aanpassingen te maken om het 
geluid te perfectioneren. Zijn de effecten echt in balans? Als je die Delay intrapt, is het 
volumeniveau van de herhalingen dan precies zoals je het wilt? Zo niet, rommel dan 
wat aan de betreffende knopjes en druk een paar keer op de Save knop om het allemaal 
in het geheugen op te slaan. 
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Twee Amps tegelijk gebruiken

Omdat het tegelijk kunnen gebruiken van twee Amps een van de geweldigste 
mogelijkheden van de Vetta is, leek het ons een goed idee om je te laten zien hoe je een 
setup met twee Amps opbouwt en wat te zeggen over verschillende strategieën:

Twee combo’s zijn beter dan één
We beginnen met het creëren van een geluid met twee Amps. Als je de handleiding 
hebt doorgelezen, zul je de basis hiervan al kennen en is dit voor jou dus een soort 
herhaling (maar maak je geen zorgen, je krijgt geen overhoring). 

1. Zoek een Channel dat je kunt overschrijven
Altijd goed om hier te beginnen. Als je dit eerst doet, hoef je nooit twee keer na te 
denken voordat je de Save knop indrukt.

2. Selecteer de Amps die je wilt gebruiken
In de krankzinnige wereld van de ontwikkelaars van de Vetta is experimenteren altijd 
goed, en veel dingen die moeilijk waren of gewoonweg onmogelijk leken, zijn nu 
makkelijk en leuk. In dit voorbeeld gooien we alle remmen los met het maken van een 
programma met twee Amps dat klinkt alsof je bijna gaat ‘feedbacken’ terwijl het geluid 
zich in het stereobeeld uitbreidt. Onze ‘proefpersonen’ zijn de Line 6 Class A en de Line 
6 Octone. 

Begin met het toewijzen van Line 6 Class A aan Amp 1 en Line 6 Octone aan Amp 2. 
Als je niet meer weet hoe dit moet, kijk dan nog eens in ‘Werken met twee Amps’ op 
pagina 4.3 in het hoofdstuk ‘Basishandelingen’. 

Nu gaan we wat aan de toonregeling doen. Begin met de Amp 1 Drive knop op 
ongeveer 12 uur, de Amp 2 Drive knop op ongeveer 1 uur en gebruik de Amp Volume 
knop om de twee in balans te krijgen, zodat ze allebei ongeveer even hard klinken. 

3. Stel de Amp Panning in
Voor dit specifieke avontuur ‘pan’ je Amp 1 helemaal links en Amp 2 helemaal rechts. 
Druk op de Amp/Cab Details knop, ga met de Page knop naar pagina 2 en stel je 
Panning in (op pagina 4.3 staat hoe).

4. Bepaal de route van de Stompbox effecten
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We gaan de Auto Swell alleen op de Octone gebruiken, zodat het lijkt alsof de gitaar 
door het stereobeeld reist terwijl het octaaf er gladjes bijkomt. We gaan om precies te 
zijn zelfs twee Auto Swells gebruiken, één in Stompbox 2 en één in Stompbox 3, zodat 
je kunt kiezen tussen een aantal verschillende ‘Attacks’ door de Stompboxes aan en uit 
te zetten met de FBV voetcontroller. Allereerst moet je de route van de Stompboxes zo 
instellen dat alleen Amp 2 (Line 6 Octone) signaal krijgt van stompbox 2 en 3. Druk 
op de Effects Routing knop en ga met de Page knop naar pagina 1 (als je daar niet al 
bent). Met de Item knop selecteer je vervolgens Stompbox 2 en met de Position knop 
zet je die alleen voor Amp 2. Doe nu hetzelfde met Stompbox 3. 

5. Wijs effecten aan de Stompboxes toe
Nu gaan we van Stompbox 2 en 3 allebei Auto Swell maken. Druk op de Edit knop in 
de sectie ‘Effects’ (zie ‘Effecten’ op pagina 3.4) en daarna op Stompbox 2. Met de 
Category knop onder het display selecteer je nu Dynamics en met de Model knop Auto 
Swell. Stel Ramp Time op ongeveer 9 uur in en Depth op ongeveer 10 uur. Druk nu op 
Stompbox 3, selecteer Auto Swell en stel Ramp Time op 11 uur in en Depth op 12 uur. 
Als je ze zo instelt, heb je drie verschillende Ramp Times. Stompbox 2 in zijn eentje 
geeft een behoorlijk snelle ‘swell’, Stompbox 3 in zijn eentje een langere en beide 
Stompboxes samen een nog langere. Wanneer je speelt, zou je links een redelijk 
normaal gitaargeluid moeten horen (dat is de linkerkant voor het publiek dat voor de 
versterker staat) en rechts een inkomende octaaftoon, waarbij het lijkt of de octaaftoon 
door het stereobeeld beweegt.

6. Stel post effecten in (optioneel)
Probeer bij dit geluid eens de Ping Pong Delay en de Concert Hall Reverb voor extra 
beweeglijkheid, of doe wat je ook maar wilt. 

7. Maak het nog groter (optioneel)
Als je de Vetta 212S Extension Cab hebt, kun je dit voor een heel dramatisch effect in 
Split Stereo zetten (zie ‘Externe speakers met het Vetta combo’ op pagina 4.36).

