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Het serienummer bevindt zich aan de onderkant van je Bass PODxt c.q. op het achterpa-
neel van je Bass PODxt Pro. Meer bepaald gaat het om het getal dat begint met “(21)”.
Noteer het hier, omdat je het later eventueel nog eens nodig hebt:

 

Voorzichtig

 

: Om het risico op brand en elektrocutie te
beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit apparaat
bevat geen onderdelen die door de gebruiker mogen worden her-
steld. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

De bliksemschicht in een driehoek slaat op 
elektrische waarschuwingen. Meer bepaald maakt 
het symbool je attent op de aanwezigheid van 
instructies i.v.m. het voltage en mogelijke 
elektrocutie.

 

Het uitroepteken in een driehoek 
betekent “voorzichtig”. Lees altijd alle 
dingen door die met dit symbool zijn 
aangeduid.

 

Bass PODxt Pilotenhandboek © 2003, Line 6, Inc. 

 

Alvorens met de Bass PODxt aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties 
behartigen:

1. Volg alle waarschuwingen op de Bass PODxt zelf en in dit Pilotenhandboek.

2.Plaats het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, stoven of andere apparaten die 
tijdens het gebruik heet worden.

3. Zorg dat er geen vloeistoffen of kleine voorwerpen in het apparaat terechtkomen.

4a. Bass PODxt: Sluit de adapter enkel aan op een stopcontact met een netspanning van 100~120V of 230V 
47~63Hz (zie het merkplaatje op de adapter voor de benodigde netspanning).

4b. Bass PODxt Pro: Sluit het netsnoer aan op een stopcontact met een netspanning van 100~120V of 
220~240V 47~63Hz (zie het merkplaatje op het apparaat).

5. Ga nooit op het netsnoer staan. Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om te voorkomen dat het 
gekneusd of beschadigd wordt. Wees vooral voorzichtig in de buurt van de aansluiting op de Bass PODxt.

6. Verbreek de aansluiting van de Bass PODxt op het lichtnet, als je hem langere tijd niet wilt gebruiken.

7. Voer enkel de in het Bass PODxt-Pilotenhandboek uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. In de volgende 
gevallen moet het apparaat door een erkende herstellingsdienst worden nagekeken:

•als vloeistoffen in het inwendige beland zijn

• als een voorwerp in het inwendige is terechtgekomen

• als het apparaat niet meer naar behoren lijkt te werken

• als het apparaat gevallen is of wanneer de ombouw beschadigd is

8. Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies, en dat is onomkeerbaar. Zet het volume dus 
nooit overdreven hard.

 

Waarschuwing

 

: Om het risico op brand
en elektrocutie te beperken mag je dit apparaat
niet blootstellen aan regen of vochtigheid.

 

Voorzichtig

 

: Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse
FCC Rules, beantwoordt aan de vereisten voor digitale “Class B”-apparaten. Meer bepaald moet het apparaat aan de vol-
gende eisen voldoen: (1) Het mag geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn tegen even-
tueel ontvangen interferenties die de werking van het apparaat op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloe-
den.
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Let op:

Line 6, Vetta, Amp Farm, POD, Bass POD, PODxt,
Bass PODxt, PODxt Pro en Bass PODxt Pro zijn han-
delsmerken van Line 6, Inc. Alle andere productnamen,
handelsmerken en namen van artiesten zijn eigendom
van de betreffende bedrijven en personen, die op geen
enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De product-
namen, afbeeldingen en artiestennamen worden enkel
gehanteerd als verwijzing naar de producten wier
geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de model-
len in dit product bestudeerd heeft. Het gebruik van
productnamen, handelsmerken, afbeeldingen en
namen van artiesten impliceert geen medewerking of
ondersteuning.
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Beste Bass PODxt Pro-gebruiker: als je meer wilt doen dan je bas aansluiten en de 
analoge uitgangen te gebruiken, moeten we je, althans in deze inleiding, teleurstellen. De 
opties zijn gewoon te talrijk om ze hier al aan bod te laten komen. In hoofdstuk 2 kun je 
echter kennis maken met de bedieningsorganen, en onder 

 

Configureren en 
aansluiten van de Bass PODxt Pro

 

 op blz. 

 

3•9

 

 gaan we helemaal voluit.

 

1

 

. Zet de 

 

OUTPUT LEVEL

 

-regelaar op de minimumwaarde. 

 

2

 

. Sluit de 

 

D.I.

 

- en 

 

MODEL

 

-uitgangen aan op de ingangen van je mengpa-
neel, of verbind de 

 

MODEL

 

-connector met de ingang van je basverster-
ker. Je zou echter ook een hoofdtelefoon op de 

 

PHONES

 

-connector 
kunnen aansluiten om tekeer te kunnen gaan zonder anderen te storen.

 

3

 

. Verbind het netsnoer van de bijgeleverde adapter met je Bass PODxt en 
sluit het andere eind aan op een stopcontact.

 

4

 

. Sluit je bas aan op de 

 

INPUT

 

-connector van de Bass PODxt (de 

 

BASS 
IN

 

-connector van de Bass PODxt Pro).

 

5.

 

Druk op de 

 

P

 

OWER

 

-knop om je juweeltje in te schakelen.

 

6.

 

De Bass PODxt wordt wakker en staat vrijwel meteen klaar om de sterren 
van de hemel te spelen. 

 

Als je de Bass PODxt op een basversterker 
hebt aangesloten, moet je hem dat even duidelijk maken

 

. Druk dus op 

 

T

 

UNER

 

/S

 

YSTEM

 

 en draai de 

 

S

 

ELECT

 

-regelaar één stap naar rechts. Druk 
op de knop onder 

 

D

 

EST

 

 (Destination) en kies met de 

 

E

 

FFECT

 

 T

 

WEAK

 

-
regelaar het type versterker waarop je de Bass PODxt hebt aangesloten. 
De Bass PODxt hanteert deze instelling niet, wanneer je met een hoofd-
telefoon werkt, dus hoef je desgevallend niets te doen om toch over een 
overtuigend geluid in de hoofdtelefoon te beschikken.

 

7.

 

Kies met de 

 

A

 

MP

 

 M

 

ODEL

 

-regelaar het benodigde versterkermodel. Zet 
de 

 

C

 

HAN

 

 V

 

OL

 

-regelaar op de maximumwaarde en stel 

 

D

 

RIVE

 

, 

 

B

 

ASS

 

, 

 

L

 

O

 

 
M

 

ID

 

, 

 

H

 

I

 

 M

 

ID

 

 en 

 

T

 

REBLE

 

 naar smaak in. Met 

 

O

 

UTPUT

 

 bepaal je… het 
uitgangsvolume natuurlijk.

 

8.

 

Kies met de 

 

E

 

FFECTS

 

-regelaar een 

 

Effects Setup

 

 en zorg met de rege-
laars 

 

C

 

OMPRESS

 

 en 

 

E

 

FFECT

 

 T

 

WEAK

 

 dat het geheel klinkt zoals jij dat 
wilt. Druk een paar keer op de 

 

T

 

AP

 

-knop om de snelheid van de Delay- 
en Mod-effecten te bepalen.

9. Met de SELECT-regelaar en de vier knoppen onder het display kun je de 
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Meteen aan de slag • Eerst registreren!

1 • 2 voorgeprogrammeerde geluiden selecteren. Door twee keer op één van deze 
knoppen te drukken selecteer je de “Manual”-mode. In die mode komt het 
geluid precies overeen met de instellingen van de regelaars.

10. Alvorens nu alles rondom je te vergeten, willen we je toch vragen om nog 
even het volgende door te nemen…

Eerst registreren!
Deze handleiding bevat een kaart die je moet invullen en terugsturen. Je hoeft er zelfs 
geen postzegel op te plakken. Het is van groot belang dat je die kaart invult – en wel 
nu meteen. Als je niet zo happig bent op een wandeling naar de brievenbus, kun je je 
ook via het internet laten registreren: Line 6 Support Center op www.line6.com. 
Enkel geregistreerde gebruikers hebben namelijk recht op garantie (zie ook de bepa-
lingen aan het einde van deze handleiding). Bovendien houden we je dan op de 
hoogte van nieuwe softwareversies en andere te gekke verbeteringen.

Ga online voor nog meer handige dingen
Wij van Line 6 vinden dat we je creativiteit telkens weer moeten aansporen door met 
nieuwe vondsten voor de dag te komen. Het is dan ook maar normaal dat wij gebruik 
maken van het internet om dergelijke creaties zo snel mogelijk bij de eindgebruiker te 
krijgen. De Line 6-website is gewoon een must voor Bass PODxt-gebruikers.

Surf dus naar www.line6.com om bv. de gratis USB-driver voor je Bass PODxt te 
downloaden. Stapels tips & tricks, echte weetjes voor de uitoefening van je beroep of 
hobby en tal van POD-genoten… je vindt het er allemaal. Via het FAQTRAQ-sys-
teem kun je onze productsupport contacteren en antwoorden op al je muzikale vragen 
zoeken. Verder vind je daar de elektronische versie van dit boek en talrijke andere 
documenten, informatie over wat je favoriete artiesten net met hun Line 6-apparaten 
aan het doen zijn en natuurlijk nieuws over nieuwe producten.

Heb je nog geen internetaansluiting? Dan is dit dé reden om eindelijk de grote stap te 
zetten. Doe het voor jezelf – en natuurlijk voor je Bass PODxt.
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1 • 3Vooraf
Welkom bij de Bass PODxt…
Bedankt om een Bass PODxt in je leven te hebben gelaten. Of je de Bass PODxt nu als 
wondermiddel voor directe basopnamen, als superieure voorversterker, voor het instu-
deren van nieuwe loopjes of als digitaal interface gebruikt – alles kan (desnoods ook 
alles samen). We zijn er dan ook zeker van dat jij de Bass PODxt net zo spectaculair zal 
vinden als wij! Dankzij de “Point-to-Point”-modelingtechnologie brengt de 
Bass PODxt brengt, ongelooflijke sounds voort. De kracht en de flexibiliteit van het 
Line 6-geheim bevinden zich nu in een POD-behuizing. De POD geldt al jaren als stan-
daard voor de opname van bassignalen. Je beschikt, met andere woorden, over de hoog-
tepunten van de basversterkers en effectpedalen plus een sound voor opnamen direct in 
de tafel waar niemand aan kan tippen.

Wie is Line 6?
Misschien weet je dat Line 6 enkele jaren geleden met een nieuw soort versterker voor 
de dag is gekomen en dat wij de eersten waren die de digitale modelingtechnologie op 
een gitaarversterker hebben toegepast. Natuurlijk wisten we toen al dat gitaristen en 
natuurlijk bassisten ook in de studio over een perfect geluid moeten beschikken, terwijl 
meestal de ruimte ontbreekt waar je een grote buizenjongen voluit kunt laten gaan, om 
maar te zwijgen van de geluidsman die één en ander vakkundig op band of harde schijf 
moet krijgen. Dus hebben we onze gepatenteerde modelingtechnologie samengeperst 
en in een klein, rood, boonvormig apparaatje gestopt dat naar de naam POD luisterde – 
en op die manier een revolutie ontketend. En dan was het de beurt aan de Bass POD, 
omdat ook bassisten naar dit soort speeltjes begonnen te vragen.

Zelfs toen duidelijk werd dat onze modelingversterkers en PODs voltreffers waren ble-
ven we echter niet bij de pakken zitten, maar sleutelden gewoon verder. Tenslotte wil 
je de kick van het bereiken van de eerste piek meteen overdoen en een nóg hogere berg 
beklimmen, nietwaar? Dus kochten we massa’s Pepsi, sloten onze ingenieurs op in een 
geheim laboratorium, we schakelden onze uitgebreide versterker- en pedalenverzame-
ling in… en we verwerkten al die waanzinnige geluiden tot een nieuwe –nóg krachti-
gere– modelingtechnologie die we “Point-to-Point-modeling” noemden. Die technolo-
gie werd voor het eerst in de onvolprezen Vetta-versterker gebruikt. Zijn onderschei-
dingen voor de perfecte modellen van alle grote versterkers, speakerkasten en effecten 
kun je al lang niet meer tellen. Dat geheime brouwsel goten we later in een POD… en 
de PODxt en Bass PODxt waren een feit.

Hoe helpt de Bass PODxt je bij het verkrijgen van een gitaargeluid dat de verbeelding 
tart? Simpel! Dat doen we met…
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1 • 4 Modeling
Modeling: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Bij Line 6 lopen een aantal breinen rond die, niet toevallig, ook gitaristen of bassisten 
zijn en zowat alles kennen wat er over een buizenversterker te kennen valt. Ze kun-
nen je zelfs vertellen welke buis in een bepaalde situatie op welke manier reageert, 
wanneer je ze in een bepaald versterkercircuit integreert. Idem dito voor de effecten. 
De buizen beïnvloeden het ingangssignaal, ze geven er een eigen wending (signaalbe-
werking) aan, vanaf een bepaald niveau beginnen ze het geluid te vervormen – en 
nog wel op een specifieke manier. Ook zoiets drukt zijn stempel op het geluid. Hoewel 
dit een erg complexe materie is, kun je ze echter “be-grijpen”, meten en in formules 
gieten. Tenslotte genereert een gitaar- of baselement een elektronisch signaal, terwijl 
de buizen en de overige schakelingen in wezen maar erg complexe signaalprocessors 
zijn.

De Line 6-ingenieurs hebben dat allemaal achterhaald en hun bevindingen in soft-
ware vertaald, die het gedrag van de buizen en overige componenten nauwkeurig 
simuleert, terwijl zich alles in het digitale domein afspeelt. Applaus! En omdat de 
cafeïne nog aan het nazinderen was, hebben de Line 6-ingenieurs ook maar meteen 
achterhaald welke invloed de speakers op het geluid hebben. Daarna was er zelfs nog 
tijd over om ook de effectpedalen en rackeffecten voor gitaar en bas grondig aan de 
tand te voelen. Dit alles werd in een programma gegoten en in een DSP (digitale sig-
naalbewerker) geïmplanteerd. We kunnen dus zonder te overdrijven stellen dat je 
Bass PODxt een siliconemuseum vormt waarin alle grote namen van de gitaarge-
schiedenis niet alleen te bewonderen zijn, maar ook op je zitten te wachten.

Versterker-, speaker- en effectmodellen
De Line 6-vakkennis m.b.t. de sound en technologie wordt je aangeboden in de vorm 
van versterker-, speaker- en effectmodellen van apparaten die iedere gitarist en bassist 
waar dan ook ter wereld als “klassiekers” beschouwt. Die modellen werden tijdens uit-
voerige A/B-vergelijkingen zo lang bijgewerkt tot we vonden dat ze helemaal op de 
geluiden van de grote voorbeelden leken. Daarbij hebben we trouwens ook gelet op 
de invloed van het ingestelde volume en de toonregeling. De kenmerken van het 
niveau versus de toonregeling van de gemodelleerde apparaten werden zorgvuldig 
gemeten om er helemaal zeker van te zijn dat onze modellen op elk moment griezelig 
dicht bij de originelen komen. Zelfs onbenullige details hebben we bestudeerd. De 
kantelfrequenties van de toonregelaars, het bereik waarbinnen de frequenties kunnen 
worden opgehaald of afgezwakt en nog een hele reeks andere unieke factoren… niets 
is ons ontgaan. Omdat de circuits van de meeste versterkers en effecten elkaar boven-
dien “interactief” beïnvloeden, hebben we zelfs achterhaald welke invloed de stand 
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1 • 5van één regelaar op de andere regelaars heeft enz. Wij namen immers enkel genoe-
gen met voorbeeldige modellen van de bestudeerde apparaten. Alles moest klop-
pen. Die versterker-, speaker- en effectmodellen vormen het hart van je 
Bass PODxt.

Laten we nog even op twee dingen wijzen:

1. Het modelingprocédé van Line 6 is gepatenteerd, het berust 
voor de volle 100% op digitale softwaretechnologie en het wordt 
alleen door Line 6 gebruikt.

2. De modeling van Line 6 heeft niets met samples te maken en is 
allerminst “solidstate”. Verder heb je geen speciaal element/bas-
gitaar, noch speciale kabels nodig.

De A.I.R. van erkenning
Via een andere innovatie zet de Bass PODxt de modelingtheorie om in overtui-
gende geluiden: het A.I.R.-procédé dat een directe verbinding met opnameappara-
ten toelaat. De A.I.R.-technologie (“acoustically integrated recording”) is het 
resultaat van nauwgezet onderzoek naar de klankmatige kenmerken en de wissel-
werking tussen de versterker, de speakers, de microfoons en de opnameruimte tij-
dens de opname.

Talrijke versterkers en DI-boxes bieden vandaag de dag een soort speakersimulatie 
of -emulatie. Systemen, die meer doen dan alleen het hoog wat af te zwakken, bie-
den weinig of geen controlemogelijkheden. Algemene speakersimulaties houden 
geen rekening met de duidelijke verschillen i.v.m. de keuze van de luidsprekers, het 
hout en andere kenmerken van een echte speakerkast. Verder negeren die syste-
men de invloed van de voor de opname gebruikte microfoon of diens opstelling. En 
van de invloed van de akoestiek op het geluid hebben ze nog nooit gehoord.

De combinatie van versterkermodellen met de A.I.R.-technologie zorgt er bij de 
Bass PODxt voor dat de voortgebrachte geluiden rekening houden met alle ele-
menten die hun steentje bijdragen tot een verantwoord gitaargeluid, zodat je over 
dezelfde “feel” beschikt als bij gebruik van de gemodelleerde amp en speakerkast:

• De kenmerken van het basversterkercircuit worden door het gekozen versterker-
model (Amp Model) verzorgd. Elk “model” berust op een diepgaande analyse van 
een “klassieke” versterker waar veel mensen veel geld voor neertellen.
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1 • 6 • Het uitgangssignaal van een basversterker wordt naar een speakerkast uitgestuurd 
en door deze laatste eveneens bewerkt. De constructie van de kast, het hout, het 
aantal luidsprekers, om welke typen het gaat en hoe ze op elkaar aangesloten zijn – 
dit alles heeft een grote op het geluid. Een Eden-top met één 2x10”-speaker (open 
kast) klinkt helemaal anders dan wanneer je diezelfde top op een gesloten 4x10”-
kast met hoorn aansluit. Line 6 heeft de nodige aandacht besteed aan de ontwikke-
ling van haar virtuele speakerkasten om ook op dat vlak met geluiden voor de dag 
te komen waar het realisme van afdruipt.

• De door de speakerkast voortgebrachte geluidsgolven worden in een studio door 
een microfoon opgevangen. Ook die heeft een belangrijke invloed op het geluid. 
Om een welbepaald basgeluid te bereiken moet je de microfoons zorgvuldig kiezen 
en ze op (een) welbepaalde plaats(en) zetten. Een microfoon die vlak vóór de luid-
spreker staat levert een ander geluid op dan een zijdelingse opstelling (“off-axis”). 
Line 6 heeft ook de “kleuring” van de microfoons en de invloed van hun opstelling 
bestudeerd. Ook daarvoor bevat de Bass PODxt modellen die je zelf kunt kiezen.

• Een basversterker, speakerkast en microfoon bevinden zich altijd in een ruimte. De 
akoestiek daarvan verandert ook weer iets aan het geluid. Met een galmeffect kun 
je de reflecties van de vloer, de wanden enz. tot op zekere hoogte simuleren. Maar 
zo’n effect kan je niet de “spreiding” van het geluid tussen de speakerkast en de 
microfoon geven. Precies dit laatste zorgt er echter voor dat de luisteraar “weet” 
waar hij zich ten opzichte van de basversterker bevindt. Tussen hem en de verster-
ker zit er namelijk heel wat lucht.

De Bass PODxt houdt rekening met al deze belangrijke aspecten. Kies met de AMP 
MODELS-regelaar het gewenste versterkergeluid. De Bass PODxt voegt daar het 
gepaste speaker- en microfoonmodel aan toe en zorgt op die manier voor een levendig 
geluid. Het klinkt dus net zoals bij gebruik van een versterker en een microfoon. Druk 
op de benodigde knoppen en draai wat aan de regelaars – en je kunt andere speaker- 
en microfoonmodellen kiezen, plus bepalen hoe sterk het geluid in de virtuele ruimte 
wordt gereflecteerd.

Het A.I.R.-procédé vind je alleen bij Line 6-apparaten. In combinatie met de Amp-, 
Cab- en effectmodellen zorgt deze technologie voor een geluid dat alleen de 
Bass PODxt in huis heeft.
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1 • 7DI
Natuurlijk weten we dat tal van bassignalen zowel in de studio als live hetzij alleen 
via een DI-box, hetzij als combinatie van versterker- en DI-signaal naar de tafel 
worden gestuurd. Precies daarom biedt de Bass PODxt naast een MODEL OUT-
PUT ook een DI-uitgang. Deze laatste stuurt enkel het onbewerkte bassignaal uit – 
en wel op Line-niveau en in fase met het door de versterker-, speaker-, effect- en 
microfoonmodellen bewerkte signaal van de MODEL-uitgang.

Genoeg gezeurd…
Nu je weet wat er allemaal in je Bass PODxt zit, gaan we je tonen hoe je het eruit 
krijgt. Pak dus je favoriete bas vast, sluit hem aan en zie Meteen aan de slag aan 
het begin van dit hoofdstuk, als je die punten nog niet hebt doorgenomen. Klap 
dan de laatste pagina van deze handleiding uit en volg ons doorheen een diep-
gaande verkenning van je Bass PODxt…
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BEDIENINGSORGANEN & AANSLUI-

TINGEN
De laatste pagina van deze handleiding kun je uitklappen. Dat heeft verschillende 
voordelen. Mooie prentjes bijvoorbeeld! Die komen altijd van pas tijdens het lezen van 
de handleiding. Bovendien vind je daar alles wat je moet weten om snel met je 
Bass PODxt aan de slag te kunnen. De omkaderde cijfers in deze handleiding verwijzen 
naar de legenden van die bewuste laatste pagina. Aan de achterkant van die pagina 
staan de functies van de pedalenbakken FBV en FBV Shortboard uitgelegd. Bovendien 
vind je er een schematekening van de signalen en tips voor verschillende soorten 
effectverbindingen.

1 Netschakelaar–Hiermee schakel je de Bass PODxt in en uit. De Bass PODxt Pro 
wordt met een geaarde IEC-stroomkabel geleverd. Voor de voeding van je Bass PODxt 
mag je enkel de bijgeleverde PX-2-adapter gebruiken.

2 INPUT/BASS IN–Hier moet je de bas aansluiten. (Voor techneuten: dit is een 
asymmetrische mono-ingang.)

3 PHONES–Hier moet je een hoofdtelefoon aansluiten, als je niemand mag storen. 
Het volume stel je in met de OUTPUT-regelaar. Let er tijdens het gebruik van een 
hoofdtelefoon op het volume zo in te stellen dat je niet al na twee seconden doof bent. 
Zet de OUTPUT-regelaar ongeveer op “10 uur”, zet de hoofdtelefoon dan pas op en ver-
hoog het volume eventueel.

Om er zeker van te zijn dat je ook een gelikt geluid hoort, kiest de Bass PODxt bij aan-
sluiten van een hoofdtelefoon automatisch de Studio Mode (meer details over die mode 
vind je onder “Waar moet het signaal naartoe?” op blz. 3•5).

4 OUTPUT–Hiermee stel je het algemene uitgangsvolume (en het volume in de 
hoofdtelefoon) van je Bass PODxt in. De stand van de OUTPUT-regelaar heeft geen 
invloed op de klankkleur. Je beschikt dan ook op eender welk volume over een geluid 
dat staat als een huis. De instelling van deze regelaar wordt niet in de geheugens van de 
Bass PODxt opgeslagen. 

Bass PODxt Pro-gebruikers moeten onthouden dat deze regelaar geen invloed heeft op de 
XLR-uitgangen (alleen in de Live-mode, zie “Waar moet het signaal naartoe?” op blz. 3•5). 
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De signaal/ruis-verhouding van de Bass PODxt is optimaal, wanneer je de OUTPUT-
regelaar op de maximumwaarde zet. Kies dus geen te lage OUTPUT-instelling, omdat je 
anders eventueel ook betrekkelijk veel ruis naar buiten stuurt, terwijl je niveau zo laag 
is dat de man/vrouw achter het mengpaneel ook de ruis mee opkrikt. Om de OUTPUT-
regelaar voor gebruik met opnameapparatuur, een mengtafel of andere studioapparaten 
zo hoog mogelijk in te stellen moet je de uitgangen van de Bass PODxt aanslui-
ten op de Line-ingangen van dat apparaat. Kies dus nooit een gitaar- of micro-
fooningang. Line-ingangen hebben in de regel een gevoeligheid die je toelaat om de 
OUTPUT-regelaar van de Bass PODxt helemaal open te draaien – en dat zorgt op zijn 
beurt voor een optimaal signaal. Moet je de Bass PODxt aansluiten op gecombineerde 
MIC/Line-ingangen, dan zet je de betreffende Gain-regelaars het best eerst op nul. 
Regel OUTPUT vervolgens op de maximumwaarde en stel daarna de gepaste ingangs-
gevoeligheid in.

5 D.I. & MODEL OUTPUT–(Zie de nummers 33 en 34 voor de uitgangen van de 
Bass PODxt Pro.) Dit zijn symmetrische TRS-jacks (Tip/Ring/Sleeve) die je o.a. op 
symmetrische ingangen met een gevoeligheid van +4dBu kunt aansluiten. Niets belet 
je echter om gewone gitaarkabels (mono) te gebruiken en die op –10dBV-ingangen aan 
te sluiten.

6 Pedal–Ziet eruit als een opgeblazen telefoonaansluiting. Hier kun je een optionele 
FBV, FBV Shortboard- of FBV4-pedalenbak aansluiten. Een Floor Board of FB4 van 
Line 6 wordt door de Bass PODxt niet ondersteund.

7 USB–De USB-poort van de Bass PODxt laat toe om de Bass PODxt direct met je 
computer te verbinden en hem samen met eender welk populair opnameprogramma te 
gebruiken. De USB-kabel krijg je gratis, omdat we willen dat je de beschikbare 
Bass PODxt-driver ook gebruikt. Die software –evenals de instructies voor de installatie 
en het gebruik ervan– kun je gratis downloaden van www.line6.com.

8 MIDI IN en OUT–Je kunt de Bass PODxt op een MIDI-apparaat aansluiten en met 
dit laatste geheugens selecteren (programmakeuze) of de Bass PODxt-parameters beïn-
vloeden (controle- en/of SysEx-commando’s). Bovendien kun je de instellingen van de 
Bass PODxt mits een gratis programma op je computer archiveren (zie 
www.line6.com). De MIDI OUT-connector van de Bass PODxt moet op de MIDI 
IN-connector van het externe apparaat worden aangesloten. De MIDI OUT-connec-
tor van dat apparaat moet je op de MIDI IN-connector aansluiten. In hoofdstuk 7, 
“Geavanceerde edit- & MIDI-functies”, wordt haarfijn uitgelegd hoe de Bass PODxt 
met andere MIDI-apparaten kan worden gebruikt en wat de Bass PODxt via MIDI kan 
doen.
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9 DRIVE–Hiermee bepaal je hoe sterk het niveau vóór het gekozen versterkermodel 
wordt opgehaald. Net zoals op een basversterker zonder Master Volume-regelaar bepaal 
je hiermee het “scheurgehalte” van het geluid.

10 Toonregelaars–BASS, LO MID, HI MID, TREBLE.Deze regelaars werken net zoals 
op een basversterker. Hun respons en wisselwerking worden echter bepaald door de 
AMP MODELS-keuze. Daarom komt hun werking altijd overeen met de toonregeling 
van de originele versterker die aan de basis van het betreffende model ligt.

11 CHAN VOL–Met deze regelaar bepaal je het volume van het gekozen geheugen 
(“kanaal”) – vandaar de benaming CHAN VOL. Hiermee kun je zorgen dat alle opgesla-
gen Bass PODxt-sounds precies het gewenste volume hebben (bv. het geschikte ver-
schil tussen vervormde en “cleane” geluiden). Stel CHAN VOL altijd zo hoog moge-
lijk in om een optimale signaal/ruis-afstand te bereiken. Als het display van de 
Bass PODxt echter de boodschap CLIP afbeeldt, moet je het volume wat terugdraaien. 
O, en nog iets…

TIP: Waarschijnlijk wil je dat al je favoriete sounds lekker hard staan, terwijl de 
verschillen tussen cleane en scheurgeluiden niet oorverdovend groot mogen zijn. 
Juist? Om zo’n harmonisch geheel te bereiken, moet je beginnen met je favoriete 
“clean”-sounds. Stel hun CHAN VOL-waarde zo hoog in dat de CLIP-
indicator in het display van de Bass PODxt net niet verschijnt, ook al trek 
je bijzonder hard aan de snaren. Kies vervolgens de andere cleane geluiden en 
vergelijk het volume daarvan met je eerste “nette sound”. Vervolgens kun je dan 
het volume van de “smerige” geluiden instellen. Dat moet je vergelijken 
met het volume van de “cleane” sounds en eventueel aanpassen. In de 
regel moet je voor scheurgeluiden een kleinere CHAN VOL-waarde 
kiezen. Daarna kun je je dan beperken tot het oproepen van de benodigde 
Bass PODxt-geheugens en eventueel de OUTPUT-waarde wat bijsturen. De 
onderlinge balans van de verschillende sounds zal echter perfect zijn.

12 COMPRESS–De Bass PODxt bevat tevens een model van de “klassieke” buizen-
compressor “LA-2A”, die je zowat in elke studio aantreft. Met deze regelaar bepaal je de 
hoeveelheid signaalcompressie. Hoe groter de waarde, hoe meer volumeverschillen tus-
sen hard en zacht aangeslagen noten worden afgevlakt. Kleine waarden betekenen dan 
ook dat je dynamiek nauwelijks verandert. Een compressor vermindert het volume van 
luide noten en zorgt op die manier dat hun niveau zich dichter bij dat van zacht 
gespeelde noten bevindt. Zoiets zou logischerwijze tot een lager uitgangsvolume moe-
ten leiden, ware het niet dat de Bass PODxt een automatische compensatie voor derge-
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lijke strijkijzeracties in petto heeft. Dankzij die functie (die op andere compressor “Out 
Gain” e.d. heet) verandert het daadwerkelijke uitgangsvolume nauwelijks. Je mag dus 
zonder meer ook eens heel intens comprimeren.

13 EFFECTS–Met deze regelaar kies je de “Effect Setups” van de Bass PODxt. Dit zijn 
combinaties van verschillende effecten (zie ook hoofdstuk 6, “Stomp-, Mod- & Delay/
Verb-modellen”). Een Effect Setup kun je vergelijken met een pedalenbak of een reeks 
19”-effecten die je bv. in functie van de versterkermodellen kunt programmeren. Wan-
neer je aan de EFFECTS-regelaar draait, vertelt de Bass PODxt je welke Effect Setup er 
op dat moment wordt gebruikt en hoor je meteen hoe de effectinstellingen veranderen. 
Als een effectknop oplicht, is het betreffende blok ingeschakeld. Er zijn 64 voorgepro-
grammeerde “rigs” die je meteen kunt gebruiken.

14 EFFECT TWEAK–Hiermee kun je een bepaald aspect van het gekozen effect wij-
zigen. Draai hem naar rechts om het effect harder, dieper, sneller enz. te maken. Je weet 
altijd precies wat je aan het wijzigen bent, omdat er bij het draaien aan de regelaar een 
venstertje in het display van de Bass PODxt verschijnt. Met de TAP-knop kun je in de 
regel de vertragingstijd van de delay wijzigen. Het fijne over de werkwijze en de toewij-
zing van de gewenste functie aan de EFFECT TWEAK-regelaar vind je in hoofdstuk 4, 
“Programmeren en opslaan van sounds”. Als het effect, waaraan EFFECT TWEAK toe-
gewezen is, uit staat, doet EFFECT TWEAK helemaal niks. Als de EDIT- of TUNE/SYS-
TEM-knop oplicht, dient EFFECT TWEAK voor het instellen van parameterwaarden.

15 AMP MODELS–Met deze regelaar bepaal je in zekere zin welke circuits er in de 
Bass PODxt worden gebruikt. Dat is natuurlijk niet echt zo, maar het “vormt” wel je 
versterkergeluid. (Meer details hierover vind je in hoofdstuk 5, “Gemodelleerde ver-
sterkers en speakerkasten”.) De naam van het gekozen Amp-model verschijnt in het 
display van de Bass PODxt. Als je een versterkermodel kiest, wordt automatisch een 
bijpassend speaker- en microfoonmodel geselecteerd. Voorbeeld: kies je het “Tweed B-
Man”-model, dan wordt ook het geluid van de bijbehorende speaker opgeroepen. 
Indien nodig, kun je echter een ander speakermodel kiezen door op de CAB/A.I.R.-
knop (zie verderop) te drukken.

Naast het versterkermodel zelf worden ook de bijbehorende functies (toonregeling 
enz.) ingesteld. zodat je meteen aan de slag kunt. Drive, Bass, Mid, Treble, Presence, 
Cab/A.I.R. enz. veranderen dus bij keuze van een versterkermodel, zodat je altijd met-
een paraat bent. Eens je de Bass PODxt wat beter kent, kun je die “presets” trouwens 
helemaal naar je hand zetten, als je vindt dat jouw voorkeuren nóg beter bij bepaalde 
versterkermodellen passen. In de Manual-mode worden de “fysieke” instellingen van 
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DRIVE, BASS, LO MID, MI MID, TREBLE, CHAN VOL en COMPRESS gehanteerd 
(dus niet de opgeslagen waarden die misschien niets eens overeenkomen met de standen van de 
regelaars). Meer details hierover vind je in hoofdstuk 5.

16 SELECT–De Bass PODxt biedt 64 geheugens die bij levering al waanzinnig goede 
amp-annex-effecten-instellingen bevatten (dankuwel, Line 6). De geheugens zijn ver-
deeld over 16 banken à 4 geheugens. (De geheugenplaatsen worden met A, B, C en D 
aangeduid.) De banken zou je kunnen beschouwen als vierkanaalsversterkers – en die 
lijn wordt ook op de optionele pedalenbakken voor de Bass PODxt (FBV en FBV 
Shortboard) doorgetrokken. Meer details hierover vind je in hoofdstuk 8.

De banken van de Bass PODxt kun je met de SELECT-regelaar kiezen. De geheugens 
binnen de geselecteerde bank kies je dan weer met de vier “soft”-knoppen onder het 
display. Let wel: bij het kiezen van een geheugen bewegen de regelaars niet. Zo zou 
BASS bv. op de minimumwaarde kunnen staan, terwijl de basparameter van het geko-
zen geheugen de maximumwaarde hanteert. Om de BASS-instelling (of een andere 
waarde) te veranderen hoef je echter maar aan de betreffende regelaar te draaien. Om 
de geheugenwereld te verlaten en in de Manual-mode te werken moet je één van de 
knoppen onder het display van de Bass PODxt twee keer indrukken. In het display ver-
schijnt dan de boodschap Manual Mode om duidelijk te maken dat je nu WYSIWYG 
(“what-you-see-is-what-you-get”) aan het werken bent: de standen van de fysieke rege-
laars beantwoorden dan precies aan het geluid dat je hoort. Daar hebben we het ver-
derop over.