Nu je de nodige tijd met dit geluid hebt gespeeld (en het draaien van je hoofd hebt 
kunnen stoppen als je de Ping Pong Delay en de Split Stereo Mode hebt gebruikt), is 
het tijd om het te hebben over wat algemene strategieën over het gebruiken van twee 
Amps tegelijk.
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Verschillende strategieën
Er zijn verschillende manieren om het werken met twee Amps tegelijk te benaderen.

1. Hetzelfde model voor beide Amps, maar met verschillende instellingen.
Op deze manier kun je van elke versterker die we hebben gemodelleerd een versterker 
met twee kanalen maken, zelfs als dat bij het origineel niet mogelijk is. Je kunt ze ook 
allebei aanzetten om het geluid van het model flexibeler te maken. En met de optionele 
FBV voetcontroller van de Vetta kun je dit alles met je eigen voeten doen.

2. Hetzelfde model met dezelfde instellingen voor beide Amps, maar met verschillende 
speakerkasten.
Het verschil kan subtiel zijn of overduidelijk, afhankelijk van de kasten die je gebruikt. 
Een smaakvolle versterker-speakerkast combinatie is de Line 6 Twang met een 4x12 
kast en de Drive knop een beetje opengedraaid. Gebruik dit in het ene Channel, 
tegenover de Twang met de Line 6 1x12 kast in het andere Channel. Je kunt ze zowel 
‘over elkaar heen’ gebruiken als ertussen afwisselen. Een ander leuk trucje is om het 
volumepedaal op een andere plaats in de signaalketen te zetten dan aan het begin of 
eind (zie pagina 4.17), en het vervolgens op een van de Amps in Reverse te zetten (zie 
pagina 4.21). Op deze manier kun je geleidelijk van de een op de ander overgaan. Dit 
heeft met name veel effect als je totaal verschillende kasten gebruikt, zoals een 1x8 kast 
aan de ene kant en een 4x12 aan de andere kant. 

3. Verschillende modellen voor de Amps, maar slechts één Amp tegelijk.
Dit lijkt erg op een soort A/B switch waarmee je tussen de Amps kunt afwisselen. Je 
kunt dit ook met de FBV voetcontroller doen terwijl je speelt.

4. Verschillende modellen voor de Amps die tegelijk in gebruik zijn.
Als we de tijd hadden, zouden we we hier een heleboel subcategorieën uitwerken, maar 
in principe zijn de achterliggende ideeën hetzelfde. Het basis idee is om twee geluiden 
te kiezen met verschillende karakteristieken, bijvoorbeeld clean en overstuurd, groot en 
klein, mooi en lelijk, of met verschil in EQ. En als je de twee Amps helemaal hebt 
ingesteld, combineer je ze om iets nieuws en anders te krijgen. Dit is dezelfde 
benadering als van artiesten die met verschillende versterkers kunnen touren in een 
eigen, unieke combinatie (gebouwd door die heel toegewijde, hardwerkende 
gitaartechnici achter de schermen). 

Dit zijn zomaar wat ideetjes over het werken met twee Amps. En je hebt vast en zeker 
nog allerlei andere scenario’s in je hoofd. Maar er zijn een paar vuistregels die in alle 
scenario’s opgaan.
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Algemene vuistregels voor het werken met twee Amps tegelijk
Ten eerste moet je letten op het relatieve volume van de twee Amps. Je kunt dit 
volume het best instellen als het Master Volume van je Vetta net zo hard staat als 
tijdens een optreden (zie ‘Begin met het basisgeluid van de Amp’ op pagina 8.1). 

Ten tweede moet je controleren hoe het Channel klinkt bij verschillende standen 
van de volumeknop op je gitaar. Als jij zo’n gitarist bent die de volumeknop op zijn 
gitaar nooit aanraakt, hoef je je hier geen zorgen om te maken, maar als je, net zoals 
een aantal van ons, je pink altijd weer richting die volumeknop beweegt, is dit 
belangrijk. Omdat de verschillende modellen in de Vetta verschillende dynamiek 
hebben (net zoals de originele versterkers die we gemodelleerd hebben), kan een 
Channel dat perfect uitgebalanceerd is als de volumeknop op de gitaar helemaal open 
staat, veranderen als je dit volume dichtdraait. En soms zul je erachter komen dat een 
andere combinatie van Amps meer het effect geeft dat je zoekt. 

Ten derde moet je zorgvuldig zijn met het instellen van de toon van de Amps. Twee 
Amps waarbij de lage tonen zijn weggedraaid, zullen samen waarschijnlijk heel 
modderig klinken, vooral als je ze boven op elkaar ‘pant’. EQ instellingen waarbij de 
een de andere aanvult en compenseert, kunnen heel goed werken, bijvoorbeeld op de 
ene Amp het Mid weghalen en de Bass en Treble opendraaien en op de andere Amp 
de Bass en Treble laag houden en het Mid benadrukken.