Als EDIT, SAVE of TUNE/SYSTEM oplicht, dient SELECT voor het selecteren van dis-
playpagina’s. Druk je op EDIT, dan kun je de pagina’s met de effect- en geheugenpara-
meters instellen; met TUNE/SYSTEM heb je toegang tot de tuner- en systeemparame-
ters; SAVE tenslotte bevat de functies voor het aanpassen van de versterker- en effec-
tinstellingen evenals de MIDI-parameters. Aan de verticale “scrollbalk” links in het 
display kun je aflezen welke pagina momenteel geselecteerd is.

17 Display–Het extra-informatieve LC-display (liquid crystal display) van de 
Bass PODxt is a.h.w. het “raam” met zicht op alle beschikbare parameters. Ziehier hoe 
je via het display werkt:

1. Wanneer SAVE, EDIT of TUNE/SYSTEM oplicht, toont een “scrollbalk” links in het 
Bass PODxt-display waar de momenteel gekozen pagina zich binnen het “geheel” 
bevindt. Druk even op één van die knoppen om te achterhalen hoe die balk er 
uitziet. Elk puntje vertegenwoordigt een displaypagina. Tijdens het draaien aan de 
SELECT-regelaar kies je andere pagina’s – en de rechthoek springt naar de 
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overeenkomstige plaats. Kies je de eerste pagina, dan bevindt de rechthoek zich 
helemaal bovenaan. Roep je de laatste pagina op, dan verschijnt de rechthoek 
helemaal onderaan de balk. Op en neer. Op en neer. En toch hebben we het hier 
niet over geslachtsgemeenschap!

2. Onderaan elke displaypagina zie je telkens een aantal woorden. Die 
vertegenwoordigen dingen die je kunt instellen. Druk op de knop eronder en kies 
met de EFFECT TWEAK-regelaar de gewenste instelling.

18 Softknoppen–De functies van deze knoppen verschillen naar gelang wat je net 
aan het doen bent. Meestal dienen ze voor het selecteren van de geheugens binnen de 
actieve bank en voor het oproepen/verlaten van de Manual-mode (druk twee keer op 
een knop, zie ook SELECT hierboven). Als EDIT, SAVE of TUNE/SYSTEM oplicht, die-
nen de softknoppen voor het kiezen van de parameter die je wilt instellen. Dit laatste 
doe je dan met de EFFECT TWEAK-regelaar.

19 Effectknoppen–Hiermee kun je de effectblokken in- en uitschakelen (is een blok 
actief, dan licht de bijbehorende knop op).

• Met de EQ-knop kun je de semiparametrische 6-bands EQ in-/uitschakelen.
• Met STOMP schakel je het pedaaleffect (Stompbox) in en uit.
• Met MOD schakel je het geladen modulatie-effect in en uit.
• Met DELAY/VERB schakel je het geladen delay- of reverbeffect in en uit.

Druk de betreffende knop twee keer in om de effectparameters in te stellen en/of een 
ander effecttype te kiezen. Ziehier een voorbeeld: druk twee keer op EQ om naar de EQ 
EDIT-pagina te gaan. Door twee keer op STOMP te drukken ga je naar de EDIT-pagina 
van de pedaaleffecten. Druk nog eens twee keer op die knop (of één keer op EDIT) om 
de Edit-mode weer te verlaten.

20 CAB/A.I.R.–Door één keer op CAB/A.I.R. te drukken heb je toegang tot de 
speakermodellen (Cab Models), kun je het microfoontype kiezen en de “akoestiek” van 
de denkbeeldige studio bepalen. In tegenstelling tot de EFFECTKNOPPEN kun je hier-
mee echter niets in- of uitschakelen. Druk dus gewoon op deze knop en kies je speaker- 
en microfoonmodel. Gebruik je geen speakermodel (No Cab), dan licht deze knop niet 
op.

Bass PODxt OM_NL  Page 6  Monday, September 15, 2003  3:59 PM



Bedieningsorganen & aansluitingen

2• 7

21 SAVE–Om je eigen sounds in de interne geheugens van de Bass PODxt op te slaan 
moet je op deze knop drukken. Hoe het allemaal in z’n werk gaat, vind je in hoofdstuk 
4, “Programmeren en opslaan van sounds”. Als je niet zo lang kunt wachten, vind je 
hier alvast de basiswerkwijze:

Zolang je met een opgeslagen geluid van de Bass PODxt werkt, verschijnen in de 
bovenste displayregel het banknummer, de geheugenletter en de naam van die instel-
lingen. Als je ook maar aan één regelaar draait of een parameterinstelling op een EDIT-
pagina wijzigt, verschijnt er links van het banknummer een sterretje. Zo weet je dat de 
huidige instellingen niet meer met de opgeslagen versie overeenkomen. Die moet je dus 
opslaan, als de Bass PODxt ze moet onthouden. 

Om de wijzigingen op te slaan moet je op de SAVE-knop drukken. Die knop begint 
trouwens te knipperen. Druk nog een keer op SAVE om de nieuwe versie in het geheu-
gen van de oorspronkelijke instellingen (en dus onder dezelfde naam) op te slaan. Wil 
je vóór het opslaan ook de naam wijzigen, dan moet je met de twee middelste softknop-
pen de gewenste tekenpositie kiezen, vervolgens op de rechter softknop drukken en met 
de EFFECT TWEAK-regelaar het teken instellen. Druk op de softknop onder DEST, 
kies met de EFFECT TWEAK-regelaar een geheugen (daarmee selecteer je achtereen-
volgens alle geheugens –A, B, C en D– van alle zestien banken) en druk nog een keer 
op SAVE. De indicator van deze knop stopt met knipperen, een balkje toont dat de data 
vastgelegd worden en de sound bevindt zich in het gekozen geheugen. De instellingen, 
die zich daarvóór in dat geheugen bevonden, worden overschreven.

Eens je een sound hebt opgeslagen, kun je hem weer oproepen door gewoon aan de 
SELECT-regelaar te draaien. (In hoofdstuk 8 kom je te weten hoe je geheugens met de 
voet kunt kiezen.) 

Zelfs als je momenteel niet met de instellingen van een Bass PODxt-geheugen werkt –
omdat de Manual-mode actief is– kun je de instellingen opslaan. Druk op SAVE, op 
DEST, kies met de EFFECT TWEAK-regelaar het geheugen van bestemming en druk 
tenslotte nog eens op SAVE.

Wil je de instellingen toch niet opslaan, dan moet je op eender welke andere knop 
drukken. (De Save-functie wordt tevens uitgeschakeld, wanneer je niet binnen de 15 
seconden na het drukken op SAVE een geheugen kiest.) En geen nood, als je tijdens het 
opslaan een geheugen hebt gekozen met een fabrieksgeluid dat je eigenlijk wilde bewa-
ren. Na op SAVE gedrukt te hebben kun je namelijk ook een pagina kiezen waar je de 
fabrieksgeluiden weer kunt oproepen. Meer details hierover vind je in hoofdstuk 4.
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Via de SAVE-knop kun je bovendien de versterkermodellen en Effect Setups naar je 
hand zetten, zodat die bij het draaien aan AMP MODELS of EFFECTS meteen paraat 
staan. Meer details hierover vind je in hoofdstuk 4.

22 EDIT–Druk op de EDIT-knop om toegang te hebben tot nog meer parameters. Als 
de EDIT-knop oplicht, dient SELECT voor het selecteren van displaypagina’s met alle 
parameters die in de geheugens kunnen worden opgeslagen. Op die pagina’s kun je de 
effectparameters instellen, een speaker- en microfoonmodel kiezen en een parameter 
aan de EFFECT TWEAK-regelaar toewijzen. Meer details over het editen vind je in 
hoofdstuk 4.

23 TUNE/SYSTEM–Druk op deze knop om (roffel) de digitale chromatische tuner op 
te roepen. De bewerkingen van het versterkermodel en de effecten worden tijdelijk uit-
geschakeld om je toe te laten de snaren in een mum van tijd te stemmen. 

Sla een snaar aan. Het display van de Bass PODxt beeldt nu de herkende noot af. Alle 
noten worden als mollen afgebeeld. In plaats van “G#” zie je dus bv. “Ab”. Sla de snaar 
nog eens aan en draai aan de mechaniek. Het balletje in het display verschuift nu even-
eens: naar rechts, als de snaar te hoog gestemd staat, naar links, als ze te laag is. Zodra 
het balletje zich precies in het midden bevindt, is de snaar helemaal juist gestemd. Druk 
nog een keer op de TUNER/SYSTEM-knop van de Bass PODxt om de bijbehorende dis-
playpagina weer te doen verdwijnen.

Tuner Bypass/Volume – In de regel hoor je de gespeelde noten tijdens het stemmen 
niet. Als je dat echter prettiger vindt werken, moet je op de knop met de Mute-functie 
drukken en met EFFECT TWEAK “Bypass” selecteren.

Frequentie van de tuner—Heb je een andere referentiefrequentie nodig dan A= 
440Hz? Zolang de Tuner-mode actief is, kun je op de knop “440 Hz” drukken en met de 
EFFECT TWEAK-regelaar van de Bass PODxt een andere frequentie kiezen. Het instel-
bereik luidt 430~450 Hz. Deze keuze wordt automatisch opgeslagen. Na inschakelen 
van de Bass PODxt hoef je ze dus niet telkens opnieuw in te stellen, als je de “onge-
wone” frequentie wilt aanhouden (bv. omdat de akoestische piano die hanteert).

24 TAP–Met deze knop kun je de tijd of snelheid van de Bass PODxt-effecten (Mod 
en Delay) instellen door er gewoon een aantal keren op te drukken. Om het tempo in 
te stellen hoef je TAP maar in de maat van het gewenste tempo in te drukken. De effec-
ten hanteren dan het nieuwe tempo. Op één van de laatste EDIT-pagina’s vindt je 
tevens een Tempo-parameter die de “getapte” waarde afbeeldt. Die parameter helpt je 
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bovendien bij het instellen van precies de juiste tempowaarde, wat met TAP niet altijd 
even eenvoudig is. In hoofdstuk 4 kom je te weten hoe je ervoor zorgt dat de effecten 
de ingestelde tempowaarde hanteren.
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Bass PODxt Pro

De volgende bedieningsorganen en connectors vind je enkel op de Bass PODxt Pro.

25 INPUT LEVEL–Kies de NORMAL-stand voor bassen met passieve elektronica. 
Als de 28 CLIP-indicator oplicht, is het niveau aan de ingang van de Bass PODxt Pro 
iets “te”. Gebeurt dit bij jou maar al te vaak, dan zou je de PAD-instelling eens moeten 
activeren. Daarmee zorg je namelijk dat de ingangscircuits ook “hetere” signalen (bv. 
van bassen met actieve elektronica, toetseninstrumenten e.d.) aankunnen. Bovendien 
verdient het aanbeveling om alles, wat niet meteen op een bas lijkt, op de 29 Line 
Level Input aan de achterkant aan te sluiten. Dat is namelijk een symmetrische TRS-
ingang. Via een aparte CLIP-indicator in het display kom je te weten wanneer je de 
interne DSP lichtelijk aan het verkrachten bent.

26 I/O & DIG SELECT–Druk op deze knop om je Bass PODxt Pro te vertellen 
waarop zijn uitgangen zijn aangesloten. Pas dan kan hij namelijk een optimaal signaal 
uitsturen. Verder vind je hier de digitale audio-opties. 

• Druk er één keer op om duidelijk te maken naar welke ingang de Bass PODxt Pro 
moet luisteren en wat hij naar zijn digitale uitgangen moet uitsturen.

• Druk er nog eens op om de Bass PODxt Pro te verklappen of hij zich in een studio 
of op een podium bevindt, of en hoe je de effectenlus wilt gebruiken en welke digi-
tale apparaten je op de Bass PODxt Pro aangesloten hebt.

• Druk er een derde keer op om de opties voor de “Bi-Amp”-mode van de 
Bass PODxt Pro in te stellen.

• Met een vierde druk verlaat je deze mode weer en keer je terug naar de daarvóór 
geselecteerde displaypagina.

27 SIGNAL–Deze indicator licht op, wanneer het ingangssignaal voldoende krachtig 
is. Als je een op de Bass PODxt Pro aangesloten signaalbron niet hoort, moet je op de 
26 I/O & DIG SELECT-knop drukken en kijken of je wel de juiste ingang geacti-
veerd hebt. (Deze indicator licht overigens niet op, wanneer er audiosignalen via USB 
binnenkomen.)

28 CLIP–Als deze indicator oplicht, is het ontvangen signaal te krachtig – en “te” is 
bijna altijd slecht… (Hij licht echter niet op, wanneer het USB-audiosignaal wat aan 
het overdrijven is.) Verminder dan het volume van de bas of de andere signaalbron, die 
je op de Bass PODxt Pro hebt aangesloten of maak gebruik van de Pad-instelling 
(25 INPUT LEVEL-schakelaar). Voor andere signaalbronnen dan een basgitaar is er 
tevens…
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29 Line Level Input–Dit is een symmetrische (“gebalanceerde”) ingang voor signalen 
die niet echt van een bas afkomstig zijn (bv. van een draadloos systeem). Deze ingang 
kun je tevens gebruiken voor “Re-amping”-toepassingen, d.w.z. de bewerking van een 
droog opgenomen signaal met de Bass PODxt Pro tijdens de mix. Hiervoor moet je ook 
weer op de 26 I/O & DIG SELECT-knop drukken en “Line Input” kiezen. De 
27 SIGNAL-indicator op het frontpaneel licht op, wanneer er een signaal binnen-
komt, en 28 CLIP vertelt je wanneer de Bass PODxt Pro wordt overbelast.

30 Unprocessed Bass Out–Deze connector kun je voor minstens twee toepassingen 
gebruiken. Als je een aparte 19”-tuner beschikt, kun je hem langs deze weg aanspreken. 
De eigenlijke bestaansreden is echter dat je voortaan zelfs na de opname nog aan je bas-
geluid kunt sleutelen. Pro Tools- en Amp Farm-gebruikers doen dit al een hele tijd. En 
jij kunt dat nu ook… 

Hoe moet dat dan? Je neemt een onbewerkt bassignaal op. Later (d.w.z. tijdens de mix) 
stuur je het signaal van het betreffende spoor naar de 29 Line Level Input van je 
Bass PODxt Pro, je kiest een versterkermodel, je stelt de effecten in en je zorgt dat het 
geluid precies bij de sfeer van de song past.

Anderzijds weten we allemaal dat het inspelen van een partij met een foute (of hele-
maal geen) sound maar niks is. Ken je ook, niet waar? Maar dat hoeft ook helemaal 
niet. Je kunt namelijk ook tijdens de opname een rake sound instellen – de Bass PODxt 
Pro heeft namelijk twee soorten uitgangen, waarvan je één kunt uitversterken, terwijl 
je het signaal van de andere opneemt. Indien nodig, kun je natuurlijk ook het bewerkte 
(MODEL) en het “gewone” (D.I.) signaal samen opnemen, wat dan nóg meer opties tij-
dens de mix biedt. Zie blz. 3•17 voor meer details.

De digitale uitgangen van de Bass PODxt Pro kunnen het droge bassignaal eveneens 
uitsturen – dat bespaart namelijk twee conversies. De parameter waarmee je dit instelt 
bereik je via de 26 I/O & DIG SELECT-knop.

31 & 32 Effects Send & Return–De effectenlus is voor apparaten met Line-niveau 
bedoeld (met name 19” multi-effectprocessors), maar niet geschikt voor effectpedaal-
tjes (elke rechtgeaarde bassist sluit die sowieso tussen het instrument en de Bass PODxt 
Pro aan). Druk op 26 I/O & DIG SELECT-knop en stel via het display in of de lus in 
serie of parallel met de overige signalen moet lopen. Kies je voor een seriële verbinding, 
terwijl je geen signaalbron op de RETURN-connector van de Bass PODxt Pro aansluit, 
dan is dat hoegenaamd geen ramp: je blijft de overige signalen horen. Zie blz. 3•13 voor 
meer details. Zelfs als je de externe processor enkel in het D.I.-signaal wilt inlussen, 
moet je een kabel op de SEND MODEL-connector aansluiten. Anders wordt de effec-
tenlus namelijk zowel met de MODEL- als de D.I.-uitgang verbonden.
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33 UNBAL ANALOG OUT–De displaypagina’s, die je via de 26 I/O & DIG 
SELECT-knop bereikt, laten je o.m. toe om te bepalen of deze uitgangen voor de “Stu-
dio” of “Live”, dan wel voor de “Bi-Amp”-mode moeten dienen.

• In de “Studio”-mode sturen ze signalen met een niveau van –10 dBV uit.

• In de “Live”-mode wordt de speakersimulatie niet gebruikt, omdat ervan wordt uit-
gegaan dat je op de bühne een versterker gebruikt.

• In de “Bi-Amp”-mode worden de lage frequenties van het signaal naar de D.I.-con-
nector uitgestuurd, terwijl de hoge frequenties naar de MODEL-uitgang gaan. 
Zoiets laat toe om twee verschillende externe versterkers en speakers aan te spre-
ken om precies het gewenste geluid te bereiken.

Welke optie je ook verkiest: met de 4 OUTPUT-regelaar op het frontpaneel kun je 
het uitgangsvolume van deze aansluitingen bepalen.

34 BALANCED ANALOG OUT–De displaypagina’s, die je via de 26 I/O & DIG 
SELECT-knop bereikt, laten je o.m. toe om te bepalen of deze uitgangen voor de “Stu-
dio” of “Live” moeten dienen. In de “Studio”-mode sturen ze signalen met een niveau 
van +4 dBu uit. In de “Live”-mode kun je –10dBV-signalen naar de PA e.d. uitsturen. 
De 4 OUTPUT-regelaar op het frontpaneel heeft geen invloed op de “Live”-signalen, 
die via deze connectors naar buiten worden gestuurd. Het voordeel daarvan is dat je het 
volume op de bühne kunt veranderen zonder het naar de PA-tafel uitgestuurde signaal 
te beïnvloeden.

35 GROUND–Met deze schakelaar kun je de massa van de symmetrische XLR-uit-
gangen van de Bass PODxt Pro afkoppelen. Zoiets kan handig blijken, wanneer je te 
kampen hebt met brom die bij een verbinding met een ander geaard apparaat kan 
optreden.

36 AES/EBU & S/PDIF IN & OUT–Deze connectors zenden en ontvangen digitale 
audiosignalen. Op de 26 I/O & DIG SELECT-pagina’s kun je instellen welke connec-
tors, welke samplingfrequentie en welke resolutie (“bits”) je wilt hanteren. De digitale 
en analoge ingangen (c.q. digitale en analoge uitgangen) kun je overigens samen 
gebruiken. Het is zelfs mogelijk om signalen met een andere samplingfrequentie en/of 
resolutie naar een digitale ingang van de Bass PODxt Pro te sturen dan zijn digitale uit-
gang hanteert.
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De Bass PODxt Pro heeft geen aparte Wordclock-aansluiting, maar hij kan het betref-
fende synchronisatiesignaal wel uit de signalen puren die hij via een digitale ingang 
ontvangt – zelfs wanneer de Bass PODxt Pro alleen een analoog ingangssignaal 
bewerkt. Je kunt dan ook een digitale uitgang van bv. je mengpaneel op de S/PDIF-
ingang van de Bass PODxt Pro aansluiten en op de 26 I/O & DIG SELECT-knop 
drukken. Zet de FORMAT-parameter vervolgens op MATCH SPDIF – en de Bass PODxt 
Pro hanteert het Wordclock-signaal van het mengpaneel. De Bass PODxt Pro kan zijn 
digitale uitgangssignalen aan het ontvangen formaat aanpassen.
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EN DAN NU… MUZIEK
De cijfers in de zwarte vakjes verwijzen naar de legenden op de uitvouwbare laatste 
pagina.

De Bass PODxt zorgt altijd voor een dijk van een geluid – het maakt dan ook niet 
uit waarop je hem aansluit. Hij staat op het podium net zo zijn mannetje als in de 
nabijheid van de meest onbetaalbare studioapparatuur. (Dit laatste vinden we alle-
maal leuk, nietwaar?) Je moet echter wel een aantal dingen instellen, en dat gaan 
we aan de hand van drie alinea’s uit de doeken doen:

Bass PODxt — in de studio

De Bass PODxt in het livecircuit

Configureren en aansluiten van de Bass PODxt Pro

Maar eerst zijn er nog…

De basisbeginselen
1. Sluit het netsnoer (van de bijgeleverde adapter) aan op een stopcontact en 

vervolgens op de Bass PODxt.

2. Sluit je bas aan op de INPUT-connector van de Bass PODxt (de BASS IN-
connector van de Bass PODxt Pro) 2.

3. Bass PODxt: Sluit de uitgangen van de Bass PODxt aan op het apparaat waar hij 
zijn signalen naartoe moet sturen. De 4 OUTPUT-connectors zijn van het 
symmetrische 1/4” TRS (Tip/Ring/Sleeve) type die je zonder meer op symmetrische 
apparaten met een ingangsgevoeligheid van +4dBu kunt aansluiten. Niets belet je 
echter om gewone gitaarkabels (mono) te gebruiken om ze op –10dBV-ingangen 
aan te sluiten.

Bass PODxt Pro: Kies één van de twee uitgangsparen. Meer details over het 
verschil tussen die twee vind je in het derde deel van dit hoofdstuk. Druk op de 
26 I/O & DIG SELECT-knop en kies “Bass” (of een ander signaaltype) als 
ingangssignaal.
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Bass PODxt — in de studio
Bass PODxt Pro-gebruikers moeten meteen naar “Configureren en aansluiten van de 
Bass PODxt Pro” aan het einde van dit hoofdstuk gaan. 

Als je graag met de USB-poort werkt, moet je eerst naar www.line6.com surfen om de 
Bass PODxt USB-driver en de installatie-instructies te downloaden.

Waar moet het signaal naartoe?
De Bass PODxt moet weten waar zijn uitgangssignaal naartoe gaat om het optimaal te 
kunnen voorbereiden. Druk op de 23 TUNE/SYSTEM-knop en draai de 
16 SELECT-regelaar naar rechts om de “What are you connecting to?”-pagina te 
selecteren.

Druk op de softknop onder DEST en kies met de 14 EFFECT TWEAK-regelaar de 
STUDIO: DIRECT-mode. In deze mode is de unieke A.I.R. II-DSP van Line 6 actief, 
zodat je naast opperbeste versterkers ook op een virtuele speaker en een microfoon 
getrakteerd wordt. Eén en ander klinkt zo goed dat je misschien nooit meer met een 
versterker wilt werken. 

De DEST-instelling wordt opgeslagen, zodat je de Bass PODxt na het inschakelen niet 
telkens opnieuw hoeft in te stellen. Vergeet echter niet om weer je “gewone” instelling 
te kiezen, als je op zekere dag tijdelijk met een andere instelling moet werken. Sluit je 
een hoofdtelefoon op de Bass PODxt aan, dan wordt DEST automatisch op STUDIO: 
DIRECT gezet. Op die manier klinkt de handel zelfs in je hoofdtelefoon te gek.

Het fijne over een goed geluid
Als je de Bass PODxt op een multitrack, een mengpaneel of een ander apparaat aan-
sluit, moet je altijd diens Line-ingangen kiezen – dus nooit de MIC- of gitaaringang. 
Enkel dan is signaal/ruis-verhouding (veel bas en weinig ruis) van de Bass PODxt 
namelijk optimaal. Sommige apparaten zijn met gecombineerde MIC/Line-ingangen 
en een Gain/Trim-regelaar uitgerust. Met deze laatste stel je de ingangsgevoeligheid in. 
Als je de Bass PODxt op dergelijke ingangen aansluit, moet je de Gain-regelaar op de 
minimumwaarde en de 4 OUTPUT- en 11 CHAN VOL-regelaars van de 
Bass PODxt op de maximumwaarde zetten. Zolang er echter nog twee Line-ingangen 
overschieten, is het slimmer om die te gebruiken i.p.v. de ingangsgevoeligheid van een 
gecombineerde ingang erg laag in te stellen.
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Niveau-instellingen
Eerst en vooral moet je op de Bass PODxt de benodigde sound kiezen, heel luid spelen 
en 11 CHAN VOL zo ver opendraaien tot de CLIP-indicator net niet in het display 
van de Bass PODxt verschijnt. Speel nu met de OUTPUT-regelaar van de Bass PODxt 
en de betreffende regelaar op het externe apparaat om te zorgen dat de Bass PODxt het 
maximale mogelijke volume hanteert, maar geen ongewenste vervorming veroorzaakt.

TIP: Waarschijnlijk wil je dat al je favoriete sounds lekker hard staan, 
terwijl de verschillen tussen cleane en scheurgeluiden niet oorverdovend 
groot mogen zijn. Juist? Om zo’n harmonisch geheel te bereiken, moet je 
beginnen met je favoriete “clean”-sounds. Stel hun CHAN VOL-waarde zo 
hoog in dat de CLIP-indicator net niet in het display van de Bass PODxt 
verschijnt, ook al trek je bijzonder hard aan de snaren. Kies vervolgens de 
scheurgeluiden en vergelijk het volume ervan met dat van de “nette 
sounds”. Vervolgens kun je dan het volume van de “smerige” geluiden 
instellen. Dat moet je vergelijken met het volume van de “cleane” sounds 
en eventueel aanpassen. In de regel moet je voor scheurgeluiden een 
lagere CHAN VOL-waarde kiezen. Daarna kun je je dan beperken tot het 
oproepen van de benodigde Bass PODxt-geheugens en eventueel de 
OUTPUT-waarde wat bijsturen. De onderlinge balans van de 
verschillende sounds zal echter perfect zijn.

Stralingsgevaar
Je zal er snel achter komen dat er –met name bij gebruik van singlecoil-elementen– ruis 
of brom kan optreden, wanneer je in de buurt van een computerscherm met beeldbuis 
(CRT) staat te spelen. Dergelijke schermen bevatten tenslotte speciale straalpistolen 
die de hele dag fotonen op je zitten af te vuren. Gitaarelementen ontvangen en verster-
ken de elektromagnetische velden van dergelijke schermen en “vertalen” die in onpret-
tige ruis-met-brom. Zoiets kun je trouwens heel gemakkelijk voorkomen door iets ver-
der van de CRT-monitor vandaan te gaan staan of je bas gewoon een andere kant uit te 
draaien. Als je echter in een piepkleine studio zit te werken, is dat misschien niet 
mogelijk. Doe dan gewoon het volgende: stel alles in voor de opname, spoel eventueel 
terug en schakel het scherm uit. Start de opname, doe je ding en stop de opname weer. 
Schakel het scherm weer in en luister naar je bromvrije gitaarpartij. Tussen haakjes: 
flatscreen LCD-schermen hebben niet zo snel de neiging om de rust te verstoren.
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Werken met pedalen
Voor de Bass PODxt bestaan er twee optionele pedalenbakken waarmee je nóg efficiën-
ter kunt werken: de Line 6 FBV en het FBV Shortboard. Daar komen we later uit-
voerig op terug. Toch willen we je hier al even vertellen dat ze toelaten om de geheu-
gens van de Bass PODxt te kiezen, het tempo voor de effecten te “tappen”, de tuner te 
activeren – en dat ze een WahWah- en/of volumepedaal bieden. De pedalenbak moet 
je op de 6 Pedal-connector van de Bass PODxt aansluiten. Onthoud goed dat een 
Floor Board of FB4 van Line 6 niet door de Bass PODxt wordt ondersteund.

MIDI-rockjes
Als je op zoek bent naar een omvattende controle van je geluid (en wie is dat niet?), 
moet je ook de MIDI-functies van de Bass PODxt gebruiken. Alles kan namelijk ook 
via MIDI worden ingesteld. Via MIDI kun je de geheugens van de Bass PODxt kiezen 
en parameters in realtime beïnvloeden (handig voor het automatiseren van de 
Bass PODxt). Zoals je zal zien, ontgaat je dan hoegenaamd niets meer. Geef ons een 
warm applaus… Hoe dit allemaal in z’n werk gaat doen we in hoofdstuk 7, “Geavan-
ceerde edit- & MIDI-functies”, uit de doeken.
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De Bass PODxt in het livecircuit

Bass PODxt Pro-gebruikers moeten meteen naar “Configureren en aansluiten van de 
Bass PODxt Pro” aan het einde van dit hoofdstuk gaan.

Opstelling
Voor het livegebruik moet je de Bass PODxt eerst en vooral op een bereikbare plaats 
zetten. De eenvoudigste manier om dat te doen is door een optionele microfoonstand-/
versterkeradapter voor de Bass PODxt te gebruiken. Meer details daarover vind je op de 
website van Line 6. Daar kun je dat ding tevens kopen. Onbeschofte sluipreclame? Niks 
van, die adapter is echt een hebbeding voor de Bass PODxt: daarmee zorg je namelijk 
dat je hem altijd binnen handbereik hebt. En jawel: er bestaat ook een prachtige tas 
voor de PODxt die je gewoon moet hebben… Einde van de commercial, vervolg van 
het educatieve luik:

De slimste aanpak
Voor het livegebruik biedt de Bass PODxt verschillende opties. Je kunt de uitgangen 
van de Bass PODxt rechtstreeks op de PA of zanginstallatie aansluiten. Het voordeel 
daarvan is dat je sound dan staat als een huis, terwijl je niet met versterkers of micro-
foons hoeft te rotzooien. Een andere mogelijkheid is het aansluiten van de 5 D.I. & 
MODEL OUTPUT-connectors van je Bass PODxt op een eindtrap met speakerkas-
ten. Tevens kun je je bas op de Bass PODxt en diens uitgang op de ingang van een bas-
versterker aansluiten. De Bass PODxt doet dan dienst als veelzijdig effectapparaat. 
Welke optie je ook kiest: je moet altijd zorgen dat de Bass PODxt weet wat je van plan 
bent. Dat gaan we zo meteen uit de doeken doen.

Waar moet het signaal naartoe?
Die (virtuele) vraag van de Bass PODxt kun je op drie manieren beantwoorden. Kies 
altijd het juiste antwoord om te zorgen dat je kleine vriend precies doet wat je ervan 
verwacht. Druk op de 23 TUNE/SYSTEM-knop en kies met de 16 SELECT-regelaar 
“What are you connecting to?”.

Hier heb je de volgende opties:
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STUDIO DIRECT—Wanneer je de Bass PODxt direct op de PA aansluit of een In-ear-
systeem mag gebruiken, moet je op de softknop onder DEST drukken en met de 
14 EFFECT TWEAK-regelaar STUDIO DIRECT kiezen. Het geluid is dan altijd 
fantaaastisch. In deze mode is de unieke A.I.R.-signaalbewerking van Line 6 actief, 
zodat je naast opperbeste versterkers ook op een virtuele speaker en een microfoon 
getrakteerd wordt. Eén en ander klinkt zo goed dat je misschien nooit meer met een 
versterker wilt werken. Plus: nu kun je net zo hard gaan als de PA zelf – en je weet 
zeker dat het publiek je ook hoort!

LIVE W HORN & LIVE NO HORN—Kies één van deze instellingen, wanneer je via een 
comboversterker, een top met speakers of een eindtrap met speakers gaat. Kies NO 
HORN, wanneer dát systeem geen hoorn of andere tweeter heeft of wanneer je die 
gewoon wilt uitschakelen. Kies W HORN, als je systeem een hoorn of tweeter bevat. 
Dan worden de microfoonbewerkingen van het A.I.R.-systeem niet gebruikt, terwijl 
de speakermodellen speciaal voor je externe versterker worden “omgevormd”. 

De Bass PODxt onthoudt de DEST-instelling. Je hoeft ze dus maar één keer in te 
stellen. Vergeet echter niet om weer je “gewone” instelling te kiezen, als je op zekere 
dag tijdelijk met een andere instelling moet werken.

De juiste sound voor de juiste versterker
Als je de Bass PODxt op een combo aansluit, zet je de toonregeling van deze laatste het 
best eerst “neutraal”. Maar wat is “neutraal”? Als je versterker over één volumeregelaar 
beschikt, moet je die zo instellen dat het geluid “clean” blijft. Dan heeft de versterker 
namelijk de minste invloed op het Bass PODxt-geluid. Beschikt je versterker tevens 
over een Master Volume-regelaar, dan moet je de twee regelaars zo instellen dat het 
Master Volume niet vervormt (het geluid moet “clean” blijven). De meest geschikte 
instellingen verschillen van versterker tot versterker. In de regel moet het ingangsvo-
lume echter zachter staan dan het Master Volume. Als de toonregeling van de amp 
“passief” uitgevoerd is, moet je de MID-regelaar op de maximale waarde en TREBLE en 
BASS op nul zetten (op de meeste versterkers heeft de toonregeling dan geen invloed 
meer op het geluid). Bij een actieve toonregeling moet je eventueel andere instellingen 
kiezen. Hoe dan ook: zorg altijd dat het van de Bass PODxt komende geluid niet (nog 
eens) vervormt. Eens je dit hebt ingesteld, kun je het geluid eventueel nog wat bijkleu-
ren. Zet de OUTPUT-regelaar van de Bass PODxt op een waarde waarbij de ingang van 
de versterker net niet overstuurt.
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Als de basversterker een effectenlus heeft, die zich in de eindtrap bevindt, kun je de 
Bass PODxt rechtstreeks daarop aansluiten. Het voordeel van die aanpak is dat het 
geluid van de Bass PODxt dan meestal niet meer door de toonregeling van de verster-
ker wordt beïnvloed. Als je voor de effectenlus gaat, moet je op de “What Are You 
Connecting To?”-pagina echter LIVE NO HORN of LIVE W HORN kiezen.

Externe effectpedalen en de Bass PODxt
Je speelt misschien al even bas en je bezit dus het één of andere pedaal dat je niet meer 
wilt missen. En misschien verander je ook na het horen van de perfecte effecten van de 
Bass PODxt niet meteen van gedachte. Geen probleem! Als je dergelijke pedalen op de 
ingang van de Bass PODxt aansluit, moet je echter goed onthouden dat het resulte-
rende geluid sterk afhangt van het Amp-model dat je op de Bass PODxt kiest. Meer 
bepaald zorgen verschillende combinaties soms voor drastisch verschillende resultaten. 
Maar dat wist je natuurlijk al. Sommige scheurpedalen zouden voor een iets te fel geluid 
kunnen zorgen, wanneer je ze op een hoog volume de Bass PODxt in stuurt. Probeer 
dan eerst het uitgangsvolume van het vervormertje te verminderen. De Bass PODxt 
bezit immers een DRIVE-regelaar waarmee je de gain kunt opvoeren. Bovendien bevat 
hij natuurlijk ook zelf STOMP-effecten.