Als laatste moet je onthouden dat de Stompboxes in een Channel verschillend 
kunnen reageren op verschillende versterkermodellen. Het model van de Tube 
Screamer bijvoorbeeld, kan een van de Amps harder dan de andere maken, ook al is 
het volume van de Amps in balans als de Tube Screamer uit staat. Dit komt doordat 
de versterkermodellen van de Vetta, net zoals de originele waarop ze gebaseerd zijn, 
verschillende hoeveelheden Headroom en ‘Sag’ hebben, en daardoor verschillend 
reageren op toe- of afgenomen Input. 
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Tips & trucjes met effecten

Je eigen instellingen maken
Een van de manieren om je eigen stempel op de Vetta te drukken, is om je eigen 
standaardinstellingen op te slaan voor Amps en effecten. Als je modellen zo hebt 
ingesteld dat ze goed klinken met jouw manier van spelen en jouw gitaren, sla ze dan op 
zoals is beschreven in ‘Standaardinstellingen van modellen opslaan’ op pagina 4.24. Op 
deze manier klinkt dat model precies zoals jij het wilt op het moment dat je het 
oproept. En uiteindelijk, nadat je je persoonlijke voorkeuren als je favourieten hebt 
opgeslagen, heb je echt een ‘custom’ versterker.

(Post) Compressor gebruiken
De post Compressor kan heel handig zijn als je twee Amps gebruikt die heel 
verschillende volumeniveaus hebben (bijvoorbeeld een extreem cleane Amp samen 
met een Amp met veel high gain) en je iets meer volume van de Amp die te zacht 
klinkt nodig hebt. Probeer de Compressor met een lage instelling (bijvoorbeeld 1.3:1 of 
1.6:1) en draai de gain vervolgens een aantal dB hoger om de niveaus beter op elkaar af 
te stemmen. Of, als je de niveaus zonder Compressor op elkaar af wilt stemmen, gebruik 
de 1:1 verhouding - daar is’ie per slot van rekening voor. Als je door middel van de 
Compressor gain toevoegt, moet je niet te ver gaan: anders krijg je oversturing (de 
slechte soort). Gebruik je oren.

EQ gebruiken
EQ is een van die dingen die je heel gemakkelijk kunt overdrijven. We raden je aan 
veelvuldig te vergelijken tussen het geluid met en zonder EQ zodat je er zeker van bent 
dat je het geluid ook echt beter maakt, en niet slechter.

Double Tracker gebruiken
Als je Amps gebruikt met hogere gain, zul je de Dynamics knop van de Double Tracker 
iets hoger moeten zetten, omdat die Amps de neiging hebben meer samengeknepen te 
klinken en minder dynamiek hebben dan Amps met minder gain. 

Met extreme instellingen van de Double Tracker kunnen interessante nieuwe effecten 
ontstaan. Als je echter een realistisch Double Tracker geluid zoekt, is subtiliteit de 
sleutel. Wanneer je een Double Tracker effect instelt, stel jezelf dan de vraag of je die 
‘andere’ gitarist echt zou inhuren als hij werkelijk zo hopeloos zou spelen.
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De Effects Loop gebruiken
Je hebt vast en zeker een boel geweldige pedaaltjes en de verleiding om ze in de loop 
van de Vetta te gebruiken is misschien wel erg groot. We vertrouwen erop dat je deze 
verleiding kunt weerstaan, omdat de loop in je Vetta uitsluitend voor apparaten op line 
niveau is ontworpen. Pedalen zulen niet goed reageren in de loop en je signaal zal echt 
minder worden (en dat is niet goed).

Effecten trucje
Je kunt interessante dingen doen als je je verbeelding gebruikt. Hier is een snel 
voorbeeldje van iets dat je zou kunnen doen.

1. Maak een basisgeluid dat je mooi vindt, maar voeg nog geen post Delay of Reverb toe.

2. Ga naar Effects Routing op pagina 2, selecteer met de Page knop ‘Delayed Reverb’. Je 
zult zien dat de Delay en Reverb in Chain zijn gepositioneerd.

3. Kies een Delay, welke dan ook. Stel een redelijk lange Delay in (400 ms of zo) en een 
paar herhalingen waarbij de Mix op 100% staat (Mix helemaal open). Ga naar de laatste 
Edit pagina van Delay en draai de Out Pan knop helemaal naar links.

4. Kies een Reverb. Stel ‘m in zoals jij wilt, maar op de laatste Edit pagina moet je de Out 
Pan knop helemaal naar rechts draaien. Onthoud dat je helemaal geen Reverb zult 
horen als de Delay uit staat, omdat die in Chain geschakeld is, waarbij de Delay uitgang 
naar de Reverb wordt gestuurd. 

5. Speel. Je zou de Delay herhalingen aan de linkerkant moeten horen en de Reverb op de 
Delay, en alleen op de Delay, aan de rechterkant.