Bi-Amp-mode
De Bass PODxt biedt een Bi-Amp-mode. Dat begrip slaat op een techniek waarbij er 
gebruik wordt gemaakt van een crossover om de hoge en lage frequenties van het sig-
naal naar verschillende eindtrappen te sturen. De lage frequenties worden dan door een 
krachtige eindtrap-annex-grote-luidsprekers uitversterkt, terwijl de hoge tonen via 
kleinere luidsprekers en/of tweeters op je medemensen worden afgevuurd. De Bi-Amp-
mode van de Bass PODxt laat toe om de helling en de kantelfrequentie van de cros-
sover in te stellen. 

Om de Bi-Amp-mode van de Bass PODxt te activeren en zijn parameters in te stellen 
moet je op de 23 TUNE/SYSTEM-knop drukken en dan zo lang aan de 16 SELECT-
regelaar draaien tot de boodschap “Bi-Amp Setup” verschijnt:

Druk op de softknop helemaal links (onder SLOPE) en kies één van de volgende opties:

Bass PODxt OM_NL  Page 7  Monday, September 15, 2003  3:59 PM



En dan nu… muziek • De Bass PODxt in het livecircuit

3 • 8

OFF—De Bi-Amp-mode is uit en de Bass PODxt werkt normaal: de MODEL-uitgang 
stuurt het bewerkte signaal naar buiten en de D.I.-uitgang het onbewerkte signaal.

6dB, 12dB, 18dB of 24dB—De Bi-Amp-mode is actief. Rechts in het display kom je 
te weten dat de lage frequenties naar de D.I.- en de hoge frequenties naar de MODEL-
uitgang worden uitgestuurd. De beschikbare hellingen vertonen de volgende kenmer-
ken:

6dB Dit is een eenpolige crossover met een betrekkelijk zachte helling. De fase en 
de amplitude worden niet beïnvloedt. Omdat de helling zo vlak is, zijn er nog 
betrekkelijk veel hoge frequenties in het “baskanaal” en betrekkelijk veel 
basfrequenties in het “treblekanaal” aanwezig.

12dB Dit is een Linkwitz-Riley crossover (2e orde) met een betere scheiding van 
de hoge en lage frequenties dan bij “6dB”. De fase van de hoge frequenties 
wordt hier omgekeerd.

18dB Dit is een Butterworth crossover (3e orde) met een nóg betere scheiding van 
de hoge en lage frequenties, terwijl beide “kanalen” dezelfde fase en ampli-
tude hanteren.

24dB Dit is een Linkwitz-Riley crossover (4e orde) met een haast complete schei-
ding van de hoge en lage frequenties (ook hier verandert er niets aan de amp-
litude en fase van de twee signalen). Hier zijn er nagenoeg geen hoge tonen 
meer in het “bassignaal” aanwezig, terwijl het “treblesignaal” nagenoeg geen 
lage frequenties meer bevat.

Druk op de tweede softknop van links (onder FREQ) om de overgangsfrequentie van de 
Bi-Amp crossover te kiezen. Het instelbereik bedraagt 250~1050Hz.
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Configureren en aansluiten van de Bass PODxt Pro

Als je graag met de USB-poort werkt, moet je eerst naar www.line6.com surfen om de 
Bass PODxt USB-driver en de installatie-instructies te downloaden.

Ingang kiezen
Druk één keer op de 26 I/O & DIG SELECT-knop om de volgende pagina op te roe-
pen. Daar kun je de ingang kiezen en de digitale opties van de Bass PODxt Pro instel-
len:

Druk op de softknop helemaal links (onder INPUT) en kies één van de volgende opties:

BASS IN—Kies deze instelling, wanneer je de bas direct op de 2 INPUT/BASS IN-
connector aansluit. Deze instelling betekent dat er geen rekening word gehouden met 
de audiosignalen die eventueel via de Line-ingang of de digitale ingangen (achterpa-
neel) binnenkomen.

LINE IN—Kies deze optie, wanneer je een andere signaalbron dan een bas op de 
29 Line Level Input van de Bass PODxt Pro hebt aangesloten. Deze instelling bete-
kent dat er geen rekening word gehouden met de audiosignalen die eventueel via de 
ingang op het frontpaneel of de digitale ingangen (achterpaneel) binnenkomen.

AES LEFT, AES RIGHT, AES L+R—Kies één van deze instellingen om een digitaal AES/
EBU-kanaal 36 als signaalbron te definiëren. De instelling AES L+R betekent dat het 
linker en rechter AES-kanaal tot een monosignaal worden gecombineerd (de 
Bass PODxt Pro kan alleen monosignalen bewerken). Signalen, die via de analoge 
ingangen (front- en achterpaneel) binnenkomen, worden niet bewerkt.

SPDIF LEFT, SPDIF RIGHT, SPDIF L+R—Kies één van deze instellingen om een digitaal 
S/PDIF-kanaal 36 als signaalbron te definiëren. De instelling SPDIF L+R betekent dat 
het linker en rechter SPDIF-kanaal tot een monosignaal worden gecombineerd (de 
Bass PODxt Pro kan alleen monosignalen bewerken). Signalen, die via de analoge 
ingangen (front- en achterpaneel) binnenkomen, worden niet bewerkt.
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Opties voor ingangen & digitale uitgangen
Druk één keer op de 26 I/O & DIG SELECT-knop om de volgende pagina op te roe-
pen. Daar kun je de ingang kiezen en de digitale opties van de Bass PODxt Pro instel-
len:

FORMAT: Samplingfrequentie, resolutie (aantal bits) en Wordclock-syn-
chronisatie

Druk op de softknop onder FORMAT en kies met de 14 EFFECT TWEAK-rege-
laar de gewenste combinatie van de resolutie (16, 20 of 24 bit) en de samplingfre-
quentie (44.1, 48, 88.2 of 96kHz). In dit geval hanteert de Bass PODxt Pro zijn 
interne clocksignaal voor de gekozen samplingfrequentie.

Je kunt echter ook MATCH AES IN of MATCH SPDIF IN als FORMAT kiezen. Dat 
betekent dan dat de Bass PODxt Pro de samplingfrequentie van een extern appa-
raat overneemt en hetzelfde frequentie-/bitformaat voor zijn digitale uitgangen 
hanteert.

Synchronisatie met externe apparaten: Welke ingang je ook kiest (zelfs al 
gaat het om de analoge Bass In of Line In) – je kunt altijd MATCH AES IN of 
MATCH SPDIF IN voor FORMAT instellen om te zorgen dat de Bass PODxt Pro een 
extern Wordclock-signaal volgt. Je kunt dan ook een digitale uitgang van bv. je 
mengpaneel op een digitale ingang van de Bass PODxt Pro aansluiten en die aan-
sluiting via FORMAT kiezen om te zorgen dat de Bass PODxt Pro precies dezelfde 
resolutie en samplingfrequentie hanteert als de overige digitale apparaten. Te gek, 
toch?
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MODE: Normal of Dry Bass

Druk op de softknop onder MODE en kies met de 14 EFFECT TWEAK-regelaar 
NORMAL (signaal met versterker-, speaker-, microfoon- en effectemulatie voor de 
digitale uitgangen) of DRYBASS (alleen het onbewerkte bassignaal voor de digitale 
uitgangen). Op blz. 3•17 kom je te weten waarom zoiets handig kan zijn.

GAIN: Een hoger uitgangsniveau voor de digitale uitgangen 

Druk op de softknop onder GAIN en verhoog het uitgangsniveau van (uitsluitend) de 
digitale uitgangen met de 14 EFFECT TWEAK-regelaar (maximaal 12dB), indien 
nodig. Dat zou je kunnen gebruiken voor signalen met weinig of geen vervorming, die 
eventueel wat te stil zijn.

Dit is een gevaarlijk speeltje! Nou ja, echt gevaarlijk is het niet, maar je moet wel 
het volgende onthouden: Als je het droge bassignaal via een digitale uitgang naar de 
recorder e.d. uitstuurt om achteraf gebruik te kunnen maken van de “Re-amping”-werk-
wijze (wanneer de Bass PODxt Pro in het digitale domein wordt aangestuurd), mag je 
het niveau NIET wijzigen – houd dus gewoon “+0dB” aan. Bovendien moet je zorgen 
dat het weergavesignaal, dat je achteraf weer naar een digitale ingang van de 
Bass PODxt Pro stuurt, hetzelfde niveau heeft als tijdens de opname. Deze tip kun je 
behartigen of gewoon negeren. In het tweede geval moet je echter beseffen dat het “Re-
amping”-signaal achteraf met een hoger niveau bij de Bass PODxt Pro binnenkomt dan 
tijdens de opname. Dat zou ertoe kunnen leiden zorgen dat de Bass PODxt Pro plots 
niet meer “clean” is c.q. dat je net te weinig vervorming hoort. Goed, dit gezegd 
zijnde… misschien ontdek je net door het ánders te doen nieuwe toepassingen die 
eventueel nog leuker zijn. Zie echter ook blz. 3•17 voor meer details.
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Waar moet het signaal naartoe?
Die (virtuele) vraag van de Bass PODxt Pro kun je op drie manieren beantwoorden. 
Kies altijd het juiste antwoord om te zorgen dat je kleine vriend precies doet wat je 
ervan verwacht. Het gesprek komt op gang, zodra je twee keer op de 26 I/O & DIG 
SELECT-knop drukt. Dan verschijnt namelijk de vraag “What are you connecting 
to?”.

STUDIO: DIRECT—Wanneer je de Bass PODxt Pro direct op de PA aansluit of een 
In-ear-systeem mag gebruiken, moet je op de softknop onder DEST drukken en met 
de 14 EFFECT TWEAK-regelaar STUDIO DIRECT kiezen. Het geluid is dan altijd 
fantaaastisch. In deze mode is de unieke A.I.R.-signaalbewerking van Line 6 actief, 
zodat je naast opperbeste versterkers ook op een virtuele speaker en een microfoon 
getrakteerd wordt. Eén en ander klinkt zo goed dat je misschien nooit meer met een 
versterker wilt werken. Plus: nu kun je net zo hard gaan als de PA zelf – en je weet 
zeker dat het publiek je ook hoort!

LIVE: WITH/WITHOUT HORN—Deze modes zijn geschikt voor het gebruik van een 
eindtrap waarop je basspeakers hebt aangesloten. Dan worden de microfoon- en 
“ambience”-bewerkingen van het A.I.R.-systeem niet gebruikt, terwijl de 
speakermodellen speciaal voor je externe versterker worden “omgevormd”.

De Bass PODxt Pro onthoudt de DEST-instelling. Je hoeft ze dus maar één keer in te 
stellen. Vergeet echter niet om weer je “gewone” instelling te kiezen, als je op zekere 
dag tijdelijk met een andere instelling moet werken.
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FX Loop
Druk op de softknop onder FX LOOP en kies met de 14 EFFECT TWEAK-regelaar 
hetzij SERIES, hetzij PARALLEL voor de effectenlus.

Door LOOP op SERIES te zetten zorg je dat de Bass PODxt Pro het volledige signaal 
naar de externe effectprocessor uitstuurt en dat die combinatie extern bewerkt en weer 
ingelust wordt. Schakel je de externe processor uit of zet je zijn uitgangsvolume op “0”, 
dan hoor je helemaal niets meer. Met de MIX-regelaar van het externe effectapparaat 
moet je dan instellen, hoe luid het “pure” Bass PODxt Pro-signaal achteraf nog mag 
zijn.

Zet je LOOP daarentegen op PARALLEL, dan stuurt de Bass PODxt Pro een kopie van 
zijn signaal naar de effectprocessor, die op de terugweg bij de interne signalen wordt 
gevoegd. Sommige muzikanten vinden dit prettiger werken, omdat dan maar een deel 
van de geprogrammeerde sound extern wordt bewerkt, wat tot een bijkomende “kleu-
ring” leidt en niet noodzakelijk het complete signaal verandert. Bij parallel gebruik 
moet je de MIX-regelaar van het externe effectapparaat echter op “100%” (“Wet”) zet-
ten. De balans tussen het Bass PODxt Pro- en het extern bewerkte signaal moet je dan 
instellen door het uitgangsvolume van de externe effectprocessor te variëren.

LET OP: Bij gebruik van een parallel lopende externe effectprocessor zou 
er sprake kunnen zijn van een vreemd signaal. Dit ligt in de regel aan een 
faseverschuiving tussen het terugkomende signaal en dat van de 
Bass PODxt Pro zelf. Voor galm- en delay-effecten kun je dit opvangen door de MIX 
van het externe apparaat op “100%” (Wet) te zetten. Werk je echter met een extern 
modulatie-effect (chorus, phaser, flanger enz.), dan valt dat wel op, omdat de externe 
processor dan ook een deel van het onbewerkte signaal terugstuurt. Voor dit soort 
effecten kies je dan ook het best een seriële verbinding van de effectenlus.

EN NOG IETS: Zelfs als je de externe processor enkel in het D.I.-signaal wilt 
inlussen, moet je een kabel op de SEND MODEL-connector aansluiten. 
Anders wordt de effectenlus namelijk zowel met de MODEL- als de D.I.-uitgang ver-
bonden.

Indien nodig, kun je de lus met een optionele FBV-pedalenbak of de Loop On/Off-
parameter (op één van de laatste EDIT-pagina’s) in-/uitschakelen. De status wordt 
samen met de overige instellingen opgeslagen, zodat de lus bij het oproepen van het 
betreffende geheugen automatisch wordt in- of uitgeschakeld.
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AES/EBU of toch liever S/PDIF?
De AES/EBU- en S/PDIF-uitgangen van de Bass PODxt sturen altijd hetzelfde signaal 
uit, maar dan wel volgens een verschillende standaard. De “enen” en “nullen” van het 
AES/EBU- en S/PDIF-formaat werken bijna op dezelfde manier – maar niet helemaal. 

Aangezien de digitale uitgangen van de Bass PODxt Pro hetzelfde signaal zenden, is er 
een DIGOUT-parameter waarmee je kunt beslissen of de uitgestuurde data het AES/
EBU-, dan wel het S/PDIF-formaat moeten hanteren. De meeste digitale apparaten 
kunnen beide formaten aan, ook al komen die via de “foute” ingang binnen. Wil je 
echter op zeker spelen, dan moet je hier duidelijk maken wat je naar de externe digitale 
ontvanger wilt sturen:

Bi-Amp-mode
De Bass PODxt biedt een Bi-Amp-mode. Dat begrip slaat op een techniek waarbij er 
gebruik wordt gemaakt van een crossover om de hoge en lage frequenties van het sig-
naal naar verschillende eindtrappen te sturen. De lage frequenties worden dan door een 
krachtige eindtrap-annex-grote-luidsprekers uitversterkt, terwijl de hoge tonen via 
kleinere luidsprekers en/of tweeters op je medemensen worden afgevuurd.

Om de Bi-Amp-mode van de Bass PODxt te activeren en zijn parameters in te stellen 
moet je op de 23 TUNE/SYSTEM-knop drukken en dan zo lang aan de 16 SELECT-
regelaar draaien tot de boodschap “Bi-Amp Setup” verschijnt:

Druk op de softknop helemaal links (onder SLOPE) en kies één van de volgende opties:

OFF—De Bi-Amp-mode is uit en de Bass PODxt werkt normaal: de MODEL-uitgang 
stuurt het bewerkte signaal naar buiten en de D.I.-uitgang het onbewerkte signaal.

6dB, 12dB, 18dB of 24dB—De Bi-Amp-mode is actief. Rechts in het display kom je 
te weten dat de lage frequenties naar de D.I.- en de hoge frequenties naar de MODEL-
uitgang worden uitgestuurd. De beschikbare hellingen vertonen de volgende kenmer-
ken:
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6dB Dit is een eenpolige crossover met een betrekkelijk zachte helling. De fase en 
de amplitude worden niet beïnvloedt. Omdat de helling zo vlak is, zijn er nog 
betrekkelijk veel hoge frequenties in het “baskanaal” en betrekkelijk veel 
basfrequenties in het “treblekanaal” aanwezig.

12dB Dit is een Linkwitz-Riley crossover (2e orde) met een betere scheiding van 
de hoge en lage frequenties dan bij “6dB”. De fase van de hoge frequenties 
wordt hier omgekeerd.

18dB Dit is een Butterworth crossover (3e orde) met een nóg betere scheiding van 
de hoge en lage frequenties, terwijl beide “kanalen” dezelfde fase en ampli-
tude hanteren.

24dB Dit is een Linkwitz-Riley crossover (4e orde) met een haast complete schei-
ding van de hoge en lage frequenties (ook hier verandert er niets aan de amp-
litude en fase van de twee signalen). Hier zijn er nagenoeg geen hoge tonen 
meer in het “bassignaal” aanwezig, terwijl het “treblesignaal” nagenoeg geen 
lage frequenties meer bevat.

Druk op de tweede softknop van links (onder FREQ) om de overgangsfrequentie van de 
Bi-Amp crossover te kiezen. Het instelbereik bedraagt 48~1440Hz.

LET OP: Als de Bi-Amp-mode actief is, hanteert de SEND van de effecten-
lus de Bi-Amp-signalen i.p.v. de MODEL- en D.I.-signalen van de 
Bass PODxt Pro. Het voordeel van deze aanpak is dat je de gescheiden 
hoge en lage frequenties dan met aparte externe effecten kunt bewerken.

Stralingsgevaar
Je zal er snel achter komen dat er –met name bij gebruik van singlecoil-elementen– ruis 
of brom kan optreden, wanneer je in de buurt van een computerscherm met beeldbuis 
(CRT) staat te spelen. Dergelijke schermen bevatten tenslotte speciale straalpistolen 
die de hele dag fotonen op je zitten af te vuren. Gitaarelementen ontvangen en verster-
ken de elektromagnetische velden van dergelijke schermen en “vertalen” die in onpret-
tige ruis-met-brom. Zoiets kun je trouwens heel gemakkelijk voorkomen door iets ver-
der van de CRT-monitor vandaan te gaan staan of je bas gewoon een andere kant uit te 
draaien. Als je echter in een piepkleine studio zit te werken, is dat misschien niet 
mogelijk. Doe dan gewoon het volgende: stel alles in voor de opname, spoel eventueel 
terug en schakel het scherm uit. Start de opname, doe je ding en stop de opname weer. 
Schakel het scherm weer in en luister naar je bromvrije gitaarpartij. Tussen haakjes: 
flatscreen LCD-schermen hebben niet zo snel de neiging om de rust te verstoren.
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Werken met pedalen
Op de Bass PODxt Pro kun je één van twee optionele pedalenbakken aansluiten: de 
Line 6 FBV en het FBV Shortboard. Daar komen we later uitvoerig op terug. Toch 
willen we je hier al even vertellen dat ze toelaten om de geheugens van de Bass PODxt 
Pro te kiezen, het tempo voor de effecten te “tappen”, de tuner te activeren – en dat ze 
een WahWah- en/of volumepedaal bieden. De pedalenbak moet je op de 6 Pedal-con-
nector van de Bass PODxt Pro aansluiten. Onthoud goed dat een Floor Board of FB4 
van Line 6 niet door de Bass PODxt wordt ondersteund.

MIDI-rockjes
Als je op zoek bent naar een omvattende controle van je geluid (en wie is dat niet?), 
moet je ook de MIDI-functies van de Bass PODxt Pro gebruiken. Alles kan namelijk 
ook via MIDI worden ingesteld. Via MIDI kun je de geheugens van de Bass PODxt Pro 
kiezen en parameters in realtime beïnvloeden (handig voor het automatiseren van de 
Bass PODxt Pro). Zoals je zal zien, ontgaat je dan hoegenaamd niets meer. Geef ons 
een warm applaus… Hoe dit allemaal in z’n werk gaat doen we in het hoofdstuk 7 
“Geavanceerde edit- & MIDI-functies” uit de doeken.
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Re-amping met de Bass PODxt Pro
Stel je belangrijke beslissingen graag zo lang mogelijk uit? Dan heb jij een boodschap 
aan de “Re-amping”-mogelijkheden van de Bass PODxt Pro. Daarmee bedoelen we dat 
je een “droog” signaal opneemt en het pas tijdens de mix van de modelingbewerkingen 
voorziet om een sound te kunnen gebruiken, die bij de sfeer van het betreffende num-
mer aansluit. Zangers hanteren deze werkwijze al een hele tijd: ze horen m.a.w. galm tij-
dens de opname van de zangpartijen, omdat ze hun stem dan beter kunnen controleren, 
maar die galm wordt niet opgenomen. Zo houd je alle opties open en zit je in de mix dus 
niet met een galm die uiteindelijk compleet de mist ingaat. Zelfs als jij deze werkwijze 
maar heel sporadisch wilt toepassen, lijkt het een slim idee om toch een onbewerkt bas-
signaal op een ander spoor op te nemen. Het zou immers altijd kunnen gebeuren dat je 
het betreffende loopje nooit meer kunt spelen, terwijl het eigenlijk niet gebruikt kan 
worden, omdat de sound van de bas niet bij het nummer past.

Re-amping in het analoge domein
Net zoals altijd moet je de bas op de Bass In-connector op het frontpaneel van de 
Bass PODxt Pro aansluiten. Verbind de analoge uitgangen van de Bass PODxt Pro 
met de afluistering, de versterker e.d. om jezelf tijdens het spelen te horen. Speel een 
paar noten om uit te vissen of het allemaal werkt. Dat zit al snor.

Verbind de Unprocessed Bass Out-connector nu met een analoge ingang van je 
opnameapparaat en wijs die ingang toe aan het gewenste spoor. Dit onbewerkte signaal 
gaat op de band of de harde schijf en kan dus tijdens de mix van een compleet andere 
sound worden voorzien. Als je wilt, kun je tevens de MODEL OUTPUT (en zelfs de 
D.I. OUTPUT) van de Bass PODxt Pro op de recorder aansluiten en ook dat signaal 
(op een ander spoor) opnemen.

Om het onbewerkte bassignaal voor de sfeer tijdens de opname van wat “sound” te 
voorzien, moet je het signaal van het “naakte” basspoor naar de Line In -connector 
van de Bass PODxt Pro sturen. Druk vervolgens op de 26 I/O & DIG SELECT-knop 
om naar de volgende pagina te gaan:
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Druk op de softknop onder INPUT en kies met de 14 EFFECT TWEAK-regelaar LINE 
IN. Nu bewerkt de Bass PODxt Pro het via Line In ontvangen signaal (van het spoor), 
terwijl hij via Unprocessed Bass Out het niet bewerkte bassignaal naar de recorder 
stuurt.

Je hoeft dus alleen nog de sound te kiezen die volgens jou bij het nummer past. Daarvan 
blijft op de band/harde schijf niets over, omdat de bewerkingen van het versterker-, 
speaker- en de effectmodellen alleen naar de MODEL OUTPUT van de Bass PODxt 
Pro gaan, maar niet bij de recorder. Nu doe je dus hetzelfde als een zanger: je hóórt een 
lekkere sound, maar je partij wordt wel droog opgenomen. Niet slecht, hé?

Tijdens de mix kun jij (of de producer) de baspartij dan in alle vrijheid van de sound 
voorzien die bij de sfeer van het nummer past. Doe dus maar een tikkeltje DRIVE meer, 
kies een ander choruseffect… en misschien zelfs een ander versterkermodel of een 
andere microfoonbewerking. Heb je de sound uiteindelijk te pakken, dan kun je die –
via de analoge of digitale MODE-uitgang van de Bass PODxt Pro– op een vrij spoor 
opnemen.

Re-amping in het digitale domein
In het volgende scenario nemen we twee bassignalen op: de bewerkte versie via de ana-
loge uitgangen van de Bass PODxt Pro en een “veiligheidsversie” zonder processing via 
een digitale uitgang.

Sluit de bas aan op de Bass In-connector op het frontpaneel van de Bass PODxt Pro. 
Verbind de analoge uitgangen van de Bass PODxt Pro met de afluistering, de verster-
ker e.d. om jezelf tijdens het spelen te horen. Speel een paar noten. Hoor je iets? Dat zit 
al snor.

Druk één keer op de 26 I/O & DIG SELECT-knop om de volgende pagina op te roe-
pen, als die nog niet wordt afgebeeld:

Druk op de softknop onder INPUT en kies met de 14 EFFECT TWEAK-regelaar 
BASS IN. Zet de MODE-optie op DRYBASS. Verbind de AES/EBU- of S/PDIF-connec-
tor met een digitale ingang van je recorder. Dat signaal hoef je tijdens de opname niet 
in de hoofdtelefoon e.d. te horen. Uiteindelijk is dit maar een veiligheidskopie die je 
misschien nooit nodig hebt (tenzij er, volgens de producer, iets in de “mix te fixen” 
valt). 

Bass PODxt OM_NL  Page 18  Monday, September 15, 2003  3:59 PM



En dan nu… muziek • Re-amping met de Bass PODxt Pro

3 • 19

Ga even na of de GAIN-parameter op “+0dB” staat. Een grotere waarde zou namelijk 
betekenen dat de bas tijdens een eventuele nieuwe bewerking anders gaat klinken dan 
je wilt (wegens een te “heet” signaal aan de ingang). De signaal/ruis-afstand verbeter je 
met een grotere waarde namelijk nooit. Doe het dus niet!

De werkwijze luidt nu als volgt: het signaal van de analoge MODEL-connector (en 
eventueel D.I.) wordt op één spoor opgenomen, en het niet bewerkte (digitale) signaal 
op een ander. De monitoring en het inprikken werken zoals altijd, alleen mag je maar 
het bewerkte signaal horen, terwijl er telkens in twee sporen moet worden ingeprikt. 
Hoewel dit iets omslachtiger is, kan het uiteindelijk de redder in de nood blijken, als 
men je voorgestelde bassound toch niet helemaal het einde vindt en er liever iets 
anders van bakt. En nu wet het er toch over hebben…

Om het digitale (droge) bassignaal daadwerkelijk te kunnen gebruiken, moet je het 
betreffende spoor met een digitale ingang van de Bass PODxt Pro verbinden en die 
ingang (INPUT) selecteren. In het volgende voorbeeld hebben we AES RIGHT gekozen:

Om niet voor verrassingen te staan, moet je het spoorsignaal met nominaal niveau 
(geen verandering) naar de Bass PODxt Pro sturen. Dan heeft het namelijk precies het-
zelfde volume als tijdens de opname. Verbind de analoge of digitale MODEL OUTPUT 
van de Bass PODxt Pro (en eventueel D.I.) met je mengpaneel, stel het geluid naar 
wens in en mix je nummer.
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PROGRAMMEREN EN OPSLAAN VAN SOUNDS
In dit hoofdstuk kom je het fijne te weten over het editen van de Bass PODxt. Alles 
komt aan bod: het laden en wijzigen van sounds en zelfs het aanpassen van de verster-
ker- en effectmodellen die in de Bass PODxt zitten. Zelfs doorwinterde programmeurs 
moeten nu even verder lezen, omdat hier ook belangrijke tips en trucs aan bod komen – 
tenslotte willen we allemaal zo snel mogelijk puike resultaten boeken, nietwaar?

Geheugens oproepen
Als je de Bass PODxt voor het eerst inschakelt, ziet het display er ongeveer als volgt 
uit:

Kies met de SELECT-regelaar het benodigde geheugen. De geheugens bevinden zich in 
16 banken à 4 geheugenplaatsen: A, B, C & D. (In hoofdstuk 8 kom je te weten hoe 
je de geheugens met de voet kiest en nog andere dingen zonder handen instelt!)

Draai zo lang aan de SELECT-regelaar tot je de benodigde sound vindt. Een beetje wei-
nig bas of scheur? Geen probleem! Draai gewoon aan de BASS- of DRIVE-regelaar om 
dat te verhelpen. Naast de toonregeling, de volume- en de COMPRESS-regelaar kun je 
ook de aan/uit-knoppen van de effecten gebruiken. En met de EFFECT TWEAK-rege-
laar kun je de instelling van de op dat moment belangrijkste effectparameter wijzigen.

Laden van een Effect Setup
De Bass PODxt bevat een aantal voorgeprogrammeerde “Effect Setups” die je kunt 
selecteren en zelf programmeren. Dergelijke “Effect Setups” zijn in wezen virtuele peda-
lenbakken, al dan niet met bijkomende rackeffecten. De Bass PODxt bevat 64 derge-
lijke setups die je met de EFFECTS-regelaar kunt selecteren. Draai daar nu even aan om 
de setups de revue te laten passeren. Verderop kom je te weten hoe je zelf Effect Setups 
programmeert en voor later gebruik kunt opslaan!
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Controle zoals op een effectpedaal
De Bass PODxt laat toe om vier effecten bijna op dezelfde manier in en uit te schakelen 
als je dat met effectpedalen zou doen. Daarvoor dienen de knoppen boven het display 
van de Bass PODxt:

EQ—Hiermee schakel je de 6-bands EQ van de Bass PODxt in en uit. Druk er twee 
keer op om naar de EDIT-pagina’s met de EQ-parameters te springen.

Stomp—Via deze knop bereik je de modellen van vervormings- en compressorpeda-
len evenals de Auto Wah. Eén keer indrukken om het effect in of uit te schakelen, 
twee keer indrukken om naar de bijbehorende EDIT-pagina te gaan.

Mod—Je Bass PODxt bevat verschillende modulatie-effecten. Eén keer indrukken 
om het geladen effect in of uit te schakelen, twee keer indrukken om naar de EDIT-
pagina te gaan.

Delay/Verb—Hier vind je de delay- en reverbmodellen. Eén keer drukken om in/uit 
te schakelen, twee keer drukken om naar de EDIT-pagina te gaan.

Werkwijze voor het “editen”
Laten we nu kijken wat je moet doen om het geluid naar je hand te zetten. Tevens kom 
je hier te weten hoe je zorgt dat de Bass PODxt precies doet wat je ervan verwacht. De 
regelaars, knoppen en het display van de Bass PODxt bieden toegang tot alle functies. 
Je hebt dus geen editor-annex-computer meer nodig (wat op de originele Bass POD wel 
nog het geval was).

Elk editingavontuur begint met het drukken op de EDIT-knop (indicator moet oplich-
ten). Draai vervolgens aan de SELECT-regelaar. Alles, wat je ooit aan je Bass PODxt 
wilt veranderen, bevindt zich hier. Om de waarde van een afgebeelde parameter te wij-
zigen, moet je op de SOFTKNOP eronder drukken en aan de EFFECT TWEAK-regelaar 
draaien. Om de doorgevoerde wijzigingen in een geheugen op te slaan moet je op de 
SAVE-knop drukken.

Twee keer indrukken om sneller te werken
Wil je het MOD-effect wat bijregelen of een compleet ander Delay/Verb-model kiezen? 
Dat kan zonder meer. Druk gewoon twee keer op EQ, STOMP, MOD of DELAY/VERB 
om meteen naar de eerste parameterpagina van het betreffende effectblok te gaan. Druk 
er nog eens twee keer op om de EDIT-mode weer te verlaten. (De CAB/A.I.R.-knop 
hoef je maar één keer in te drukken om de EDIT-pagina op te roepen en weer te verla-
ten.)
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Edit-menu
Als de EDIT-knop oplicht, verschijnt er links in het display van de Bass PODxt een 
balk die je vertelt op welke plaats van het “menu” je je bevindt. Draai even aan de 
SELECT-regelaar. Je zal merken dat het balletje links in het display op en neer gaat. 
Dankzij deze “scrollbalk” weet je op elk moment waar de gekozen pagina zich bevindt.

Instellen van de versterkerregelaars
Zorg dat de EDIT-knop oplicht en draai de SELECT-regelaar zo ver naar links tot de eer-
ste Edit-pagina in het display verschijnt. Die pagina vertelt je hoe de regelaars binnen 
het gekozen geheugen ingesteld zijn. Ze ziet er als volgt uit:

In de bovenste regel zie je de naam van het gekozen versterkermodel. Draai nu aan de 
AMP MODELS-regelaar. Zie je hoe de instellingen van de toonregeling veranderen? Die 
instellingen passen volgens de Line 6-ingenieurs het best bij het betreffende versterker-
model. Verderop kom je te weten hoe je die instellingen kunt wijzigen en voor-pro-
grammeren.

Kijk nog eens naar het display… zie je de “punten” naast de regelaars? Die verwijzen 
naar de opgeslagen instellingen. Draai bv. eens aan de DRIVE-regelaar. Je zal zien dat 
het regelaaricoontje beweegt. Applaus! Het puntje bevindt zich echter nog steeds op 
dezelfde plaats. Zo weet je altijd in welk opzicht de momenteel gehanteerde instellin-
gen van de opgeslagen versie van elkaar verschillen. Echt handig, toch?

Speaker- en microfooninstellingen (de A.I.R. van erkenning!)
Als de Amp-pagina nog steeds wordt afgebeeld, hoef je de Select-regelaar maar één 
stap verder naar rechts te draaien (de betreffende pagina kun je ook selecteren door op 
de CAB/A.I.R.-knop te drukken). Het display ziet er nu ongeveer als volgt uit:

Hier vind je alle geavanceerde A.I.R.-parameters die je toelaten om een ander speaker-
model voor de geselecteerde amp te kiezen. Bovendien kun je hier een andere micro-
foon en -opstelling selecteren.
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Druk op de knop onder CAB en selecteer met de EFFECT TWEAK-regelaar een ander 
speakermodel.

Je zou ook voor een ander microfoonmodel kunnen gaan en het volume van de “akoes-
tiek” kunnen veranderen. Druk op de knop onder MIC en selecteer met de EFFECT 
TWEAK-regelaar een ander microfoonmodel. Druk op de knop onder ROOM en veran-
der de “akoestiek”. 

Via deze parameters kun je dus je complete “rig” veranderen zonder ook maar iets te 
sjouwen. Dit is te danken aan onze A.I.R.-technologie. We hadden het er al over: deze 
pagina bereik je ook door één keer op de CAB/A.I.R.-knop te drukken.

Editen van de effecten
Alle effecten van de Bass PODxt kunnen via hetzelfde procédé worden ingesteld. Druk 
twee keer snel op een effect aan/uit-knop om naar de eerste editpagina van dat effect-
blok te gaan. Via de knoppen onder het display selecteer je parameters en met de 
EFFECT TWEAK-regelaar kun je er de waarde van wijzigen. Om naar een compleet 
andere pagina te gaan (Reverb e.d.) hoef je maar aan de SELECT-regelaar te draaien, 
wanneer de EDIT-knop oplicht. En zoals gezegd: de “scrollbar” links in het display 
houdt je op de hoogte van je positie binnen het Edit-menu. Duidelijk? Zie je wel dat 
ook jij meer kunt doen dan alleen presetjes gebruiken?

In de regel zijn er twee displaypagina’s per effect (om het simpel te houden). De meest 
courante parameters bevinden zich altijd op de eerste pagina. Als je dus niet meteen 
vindt wat je moet hebben, draai je de SELECT-regelaar gewoon één klik verder. Nu zou 
de benodigde effectparameter te zien moeten zijn.