Als je nu gaat spelen met Delay tijden kunnen er verschillende dingen gebeuren. Met 
heel korte Delay tijden en één enkele herhaling kun je het originele gitaargeluid in het 
centrum laten verschijnen waarna het snel naar de linkerkant beweegt en naar rechts 
kaatst. (Het moet geinig zijn om je publiek een whiplash te zien krijgen als je dat leuk 
vindt). Zet Wide Mode aan en opeens krijg je allerlei bewegingen terwijl je gewoon één 
nootje speelt.
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Je eigen Factory Bank maken

De Vetta geeft je altijd allerlei opties en we hebben het zelfs mogelijk gemaakt dat je 
dingen kunt veranderen die je eigenlijk niet zou moeten kunnen veranderen. Voor die 
gitaristen die een hekel hebben aan fabrieksinstellingen en de Vetta helemaal naar hun 
eigen voorkeur willen instellen, of voor diegenen voor wie 64 Channels niet genoeg 
zijn, is er een mogelijkheid om de Factory Bank te wijzigen (in dit geval is het niet echt 
de Factory Bank, maar we vertrouwen erop dat je het aankunt). Hoewel je individuele 
Factory Channels niet kunt overschrijven, kun je de gehele Factory Bank via MIDI 
vervangen. (zie ‘Wat je moet weten over het geheugen van de Vetta’ op pagina 4.26 
voor het hoe en wat).

VettaManual-NL  Page 10  Monday, July 15, 2002  1:36 PM



De FBV voetcontroller gebruiken • Je mogelijkheden oefenen

9• 1

DE FBV VOETCONTROLLER 

GEBRUIKEN

Je mogelijkheden oefenen

De optionele FBV voetcontroller geeft je behoorlijk uitgebreide mogelijkheden bij je 
Vetta, speciaal in live-situaties. De FBV biedt voetschakelaars voor bijna elke functie 
van de Vetta samen met een tweetal pedalen die kunnen worden gebruikt als Volume 
of Wah, of als controller voor een aantal parameters zoals Reverb Mix of Delay tijd.

De FBV aansluiten
Bij de FBV wordt standaard een aansluitkabel geleverd (voor het geval je het moet 
vervangen: het is een standaard CAT-5 ethernet (netwerk) kabel die je zo ongeveer 
overal kunt kopen), dus het enige wat je hoeft te doen is hem in de achterkant van je 
Vetta te prikken en achter in de FBV. Omdat de voeding van de FBV door de kabel 
gaat heb je geen externe voeding nodig. Eén kabeltje en je bent klaar!

FX LOOP STOMP BOX 1 STOMP BOX 2 STOMP BOX 3
WAH PEDAL 1 PEDAL 2VOLUME

DELAYMODULATIONPITCH SHIFT/TREMOLOREVERB TAP TEMPOAMP  2AMP 1

HOLD FOR TUNER

CUSTOM FOOT CONTROLLER

FACTORY/USER

F16A  Butter Crunch

CHANNEL A CHANNEL B CHANNEL C CHANNEL D FAVORITE CHANNELBANK DOWN BANK UP
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Je FBV instellen

Er zijn verschillende instellingen in de Vetta die bepalen hoe de FBV werkt. Al deze 
instellingen worden per Channel opgeslagen, dus je kunt veel FBV functies per geluid 
instellen. 

Per Channel kun je de volgende parameters opslaan:

Wat de pedalen aansturen (Wah, Volume of een andere parameter zoals Delay tijd of 
Modulatie Mix);

Of de PITCH TREM knop op de FBV de Pitch shift, Tremolo of beide aanstuurt;

Welke parameters door de FBV pedalen worden aangestuurd en hoe deze parameters 
op de pedalen moeten reageren;

Het minimum volumeniveau en of het volumepedaal normaal of omgekeerd werkt. 

De meeste van deze opties kun je instellen met de Foot Control knop (zie ‘Foot 
Control’ op pagina 4.32), met uitzondering van de laatste die een Routing Functie is 
(zie ‘Het minimum volume van het volumepedaal instellen’ op pagina 4.21).

Stampen

De knoppen van de FBV zijn per functie gegroepeerd. De onderste rij, die je 
waarschijnlijk het meest zult gebruiken, is voor Bank Up/Down en Channel keuze:

Stel dat je F1A geselecteerd hebt (de F staat voor Factory, de 1 voor bank 1 en de A 
voor Channel A). Het lampje boven het A knopje staat aan en op het display van de 
FBV is F1A te zien met de naam die je aan dit Channel hebt gegeven.

CHANNEL A CHANNEL B CHANNEL C CHANNEL D FAVORITE CHANNELBANK DOWN BANK UP

FACTORY/USER
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BANK UP/DOWN: Als je op Bank Up drukt, maak je Channel 2A gereed voor 
gebruik. In het display knippert de naam van Channel 2A, zodat je weet dat’ie klaar 
is, maar dat je nog niet uit F1A bent.

LOAD CHANNEL: Druk op A om Channel F2A te laden. (Je had ook op B 
kunnen drukken om F2B te laden.)

FAVORITE CHANNEL: Druk op Favorite Channel. Het Channel dat je hebt 
ingesteld als Favorite (zie ‘Je Favorite Channel instellen’ op pagina 4.23) laadt nu en 
komt in het display. Druk wederom op Favorite om terug te gaan naar je vorige 
Channel (in dit geval F2A).

FACTORY/USER: Druk tegelijkertijd op Bank Up en Bank Down om van de 
Factory Banks naar de User Banks te gaan.

De middelste rij FBV knoppen is om Amps en effecten aan of uit te schakelen:

De lampjes boven elke knop laten zien welke aan of uit staan; Tap Tempo knippert in 
het tempo van het huidige Channel.

AMP 1 OF 2: Als alleen Amp 1 aan staat, schakel je door op Amp 1 te drukken 
Amp 1 uit en Amp 2 aan. Dit biedt A/B instant wisseling.

AMP 1 EN 2: Als alleen Amp 1 aan staat en je drukt op Amp 2, staan beide Amps 
aan.

AMP UIT: Als Amp 1 en Amp 2 aan staan, schakel je een Amp uit door de 
betreffende knop in te drukken.

TAP TEMPO: Druk een paar keer in een ritme op Tap Tempo om een nieuw Tap 
Tempo in te stellen. Het lichtje erboven knippert.

TUNER: Houd Tap Tempo 2 seconde ingedrukt om het stemapparaat te activeren. 
In het display van de FBV zie je de noot en de stand van zaken.

DELAYMODULATIONPITCH SHIFT/TREMOLOREVERB TAP TEMPOAMP  2AMP 1

HOLD FOR TUNER
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Met de bovenste rij schakel je de Stompboxes en de Effects Loop aan of uit:

FX LOOP: Als er niets op de Effects Loop is aangesloten, zal het lampje knipperen als 
je de FX Loop probeert in te schakelen.

Wiebelen

De twee pedalen van de FBV hebben een geheime identiteit. Ze kunnen normale, niets 
vermoedende, gangbare Wah- en volumepedalen zijn of ze kunnen hun kleren 
uittrekken, hun Spandex broeken aan doen, een cape om hun schouders binden en 
expressiepedalen worden, waarmee je supercontrole krijgt over parameters als Delay 
tijd, modulatiediepte en tremolosnelheid. Al deze instellingen zijn instelbaar per 
Channel, zodat je verschillende mogelijkheden per kanaal hebt (als dit je aanspreekt). 

Laten we ter illustratie eens stap voor stap door het proces lopen om het linker pedaal 
de post Modulation Speed te laten aansturen (handig voor Leslie of Vibratone 
modellen). Zet het Mod effect aan, kies het ‘Leslie 145’ model, zet Speed op 5 Hz en de 
Mix op 100%. 

Om de Vetta te laten weten dat je het linker pedaal niet meer als Wah wilt gebruiken, 
maar als expressiepedaal, moet je op de Foot Control knop op de Vetta drukken. Ga als 
het nodig is met de Page knop naar pagina 1:

FX LOOP STOMP BOX 1 STOMP BOX 2 STOMP BOX 3
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Draai de knop onder LEFT PDL totdat op het display ‘Pedal 1’ staat, in plaats van 
‘Wah’, zoals hieronder:

De volgende stap is aan je Vetta duidelijk te maken wat je Pedal 1 wilt laten aansturen. 
Ga naar pagina 2:

Draai de knop onder DEST tot je in het display ‘Post Mod Speed’ ziet staan. Draai de 
knop onder DEPTH en zet ‘m op 100%. Je zou nu het volgende moeten zien:

Tot slot moet je met de MODE knop tussen ‘Continuous’ en ‘Switch’ kiezen. Met 
Continuous gaat het pedaal gladjes van de minimale naar de maximale positie en met 
Switch schakelt het pedaal van de minimum naar de maximum waarden als je het 
pedaal heen en weer beweegt. Zie ook ‘Foot Control’ op pagina 4.32 voor meer details.
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BIJLAGEN

Amp Modellen

1. Line 6 Clean 24. Gretsch 1960 6156
2. Line 6 Sparkle 25. Hiwatt 1973 Custom 100
3. Line 6 Twang 26. Marshall 1966 JTM-45
4. Line 6 Bayou 27. Marshall 1968 Super Lead
5. Line 6 JTS-45 28. Marshall 1968 Super Bass
6. Line 6 Class A 29. Marshall 1968 Jump Channel
7. Line 6 Mood 30. Marshall 1968 Variac Plexi
8. Line 6 Spinal Puppet 31. Marshall 1969 Major
9. Line 6 Throttle 32. Marshall 1987 JCM 800

10. Line 6 Chemical X 33. Marshall 1996 JMP-1
11. Line 6 Purge 34. Matchless 1996 Chieftain
12. Line 6 Insane 35. Matchless 1993 DC-30
13. Line 6 Octone 36. Mesa Boogie 2001 Dual Rectifier
14. Line 6 Piezacustic1 37. Mesa Boogie 2001 Triple Rectifier
15. Line 6 Piezacustic2 38. Mesa Boogie Mark IIc+
16. Budda 2001 Twinmaster 39. Roland Jazz Chorus 120
17. Fender 1953 Deluxe 40. Silvertone Twin Twelve
18. Fender 1958 Bassman 41. Soldano 1993 SLO
19. Fender 1961 Champ 42. Supro 1960’s S6616
20. Fender 1964 Deluxe Reverb 43. Supro Thunderbolt
21. Fender 1965 Twin Reverb 44. Vox 1961 AC-15
22. Fender 1996 Mini Twin 45. Vox 1967 AC-30TB
23. Gibson 1959 GA-18T