Druk de EQ-knop twee keer snel in om naar de eerste editpagina te gaan. Die ziet er 
ongeveer als volgt uit:

De zes regelaaricoontjes links tonen de volume-instelling van de 6 frequentiebanden 
van de semiparametrische EQ binnenin de Bass PODxt. De banden links slaan op de 
lagere frequenties, de regelaars rechts daarentegen op de hogere frequenties. Voor elke 
band kun je de kantelfrequentie en het volume instellen. De band helemaal links is een 
shelvingfilter voor de bas, die alle frequenties onder de gekozen waarde beïnvloedt. De 
band helemaal rechts is een shelvingfilter voor de hoge tonen, die alle frequenties 
boven de gekozen waarde beïnvloedt. De middelste vier regelaars zijn bandpasfilters, die 
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enkel de frequentie rond de centrale waarde beïnvloeden. De momenteel geselecteerde 
band wordt iets vetter afgebeeld (zie bv. de zesde band in de illustratie). Druk op één 
van de twee softknoppen links om de band te kiezen (SELECT) die je wilt instellen.

Als je die twee softknoppen samen indrukt en minstens een halve seconde ingedrukt 
houdt, wordt de EQ weer “flat” ingesteld. Daarmee bedoelen wat dat het volume van 
alle banden op “0” wordt gezet, terwijl elke band weer de voorgeprogrammeerde kan-
telfrequentie hanteert. Druk op de derde softknop van links en stel met de EFFECT 
TWEAK-regelaar de GAIN-waarde van de gekozen band in. Druk op de softknop hele-
maal rechts en stel met de EFFECT TWEAK-regelaar de FREQ-waarde (kantelfrequen-
tie) van de gekozen band in. Terwijl je de EQ aan het instellen bent, kun je verschil-
lende keren op EQ drukken om het geluid afwisselend mét (knop aan) en zónder (knop 
dooft) EQ te beluisteren. Zo weet je meteen of de sound inderdaad beter aan het wor-
den is.

Config
Om van de eerste EQ-pagina naar de tweede te gaan moet je aan de SELECT-regelaar 
draaien. Met de CONFIG-parameter op deze pagina bepaal je of de EQ zich vóór (PRE) 
of achter (POST) het versterkermodel moet bevinden. Ook Mod, Delay/Verb en het 
volumepedaal bieden een dergelijke optie. Op de uitklapbare pagina aan het einde van 
deze handleiding zie je het signaalpad binnenin de Bass PODxt.

Ziehier wat er gebeurt, wanneer het Mod- en 
Delay-blok zich “PRE” versterker bevinden:

En als je Delay nu op POST zet, terwijl het 
Mod-blok zich nog steeds PRE bevindt:

AMP/CABMODULATION DELAY

AMP/CAB – A.I.R. II DELAYMODULATION
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Modellen kiezen
De effectblokken STOMP, MOD en DELAY/VERB kunnen verschillende effecten gene-
reren. Druk bv. twee keer op de STOMP-knop om de bijbehorende editpagina op te roe-
pen. Ook daar vind je helemaal links een MODEL-parameter:

Druk op de softknop helemaal links (onder MODEL) en kies met de EFFECT TWEAK-
regelaar een ander effectmodel. Telkens, wanneer jij een model kiest, worden ook de 
bijbehorende voorgeprogrammeerde instellingen geladen. De sound zou dus meteen 
bruikbaar moeten zijn. Maar natuurlijk kun je nog wat aan de instellingen sleutelen. Je 
kunt zelfs je eigen voorkeuren voor de effectmodellen opslaan. Zie “Custom Save Effect 
Setup” op blz. 4•13.

Instellen van het effecttempo
Waarschijnlijk zit je nu al een hele tijd te denken hoe je kunt zorgen dat de effecten 
keurig in de maat lopen. Dat bereik je aan de hand van nootwaarden. De nootwaarden 
zijn fracties/veelvouden van het momenteel ingestelde tempo en bepalen op basis daar-
van hoe snel het delay- of modulatie-effect moet “draaien”. Anders uitgedrukt: wilde je 
altijd al een tremolo met een snelheid van zestiende noten door een delay in achtste 
triolen laten lopen? Vanaf heden kan dat.

Om de Mod Speed- en/of Delay Time-snelheid te laten grooven:

1. Druk op de knop onder Delay TIME of Mod SPEED om de betreffende parameter te 
selecteren.

2. Draai de EFFECT TWEAK-regelaar zo ver naar links tot je noten te zien krijgt i.p.v. 
ms- of Hz-waarden.

3. Druk minstens twee keer op de TAP-knop om het tempo in te stellen. Het Delay- 
en/of Mod-effect lopen nu sneller of trager.

Als je voor het Delay-blok bv. gepunte achtste noten kiest, verandert de TIME-waarde 
als volgt:
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Als je al weet welk tempo je moet hebben en het dus niet wilt tappen, kun je op de 
EDIT-knop drukken (als hij tenminste niet oplicht) en met de SELECT-regelaar de 
allerlaatste EDIT-pagina oproepen. Wat zijn de Line 6-jongens toch kwiek! Die pagina 
bevat namelijk een TEMPO-parameter die je eveneens kunt instellen. Deze tempo-
waarde slaat op BPM (tellen per minuut). Hij wordt samen met de overige parameters 
(waaronder ook de effectinstellingen) in het gekozen geheugen opgeslagen.

Mod- en Delay/Verb X-Overs
Hoewel effecten meestal voor een nóg betere sound zorgen, is de schade van overdaad 
natuurlijk nooit ver weg. Het geluid kan dus aan definitie beginnen inboeten. In het 
geval van een basgitaar zorgen vooral de lage frequenties voor problemen, wanneer je ze 
te gul met effecten bewerkt. Om je toe te laten zo veel effecten te gebruiken als je wilt, 
zonder dit ten koste van de definitie te laten gaan, hebben we het Mod- en Delay/Verb-
blok van de Bass PODxt uitgerust met een crossover. 

Als de Delay/Verb-editpagina wordt afgebeeld, moet je de SELECT-regelaar één klik 
naar rechts draaien om de parameters ervan te kunnen instellen:

Druk op de softknop onder MOD en zet het bijbehorende regelaaricoontje op OFF. De 
crossover van het Mod-blok is nu uit. Door hem naar rechts te draaien kies je een fre-
quentiewaarde tussen 25Hz en 800Hz. De frequenties onder deze waarde worden niet 
door het Mod-effect bewerkt. De crossover van het Delay/Verb-blok werkt op een 
gelijkaardige manier: druk op de softknop onder DELAY-VERB en kies OFF of een fre-
quentie.

Omdat de crossoverfrequentie enkel voor het effectsignaal geldt, hoor je het verschil 
pas echt goed, wanneer je voor het MOD- of Delay/Verb-blok een betrekkelijk grote 
MIX-waarde kiest.
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WahWah en volume
Als de “Delay/Verb X-overs”-editpagina wordt afgebeeld, moet je de SELECT-regelaar 
één klik naar rechts draaien om de WAH- en VOLUME-parameters te kunnen instellen. 
Het display ziet er nu ongeveer als volgt uit:

Laten we beginnen met de WahWah. Talrijke POD-gebruikers hebben ons de afgelo-
pen jaren gevraagd of het mogelijk was om ook de aan/uit-stand van de WahWah-func-
tie in de geheugens op te slaan. Dan zou de WahWah namelijk bij laden van een derge-
lijk geheugen meteen klaar staan. Zeg maar meteen “dankuwel”! Dat verzoek is name-
lijk in goede aarde gevallen – vanaf heden kan dat zonder meer! En je P-Bass uit de 
jaren ‘60 sturen we terug, omdat we ons natuurlijk niet laten omkopen! (Oops.) We 
doen er zelfs nog een schep bovenop: je kunt namelijk ook bepalen wáár het WahWah-
pedaal zich aanvankelijk moet bevinden (stand): druk op de knop onder POSI en draai 
gewoon aan de EFFECT TWEAK-regelaar.

En rechts op de Wah/Volume-pagina… kun je bepalen wat een optioneel zwelpedaal 
(bv. een EX-1 van Line 6) moet doen dat je op een FBV Shortboard aansluit. Als je 
ASSIGN op VOLUME zet, dient het EX-1 voor het bepalen van het Bass PODxt-volume, 
terwijl het pedaal van het Shortboard als WahWah fungeert. Je kunt zelfs bepalen wáár 
het volumepedaal zich in het signaalpad moet bevinden: PRE (vóór het versterkermo-
del) of POST (erachter) Zet je ASSIGN op TWEAK, dan stuur je met het optionele 
pedaal de aan FX TWEAK toegewezen parameter aan (tussen de minimum- en maxi-
mumwaarde).

FX Tweak-regelaar, tempotoewijzing
Stel je bent net ongelooflijk geïnspireerd bezig, en al wat je nu nog nodig hebt om hele-
maal klaar te komen is de beïnvloeding van die ene parameter…

Taratataaa! Ook die wens gaat in vervulling. Volg ons gewoon naar de volgende EDIT-
pagina waar je een functie kunt toewijzen aan de EFFECT TWEAK-regelaar. Ze ziet er 
als volgt uit:
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De functie van de EFFECT TWEAK-regelaar kan voor elk geheugen apart worden 
bepaald. Druk op de knop onder TWEAK en selecteer met de EFFECT TWEAK-regelaar 
de benodigde parameter. Helemaal rechts in het display zie je de tempowaarde die door 
dit geheugen wordt gehanteerd. Die tempowaarde vormt de basis voor de berekening 
van de Time- en/of Speed-snelheid (Delay- en Mod-blok). Het TEMPO kun je met de 
TAP-knop of met de EFFECT TWEAK-regelaar (na eerst op de softknop onder deze 
parameter gedrukt te hebben) instellen. Veel plezier ermee!

Gate-parameters
Op de laatste editpagina kun je de noisegate en de DI-parameters van de Bass PODxt 
instellen. Om ze op te roepen moet je de SELECT-regelaar helemaal naar rechts 
draaien:

Met de twee parameters links op deze pagina kun je de noisegate instellen. Daarmee 
zorg je dat er geen ruis of brom hoorbaar is, wanneer je niet speelt – handig vooral bij 
scheurgeluiden met een grote DRIVE-waarde. Net zoals bij een poort van een gebouw, 
worden sommige signalen doorgelaten, terwijl andere geweerd worden. Zet de 
THRESH-parameter op de minimumwaarde om de gate uit te schakelen (i.p.v. een 
waarde wordt er voor THRESH dan OFF afgebeeld). Met de THRESH-regelaar bepaal je 
het volume dat een signaal moet hebben om binnengelaten te worden. Hoe groter de 
negatieve waarde (wanneer het regelaaricoontje zich betrekkelijk ver links bevindt), 
hoe minder krachtig het signaal moet zijn. Een kleine negatieve waarde (icoontje 
betrekkelijk ver rechts) betekent daarentegen dat alleen krachtige signalen worden 
doorgelaten. Met de DECAY-regelaar bepaal je hoe snel de poort weer dichtgaat. En 
net zoals in het leven zorgt een snel dichtvallende poort soms dat je voet e.d. wordt 
gekneusd. Vertaald naar signalen betekent zoiets dat niet alle noten natuurlijk uitster-
ven. Een grote DECAY-waarde kan er daarentegen voor zorgen dat je na een uitgestor-
ven noot nog ruis of brom hoort – en dat wilde je toch net voorkomen. Je zal een 
beetje met de DECAY-waarde moeten experimenteren om de waarde te vinden die het 
best bij jouw manier van spelen en je instrument-annex-soundinstellingen past.
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DI-instellingen
Draai de SELECT-regelaar helemaal naar rechts om de editpagina met de DI-instellin-
gen op te roepen:

Met de twee parameters rechts bepaal je de mix tussen het DI- en het bewerkte signaal. 
Met de eerste zorg je dat naast het bewerkte signaal ook het originele bassignaal naar de 
MODEL-uitgang van de Bass PODxt wordt uitgestuurd. Druk op de softknop onder 
DI>MDL en zet het bijbehorende regelaaricoontje op OFF, als het MODEL-signaal geen 
onbewerkt bassignaal mag bevatten. Draai hem verder naar rechts om het volume van 
het originele bassignaal te verhogen. Deze mix heeft geen invloed op het signaal dat de 
Bass PODxt via zijn D.I. OUTPUT naar buiten stuurt.

Met de DI DLY-parameter helemaal rechts op deze pagina kun je het originele bassig-
naal vertragen. De vertraging van het DI-signaal kan in stappen van 0,1ms worden 
ingesteld. Dat is zó fijn dat dit geen hoorbare invloed op de timing heeft. De bestaansre-
den van deze parameter is namelijk om het D.I.-signaal t.o.v. het MODEL-signaal uit 
fase te kunnen zetten, omdat dit voor een nóg betere sound kan zorgen dan wat je met 
de perfect in fase lopende MODEL- en D.I.-uitgangen van de Bass PODxt kunt berei-
ken. Deze vertraging geldt uitsluitend voor het DI-signaal dat via DI>MDL aan het 
MODEL OUTPUT-signaal van de Bass PODxt wordt toegevoegd.
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Instellingen opslaan
De Bass PODxt biedt 64 geheugens voor de opslag van je eigenste sounds. Zelfs al vind 
je onze sounds al het einde, dan nog kun je je eigen schepsels in die geheugens wegzet-
ten. Alvorens dat te doen zou je echter eerst alle fabrieksgeluiden moeten uitproberen. 
Noteer de adressen van de geheugens die mogen worden overschreven. Geen nood 
trouwens: als je ooit een fabrieksgeheugen overschrijft dat je eigenlijk nog wilde gebrui-
ken, bestaat er een manier om die instellingen weer te laden. Nog meer geluiden vind 
je trouwens in onze ToneTransfer-databank onder www.line6.com. Je kunt de aldaar 
beschikbare sounds downloaden en je eigen creaties beschikbaar maken voor andere 
gebruikers.

Instellingen in een geheugen opslaan
De simpelste manier om met de Bass PODxt eigen sounds te programmeren is het laden 
van één van de fabrieksinstellingen. Die instellingen zet je dan naar je hand om ze ver-
volgens in hetzelfde geheugen op te slaan. Om het oorspronkelijke geheugen te over-
schrijven druk je op SAVE en daarna nog eens op SAVE. Punt uit.

Misschien wil je de nieuwe versie echter naar een ander geheugen wegschrijven of er op 
z’n minst een andere naam aan geven. Ook dat kan zonder meer op de Bass PODxt.

Om je instellingen in een ander geheugen op te slaan –Stel alles naar wens in 
en druk op SAVE. Het display ziet er nu ongeveer als volgt uit:

Druk op de softknop onder DEST (“Destination”= bestemming) en kies met de 
EFFECT TWEAK-regelaar het gewenste geheugen. Druk nog een keer op SAVE om je 
beslissing kracht bij te zetten en de instellingen in het geheugen van bestemming te 
overschrijven.

Geef een naam aan je sound–Stel alles naar wens in en druk op SAVE. Het dis-
play ziet er nu weer uit zoals hierboven getoond. Kies met de knoppen CURSOR < en 
> de positie waar je een ander teken aan wilt toewijzen. Druk op de knop onder 
CHAR (teken) en selecteer met de EFFECT TWEAK-regelaar een teken voor die posi-
tie. Als je klaar bent, druk je op SAVE om de handel weg te schrijven. Zie je wel, 
moeilijk is anders.
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Custom Save Amp Model
Met deze krachtige functie kun je zorgen dat de Bass PODxt al meteen met de 
instellingen begint die alleen jouw programmeurbrein kon bedenken. Die 
karaktertrekjes worden gehanteerd, zodra je het betreffende versterkermodel met 
de AMP MODEL-regelaar selecteert. Hierbij horen het versterker-, speaker- en 
microfoonmodel evenals je “eigen akoestiek” (Room). Selecteer je dan met de 
AMP MODEL-regelaar het “Sub Dub”-model, dan hoor je meteen “jouw” Sub Dub: 
alle regelaars zijn dan al ingesteld zoals jij ze altijd pleegt te gebruiken. Ziehier hoe 
dit in z’n werk gaat:

Kies een versterkermodel en de speakerkast, stel de Room-parameter in en selecteer 
eventueel een andere microfoon… Druk op de SAVE-knop en ga met SELECT naar 
een pagina die er ongeveer als volgt uitziet:

Welkom in Custom Save-land. Om te zorgen dat de zonet gewijzigde instellingen 
samen met het betreffende versterkermodel geladen worden moet je nog een keer op 
SAVE drukken.

De Bass PODxt onthoudt de volgende instellingen voor de versterkermodellen en 
hanteert ze bij gebruik van de AMP MODELS-regelaar:

Parameters die je kunt “customizen”

Versterkermodel
Speakermodel
Microfoonmodel en “akoestiekaandeel”
Drive, Bass, Middle, Treble en Presence
CHAN VOL-waarde
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Custom Save Effect Setup
We hadden het er al over dat de Bass PODxt 64 “Effect Setups” (gebruiksklare effectpe-
dalen & rackeffecten) bevat die je via de EFFECTS-regelaar kunt oproepen. We hebben 
er al een aantal voor je voorbereid, maar als jij toevallig een compleet verwrongen fuzz-
box op een analoog delaypedaal wilt aansluiten, het geheel achter de voorversterker 
nog wilt laten “phasen” en als je dit altijd doet (lees: voor verschillende versterkermo-
dellen), dan moet je die combinatie als “Effect Setup” opslaan. Het voordeel daarvan is 
namelijk dat je dan altijd meteen alles hebt klaarstaan.

Ook dit is simpel:

Druk op de Save-knop en kies met de Select-regelaar de pagina die er ongeveer als 
volgt uitziet:

Geheugen kiezen—Druk op de softknop onder DEST (“Destination”= bestem-
ming) en kies met de EFFECT TWEAK-regelaar het gewenste geheugen. Je kunt je 
instellingen in het oorspronkelijke geheugen of elders in één van de 64 geheugens 
opslaan.