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Speakerkasten

1. No Cab Tuning
2. 1x06 Supro 1960’s S6616
3. 1x8 Fender 1961 Champ
4. 1x10 Gibson 1959 GA-18T
5. 1x10 Gretsch 1960 6156
6. 1x12 Fender 1953 Deluxe
7. 1x12 Fender 1964 Deluxe Reverb
8. 1x12 Line 6
9. 1x12 Boogie

10. 1x12 Vox 1961 AC-15
11. 1x15 Supro Thunderbolt
12. 2x02 Fender 1996 Mini Twin
13. 2x12 Budda 2001 Twinmaster
14. 2x12 Fender 1965 Twin Reverb
15. 2x12 Line 6
16. 2x12 Matchless Chieftain
17. 2x12 Roland Jazz Chorus 120
18. 2x12 Silvertone Twin Twelve
19. 2x12 Vox AC-30
20. 4x10 Fender 1958 Bassman
21. 4x12 Hiwatt 1973 Custom 100 Cabinet
22. 4x12 Line 6
23. 4x12 Marshall 1967 Cabinet with Celestion Greenbacks
24. 4x12 Marshall 1968 Cabinet with Celestion Greenbacks
25. 4x12 Marshall Cabinet with G70’s
26. 4x12 Marshall Cabinet with Vintage 30’s
27. 4x12 Mesa Boogie Cabinet
28. 4x12 Soldano Cabinet

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.

VettaManual-NL  Page 2  Monday, July 15, 2002  1:36 PM



Bijlagen • Effect Modellen

10• 3

Effect Modellen

STOMBOXES - DISTORTION
Fuzz Face
Tube Driver
Big Muff Pi
Tube Screamer
Octavia
Rat

STOMPBOXES - MODULATION
ADA Flanger
CE-1 Chorus
Phase 90
Univibe
Lumpy Phase
Sine Chorus
Square Chorus
Expo Flanger

STOMBOXES - DELAY
Boss DM-2
Memory Man
EP-1 Echoplex
EP-3 Echoplex
Space Echo
Binson EchoRec
Digital
Reverse
Low Rez
Phaze Eko
Sweep Echo
Bubble Echo

STOMPBOXES - DYNAMICS
Boss CS-1
Boss CS-1 Treble
Dyna Comp
Vetta Comp
Vetta Juice

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen 
enkele manier verbonden zijn aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en 
afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten die bestudeerd zijn 

tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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POST EFFECTEN - TREMOLO
Fender Opto
Vox Bias

POST EFFECTEN - EQ
Graphic EQ
4 Band EQ

POST EFFECTEN - PITCH SHIFT
Dual Voice Detune/Shift

POST EFFECTEN - MODULATION
ADA Flanger
CE-1 Chorus
Phase 90
Univibe
Lumpy Phase
Sine Chorus
Square Chorus
Expo Flanger
Leslie 145
Vibratone

POST EFFECTEN - DELAY
Boss DM-2
Memory Man
EP-1 Echoplex
EP-3 Echoplex
Space Echo
Binson EchoRec
Digital
Reverse
Low Rez
Phaze Eko
Sweep Echo
Bubble Echo
Ping Pong Delay

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen enkele manier verbonden zijn 
aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten 

die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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POST EFFECTEN - REVERB
Deluxe Spring
Twin Spring
King Spring
Small Room
Large Room
Studio6
Tile Room
Memphis Plate
Foil Plate
Blue Plate
Bingo Hall
Concert Hall
War Memorial
Hanger 18
Propellerverb
Radioverb

A.I.R. II Mic Opties

1. Shure SM-57
2. Shure SM-57 Off Axis
3. MD-421
4. MD-421 Off Axis
5. U-67
6. U-67 Off Axis

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen enkele manier verbonden zijn 
aan Line 6. Deze productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de specifieke producten 

die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren.
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Post effect routes

In de lijst hieronder betekent ‘=’ een parallelle route, ‘>’ serie en 
‘–’ Chain Mode (het inganssignaal van het effect komt van het ‘natte’ signaal van het 
vorige effect):

Serie Configuraties:
1. Pitch-Mod-Delay-Verb 1>LOOP>PITCH>MOD>DELAY>REVERB
2. Pitch-Mod-Delay-Verb 2>PITCH>LOOP>MOD>DELAY>REVERB
3. Pitch-Mod-Delay-Verb 3>PITCH>MOD>DELAY>LOOP>REVERB
4. Pitch-Mod-Delay-Verb 4>PITCH>MOD>DELAY>REVERB>LOOP
5. Pitch-Delay-Mod-Verb 1>LOOP>PITCH>DELAY>MOD>REVERB
6. Pitch-Delay-Mod-Verb 2>PITCH>LOOP>DELAY>MOD>REVERB
7. Pitch-Delay-Mod-Verb 3>PITCH>DELAY>MOD>LOOP>REVERB
8. Pitch-Delay-Mod-Verb 4>PITCH>DELAY>MOD>REVERB>LOOP
9. Pitch-Delay-Verb-Mod 1>LOOP>PITCH>DELAY>REVERB>MOD

10. Pitch-Delay-Verb-Mod 2>PITCH>LOOP>DELAY>REVERB>MOD
11. Pitch-Delay-Verb-Mod 3>PITCH>DELAY>LOOP>REVERB>MOD
12. Pitch-Delay-Verb-Mod 4>PITCH>DELAY>REVERB>LOOP>MOD

Configuraties met enkele parallelle routes:
13. All Parallel=LOOP=PITCH=MOD=DELAY=REVERB
14. Parallel w Series Loop>LOOP=PITCH=MOD=DELAY=REVERB
15. Parallel w Series Pitch>PITCH=LOOP=MOD=DELAY=REVERB
16. Parallel w Series Loop & Pitch>LOOP>PITCH=MOD=DELAY=REVERB
17. Parallel w Series Pitch & Loop>PITCH>LOOP=MOD=DELAY=REVERB
18. Parallel w Series Pitch & Mod>PITCH>MOD=LOOP=DELAY=REVERB
19. Parallel w Series Loop-Pitch-Mod>LOOP>PITCH>MOD=DELAY=REVERB
20. Parallel w Series Pitch-Mod-Loop>PITCH>MOD>LOOP=DELAY=REVERB

Configuraties met enkele Chain routes:
21. Modulated Reverb>LOOP>PITCH>DELAY=REVERB–MOD
22. Reverbed Modulation>LOOP>PITCH>DELAY=MOD–REVERB
23. Delayed Reverb>LOOP>PITCH>MOD=DELAY–REVERB
24. Reverbed Pitch>LOOP>DELAY>MOD=PITCH–REVERB
25. Modulated Reverb 2>PITCH>DELAY>LOOP=REVERB–MOD
26. Reverbed Modulation 2>PITCH>DELAY>LOOP=MOD–REVERB
27. Delayed Reverb 2>PITCH>MOD>LOOP=DELAY–REVERB
28. Reverbed Pitch 2>DELAY>MOD>LOOP=PITCH–REVERB
29. Delayed Reverb 3>LOOP=PITCH=MOD=DELAY–REVERB
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Signaal diagram

Main Left

Wide Left
(summed to Main when Wide Mode is off)

Wide Right
(summed to Main when Wide Mode is off)

VOLUME
(option 4

COMP TREMOLO

AMP 2

AMP 1

CAB 2

CAB 1

EQ VOLUME
(option 3)

RE-ROUTABLE STOMPBOXES 1, 2 & 3
Any STOMPBOX can feed AMP 1, AMP 2 OR BOTH

STOMP

STOMP

VOLUME
(option 2)

WAH
(option 2

RE-ROUTABLE POST EFFECTS:  LOOP, PITCH SHIFT, MOD, DELAY AND REVERB.

Main Right

MIXED SERIES, PARALLEL AND CHAIN ROUTING AVAILABLE.  ALL PARALLEL ROUTING SHOWN HERE.

VOLUME
(option 1)

WAH
(option 1)GATE STOMP
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MIDI Functies

De Vetta kan MIDI Program Change signalen verzenden en ontvangen, net als 
sommige MIDI controllers (CC’s).

Als je de Channels van de Vetta via Midi selecteert, schakelen Program Change 
Messages 0-63 de User Channels en 64-127 de Factory Channels:

Hier zijn de details van Program Change en andere MIDI functies:

Vetta MIDI Program 
Changes

Vetta MIDI Program 
Changes

Vetta MIDI Program 
Changes

Vetta MIDI Program 
Changes

Channel User Factory Channel User Factory Channel User Factory Channel User Factory
1A 0 64 5A 16 80 9A 32 96 13A 48 112
1B 1 65 5B 17 81 9B 33 97 13B 49 113
1C 2 66 5C 18 82 9C 34 98 13C 50 114
1D 3 67 5D 19 83 9D 35 99 13D 51 115
2A 4 68 6A 20 84 10A 36 100 14A 52 116
2B 5 69 6B 21 85 10B 37 101 14B 53 117
2C 6 70 6C 22 86 10C 38 102 14C 54 118
2D 7 71 6D 23 86 10D 39 103 14D 55 119
3A 8 72 7A 24 88 11A 40 104 15A 56 120
3B 9 73 7B 25 89 11B 41 105 15B 57 121
3C 10 74 7C 26 90 11C 42 106 15C 58 122
3D 11 75 7D 27 91 11D 43 107 15D 59 123
4A 12 76 8A 28 92 12A 44 108 16A 60 124
4B 13 77 8B 29 93 12B 45 109 16B 61 125
4C 14 78 8C 30 94 12C 46 110 16C 62 126
4D 15 79 8D 31 95 12D 47 111 16D 63 127

Vetta/FBX 
Function

MIDI 
Message

What 
happens

Channel Select Program Change Transmit: 
Send MIDI Program Change Message when Channel is selected from Vetta, 
FBX or MIDI.
Receive:
Select Channel on Vetta when MIDI Program Change Message is received. 
0-63 = User Channels. 64-127 = Factory Channels.
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Pedal 1 1 Transmit: 
Full range is always transmitted, heel=0 to toe=127. 
Receive:
Any received MIDI Controller 1 message will adjust the Pedal 1 controlled 
parameter, even if the FBX left Pedal is assigned to Pedal1 and toggled off. The 
on/off state of the FBX pedal will not be affected by the operation of the MIDI 
Controller, nor will the assignment of Wah or Pedal 1 to the right pedal of the 
FBX.

Pedal 2 2 Transmit: 
Full range is always transmitted, heel=0 to toe=127. 
Receive:
Any received MIDI Controller 2 message will adjust the Pedal 2 controlled 
parameter, even if the FBX left Pedal is assigned to Pedal 2 and toggled off. The 
on/off state of the FBX pedal will not be affected by the operation of the MIDI 
Controller, nor will the assignment of Volume or Pedal 2 to the right pedal of 
the FBX.

Wah 3 or 4 Transmit:
Controller 4 is transmitted when FBX Wah pedal is operated. Full range is 
always transmitted, heel=0 to toe=127. 
Receive:
Any received Controller 3 or 4 message will toggle the wah effect on if it is 
currently off. If the left FBX pedal is assigned to control wah, its on/off LED will 
light if a received MIDI Controller message toggles the wah on.

Volume 7 Transmit:
Controller 7 is transmitted when FBX Volume pedal is operated. Full range is 
always transmitted, heel=0 to toe=127. 
Receive:
Any received Controller t message will adjust the volume, even if the FBX right 
Pedal is assigned to Volume and toggled off. The on/off state of the FBX pedal 
will not be affected by the operation of the MIDI Controller, nor will the 
assignment of Volume or Pedal 2 to the right pedal of the FBX.

Wah Off 43 Transmit:
Transmit 0 when FBX switch toggles Wah OFF.
Transmit Controller 4, value 127 when toe switch of FBX toggles Wah effect 
on.
Receive:
0-63 received = toggle Wah effect OFF if currently on; if already off, ignore. 
Always ignore 64-127.

Tap Tempo 64 Transmit:
Transmit 127 when Vetta or FBX TAP is pressed.
Receive:
0-63 received = ignore.
64-127 received = respond as if TAP was pressed on Vetta or FBX3 to set 
Channel Tempo.

Vetta/FBX 
Function

MIDI 
Message

What 
happens
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Customer Service
Voordat je contact opneemt met de Customer Service van Line 6, neem eerst even wat 
tijd om deze handleiding door te lezen om te zien of je het antwoord op je vragen zelf 
kunt vinden. Extra informatie die kan helpen, kun je op de Support pagina van de 
website van Line 6 vinden (www.line6.com), onder andere via de zoekmachine 
FAQTRAQ, wat vaak de snelste en makkelijkste weg naar antwoorden is. Je kunt ook 
e-mailen naar support@line6.com.

Als je iemand telefonisch wilt spreken, is het een goed idee om van tevoren een aantal 
dingen op papier te zetten, om te zorgen dat je niets vergeet. Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde dealer van Line 6. Een lijst van Line 6 dealers vind je op het internet 
(www.line6.com).

LINE 6 LIMITED WARRANTY INFORMATION
Sending in your registration card allows us to register key information so that we may handle problems faster and inform you of advance information, upgrades,
and other news. Thanks in advance for filling out your registration card and sending it to us. And good luck in your music!

Line 6, Inc., warrants this product when purchased at an Authorized Line 6 Dealer in the United States of America or Canada, to be free of defects in materials
and workmanship for a period of one year from the date of original purchase only upon completion and return of the Line 6 Warranty Registration form within
30 days from date of purchase. Please contact your for information on warranty and service outside the USA and Canada.
During the warranty period Line 6 shall, at its option, either repair or replace any product that proves to be defective upon inspection by Line 6. 
Line 6 reserves the right to update any unit returned for repair, and reserves the right to change or improve the design of the product at any time without notice.
This warranty is extended to the original retail purchaser. This warranty can be transferred to anyone who may subsequently purchase this product within the
applicable warranty period by providing Line 6 with all Warranty Registration information for the new owner and proof of transfer within 30 days of the
purchase. Final determination of warranty coverage lies solely with Line 6.
This is your sole warranty. Line 6 does not authorize any third party, including any dealer or sales representative, to assume any liability on behalf of Line 6 or to
make any warranty for Line 6. 
Line 6 may, at its option, require proof of the original date of purchase in the form of a dated copy of the original authorized dealer’s invoice or sales receipt.
Service and repairs of Line 6 products are to be performed only at the factory (see below) unless otherwise authorized in advance by the Line 6 Service
Department. Unauthorized service, repair or modification will void this warranty.

DISCLAIMER AND LIMITATION OF WARRANTY
THE FORGOING WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY GIVEN BY LINE 6 AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. ALL IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY
EXCLUDED. UPON EXPIRATION OF THE APPLICABLE EXPRESSED WARRANTY PERIOD, LINE 6 SHALL HAVE NO FURTHER WARRANTY
OBLIGATION OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED. LINE 6 SHALL IN NO EVENT BE OBLIGATED FOR ANY INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT OR WARRANTY CLAIM, EXPRESSED OR IMPLIED. Some states do not
allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitation on how long implied warranties last, so some of the above limitation or
exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty
only applies to products sold and used in the United States of America and Canada. Line 6 shall not be liable for damages or loss resulting from negligent or
intentional acts of shipper or his contract affiliates. You should contact the shipper for proper claims procedures in the event of damage or loss resulting from
shipment.
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