Naam geven—Je kunt zelfs een naam aan je gloednieuwe “Effect Setup” geven! 
Kies met de knoppen CURSOR < en > de positie waar je een ander teken aan wilt 
toewijzen. Druk op de knop onder CHAR (teken) en selecteer met de Effect Tweak-
regelaar een teken voor die positie.

En bevestigen —Door nog een keer op SAVE te drukken sla je de huidige instellin-
gen van de COMPRESS-, EQ, STOMP-, MOD-, DELAY/VERB- en GATE-blokken 
definitief op.
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Single Channel Recall
Stel dat je net bijzonder geïnspireerd sounds zit te bakken en zo trots op je nieuwe crea-
tie bent dat je ze meteen opslaat… maar in een geheugen met een fabrieksgeluid dat je 
eigenlijk nog nodig hebt. Paniek alom! Dat is ons ook al overkomen. Daarom kun je 
het fabrieksgeluid op de volgende manier weer oproepen:

Druk op de SAVE-knop en ga met SELECT naar een pagina die er ongeveer als volgt 
uitziet:

Druk op SAVE om het fabrieksgeluid van het momenteel gekozen geheugen te laden 
of draai eerst aan de EFFECT TWEAK-regelaar om de fabrieksinstelling van een ander 
geheugen te kiezen. Druk nog een keer op SAVE om die te gekke sound terug te roe-
pen!

Laden van alle fabrieksgeluiden (Factory Recall)
Als je ooit helemaal de kluts kwijt bent of jezelf wilt straffen, kun je op de volgende 
manier weer ALLE fabrieksgeluiden van de Bass PODxt laden: Druk op de SAVE-knop 
en ga met SELECT naar een pagina die er ongeveer als volgt uitziet:

Stel je nu de vraag: “Wil je dat echt?" Antwoord nog niet. Stel de vraag opnieuw. Nog 
niet van gedachte veranderd? Als het antwoord nog steeds “Ja” luidt, mag je nu op 
SAVE drukken om de fabrieksgeluiden terug te halen. Dan ben je je eigen instellingen 
echter kwijt: de Bass PODxt bevat dan namelijk weer de door de pientere Line 6-jon-
gens geprogrammeerde sounds.

Waarschuwing: Hiermee overschrijf je alle geheugens en alle Custom Amp- en Custom 
Effect-instellingen die je misschien met bloed, zweet en tranen geprogrammeerd hebt. Alles 
gewoon. Stel je dus opnieuw de vraag: “Wil je dat echt?” Zit je nog steeds ja te knikken, 
dan mag je je gang gaan.
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MIDI Dump
De instellingen van je Bass PODxt kun je heel snel naar een andere Bass PODxt 
doorseinen. Of van je Bass PODxt naar een MIDI apparaat (datarecorder, 
sequencer, workstation, computer, sequencer enz.). Hiervoor heb je een gewone 
MIDI-kabel nodig. Sluit de MIDI Out-connector van de Bass PODxt aan op de 
MIDI In-connector van de ontvanger.

Nu kun je de volgende dingen doorseinen:

• Alle geheugens
• Het geselecteerde geheugen
• De Effect Setups
• De Amp Setups (met je eigen voorkeuren)

Alle geheugens archiveren —Met deze functie stuur je de instellingen van alle 
64 Bass PODxt-geheugens via MIDI naar een ander apparaat.

Druk op de SAVE-knop en kies met de SELECT-regelaar de pagina die er ongeveer als 
volgt uitziet:

Druk op de knop onder SELECT. Draai de EFFECT TWEAK-regelaar zo ver naar 
rechts tot het display er als volgt uitziet:

Druk nog een keer op SAVE om de inhoud van de 64 Bass PODxt-geheugens naar de 
MIDI OUT-connector te sturen. Heb je daar een andere Bass PODxt op aangesloten, 
dan wordt diens geheugen nu gekloond en bevat het dezelfde instellingen als je eigen-
ste Bass PODxt! Zie je wel dat klonen ook nuttig kan zijn?
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Eén geheugen doorseinen—Om maar bepaalde geheugens c.q. de Effect 
Setups of Amp Models naar een andere Bass PODxt door te seinen moet je als 
volgt te werk gaan: 

Druk op de SAVE-knop en ga met SELECT naar een pagina die er ongeveer als volgt 
uitziet:

Kies met de EFFECT TWEAK-regelaar het datatype dat de Bass PODxt moet verzen-
den:

Eén geheugen:

Alle geheugens:

Alle versterkermodellen:

Alle Effect Setups:

Druk nog een keer op SAVE om de gekozen MIDI-data naar de MIDI OUT-connec-
tor te zenden en te zorgen dat de externe Bass PODxt, de computer of een ander 
MIDI-apparaat die data ontvangt.
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GEMODELLEERDE VERSTERKERS EN 

SPEAKERKASTEN

Van welke versterkers en speakers hebben we modellen 
gemaakt?

Algemene opmerkingen over de modellen
Je hebt waarschijnlijk al begrepen dat bij Line 6 alles rond de sound draait. Als we een-
maal beslist hebben om van een bepaalde versterker een model te maken, schrikken we 
er zelfs niet voor terug om daar overal ter wereld achter te zoeken, omdat wij alleen 
genoegen nemen met de beste vertegenwoordiger van het betreffende type – die ene 
amp, die de magie bevat. Natuurlijk weten we ook dat de modelbenamingen vaak niet 
veranderen, terwijl dat voor de circuits en componenten net wel het geval is. Iedereen 
weet dat versterkers van ‘57, ‘62, ‘65, ’67, ’75 of 2001 weliswaar dezelfde typebenaming 
kunnen hebben, maar compleet verschillende interne schakelingen. Vaak zien de ver-
sterkers er bovendien verschillend uit. En zelfs al vertonen twee versterkers dezelfde 
kenmerken, dan nog kan er sprake zijn van duidelijke klankmatige verschillen, wat ver-
band houdt met de tolerantie van de onderdelen, de afscherming van de bedrading enz. 
Daar komt dan nog bij dat elke versterker op zijn eigen manier “settled”. En sommigen 
gaan door de jaren heen alsmaar beter klinken. Precies daarom besteden we zoveel tijd 
aan het zoeken naar het perfecte exemplaar dat het verdient om als model in de 
Bass PODxt te zitten. Dat verklaart meteen waarom we bij de omschrijving van onze 
modellen ook steeds een prentje plaatsen van de versterkers die aan de basis liggen – we 
willen er zeker van zijn dat je precies weet over welke versterker we het hebben.

Door aan de AMP MODELS-regelaar te draaien kies je telkens een versterker-/speaker-
modelcombinatie. Indien nodig, kun je echter een ander speakermodel kiezen door op 
de CAB/A.I.R.-knop te drukken en het speakermodel met de EFFECT TWEAK-rege-
laar te kiezen. In hoofdstuk 4 kom je te weten hoe je op de Bass PODxt zorgt dat hij 
telkens de volgens jou meest ideale versterker-/speakercombinatie kiest.

Laten we dus kijken naar de versterker- en speakermodellen van je Bass PODxt en de 
originele apparaten die één en ander pas mogelijk hebben gemaakt.
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Amp 360: Gebaseerd op een Acoustic 360
Dit model berust op een Acoustic 360, die bv. door Larry Gra-
ham, John Paul Jones en Jaco Pastorius werd gebruikt. Wij heb-
ben een Acoustic 360-exemplaar uit de vroege jaren ‘70 gemo-
delleerd, de versie met een aparte voorversterker-“top” en een 
actieve speakerkast met één 18”-luidspreker in een gebogen 
hoorn. De 360 had een ingebouwd fuzzeffect en een tuner. Hij 
lag letterlijk aan de basis van de baspartijen die John Paul Jones 
onder de Led Zeppelin-sound placht te leggen. In de film The 
Song Remains the Same gebruikt Jones er twee van. Het was ech-
ter Jaco Pastorius, die ons in zijn Weather Report-periode 
toonde hoe veelzijdig deze versterker kan klinken. Telkens, als 
hij in z’n eentje een bassolo mocht spelen, haalde hij alles uit 
zijn materiaal wat erin zat. Zijn setup bestond toen uit twee 
Acoustic 360-versterkers, een WahWah-pedaal, een “blauwe” 

MXR (digitale delay in rackformaat) en zijn vertrouwde Jazz Bass. Aan het einde van 
zijn solo’s gebruikte hij meestal het WahWah-pedaal, terwijl hij tevens de fuzz acti-
veerde voor een unieke versie van het Amerikaanse volkslied. En zijn versterkers moes-
ten alles blootleggen wat ze hadden: van “mellow” jazzgeluidjes tot zinderende feed-
back. Dankzij dit 360-model van je Bass PODxt kun jij dit nu lekker overdoen! 

Jaguar: Gebaseerd op een Aguilar DB750
Dit monster is een betrekkelijk jonge snaak in het 
rijtje “grote” basversterkers. Met “groot” bedoelen 
we hier overigens niet het tegenovergestelde van 

klein, maar veeleer Rolls Royce, Ferrari of AC Cobra! Deze met de hand gemaakte jon-
gens zijn superclean, erg warm en vooral geschikt voor bassisten die echt elke nuance 
willen horen… Het soort jongens die zelfs kunnen horen dat er tijdens het spelen van 
een partij wat as op je wijsvinger zat! Vooral de bekende sessiebassisten in New York en 
LA werken met een Aguilar DB750. Chris Chaney maakt er bv. gretig gebruik van voor 
zijn baspartijen bij Jane’s Addiction, Alanis Morrissette en Methods of Mayhem. 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Alchemist: Gebaseerd op een Alembic F-2B
Vanaf halverwege de jaren ‘60 gold de baai van San 
Francisco zowat als Mekka van de popcultuur. De 
“San Francisco Sound” was dan ook overal te 
horen, zelfs in films e.d., terwijl de muzikanten uit 

San Francisco zich plots aan het hoofd zagen van de “Peace and Love”-beweging. Ach-
ter de schermen werden echter meer dingen uitgedokterd dan nieuwe pilletjes en poe-
dertjes! De elektronicaspecialist Jim Furman (van Furman Sound) was één van de 
scheikundigen achter de schermen, die te gekke apparaten voor de jongens van Jeffer-
son Airplane en Grateful Dead in elkaar knutselde. Als je de oudere foto’s van “de 
Dead”, Jefferson Airplane en andere bands uit de SF-baai bekijkt, merk je dat zowel 
gitaristen als bassisten een Fender Showman of Dual Showman gebruiken, die zich ech-
ter vóór een Macintosh-eindtrap (zowat het neusje van de zalm) bevindt. De Alembic 
F-2B gold als poging van dhr. Furman’s om een betere “front end” en een nóg zuiverder 
signaal af te leveren dan de Showman. En daar is hij wonderwel in geslaagd. Kies dit 
Alchemist-model van je Bass PODxt om, op minder tijd, over een grotere hoeveelheid 
aan sounds te beschikken dan een hippie een stick kan rollen! En vóór we het vergeten: 
de Alembic F-2B werd ook vaak bij Stanley Clarke gesignaleerd, terwijl hij nog steeds 
in de meest bekende studio’s staat. Naast bassisten zijn namelijk ook geluidstechnici en 
producers erachter gekomen dat deze sound gewoon raak is.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Rock Classic: Gebaseerd op een Ampeg SVT
Al meer dan 30 jaar staat de machtige Ampeg SVT voor een grootse 
sound en veel power. Deze versterker hoor je op tal van opnamen, ter-
wijl hij nog steeds op de grootste concertpodia wordt gesignaleerd. 
Met zijn 300W aan buizenmagie is de SVT namelijk gewoon een 
unieke bak. (Terloops: de prijs voor nieuwe buizen voor een SVT ligt 
inmiddels ver boven het bedrag dat je voor een Bass PODxt moet 
neertellen!) Toen hij in 1969 werd voorgesteld, stond iedereen ver-
steld van de sound, punch en kracht van de SVT. Hij werd dan ook 
vrijwel meteen gebombardeerd tot standaard. Zowat elke bekende 
bassist, van de Rolling Stones tot Van Halen en alles wat als “rockbas-
sist” moet doorgaan, heeft er ooit op gespeeld en doet dit nog steeds. 

Voor het Bass PODxt-model zijn we te rade gegaan bij een Ampeg SVT uit 1974, die 
we voor de gelegenheid met een SVT 8x10-speakerkast (eveneens uit de jaren ‘70) 
hebben uitgerust. De combinatie van deze top met de bewuste kast is nog vele malen 
grootser dan groots. Daar stond echter tegenover dat alle bandleden je moesten helpen 
bij het opstellen en afbreken! Dankzij de Bass PODxt beschik je nu over een machtige 
rocksound, die je met één hand kunt (laten) dragen.

Flip Top: Gebaseerd op een Ampeg B-15
Dit model berust op een Ampeg B-15 Portaflex uit de jaren ‘60 
– de meest populaire studio-basversterker ooit. Hij is speciaal 
“getuned” heeft een opening aan de voorkant en een gesloten 
achterkant. Met 25W via één 15” vormde hij meteen een 
nieuwe standaard inzake speaker- en luidsprekerefficiënte, 
sound en het bedieningsgemak waar bassisten op zaten te wach-
ten. Een korte maar krachtige omschrijving zou als volgt kun-
nen luiden: Luister naar de baspartijen van James Jamerson op 
de Motown/Tamala-platen uit de jaren 1960: The Supremes, 
The Four Tops, The Temptations, Marvin Gaye, Stevie Won-
der en nog vele anderen. Jamerson heeft op meer Motown-hits 
gespeeld dan eender welke andere muzikant. En dat deed hij telkens met een Ampeg B-
15. Waarschijnlijk ben je het ermee eens dat zijn P-bass door die versterker vandaag de 
dag nog net zo sprankelend en meeslepend klinkt als 35 jaar geleden. En als je nog 
steeds niet overtuigd bent… wat dacht je van “Duck” Dunn? Kom nou, dit is een grote 
jongen…

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • Adam and Eve

5 • 5

Adam and Eve: Gebaseerd op een Eden Traveller 
WT-300
Na 3 of 4 jaar versterkers voor SWR gebouwd te hebben begon 
David Eden aan zijn eigen ontwerp en spaarde hij zelfs de speak-
ers niet. Jim Demeter had de elektronica voor de eerste Eden-ver-
sterkers bedacht. En de sound sloeg meteen aan bij grote bassis-
tennamen. De inspiratiebron van het Adam & Eve-model in je 
Bass PODxt heette WT-300, een eerder recente Eden-versterker 
met een “clean”, gedefinieerd en vol geluid. 

Tweed B-Man: Gebaseerd op een Fender Bassman-
combo
De Fender Bassman 4x10-combo uit ‘58 bracht de bal aan het 
rollen: de Rock’n’Roll-sound was een feit. Hij was weliswaar 
bedoeld als basversterker, maar dat belette geenszins dat ook 
bluesgitaristen erop speelden. Zet de DRIVE-regelaar eens op 
de maximumwaarde om je bas lekker warm te laten scheuren. 
En als je toch graag wat meer “low end” hebt, kies je gewoon 
een groter speakermodel (bv. “8x10”). Het geluid bevat veel 
laag, wat voor een basversterker normaal is, maar die typische 

Fender-“tsjoink” is wel nadrukkelijk aanwezig. Terloops even dit: toen Jim Marshall en 
Ken Bran de eerste versterkers ontwierpen gingen ze uit van een vroeg Bassman-con-
cept. Een interessant detail van de Bassman is de wisselwerking tussen de Middle- en 
Treble-regelaar. De Middle-regelaar is geen bandpasfilter, zoals bij de meeste andere 
versterkers. Het is veeleer een tweede Treble-regelaar. Die twee werken “additief”, wat 
dus betekent dat je de neiging hebt om de TREBLE-regelaar van de Bass PODxt wat 
terug te draaien eens je de MIDDLE-regelaar voorbij het midden zet. Anders is het 
geluid gewoon te helder. Draai je de MIDDLE-regelaar echter ver naar links, dan moet 
je de TREBLE-regelaar waarschijnlijk meer naar rechts draaien, omdat het geluid 
anders te dof is. Voor een monstersound moet je DRIVE eens helemaal opendraaien en 
er gewoon een paar gemene licks uit hameren. Het werkt perfect!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • Silverface Bass

5 • 6

Silverface Bass: Gebaseerd op een Fender Bassman-
top
Dit model berust op een Fender Bassman van 1967. Toen de 
Beatles in ‘68 aan hun “White Album” begonnen, speelden ze 
al een tijdje niet meer op Vox. Hun voorkeur ging toen 
namelijk uit naar de “Silverface”-serie van Fender. John en 
George hanteerden Twin Reverbs, terwijl Paul had gekozen 
voor een 2x15” Bassman “met die grote speaker”. Deze ver-
sterker gebruikte hij tot de Beatles uiteen gingen. Je ziet hem 
bv. in de Revolution-video (de speaker ligt daar op z’n kant) 
en in de film Let it be. Ook tijdens het beruchte concert op 
het dak van een gebouw is deze versterker van de partij. Zelfs 
voor zijn eerste soloprojecten en in de vroege Wings-periode 
gebruikte Paul deze versterker nog. Wij hebben deze Bass-

man-top gekoppeld aan een gesloten 2x15”-speaker met JBL-luidsprekers. De sound 
van deze speaker doet ons trouwens denken aan de song van Barney Miller en al die 
dagen en nachten die we als schoolgaande jeugd met het plaatselijke jazzensemble gere-
peteerd hebben. Speel gewoon eens de baslijn van “Peter Gunn”…

Double Show: Gebaseerd op een Fender Dual 
Showman
Heb je al ooit gedroomd van een Fender Bassman 
die voor de verandering eens niet begint te vervor-
men, wanneer je zijn volume zo hard zet dat je jezelf 
eindelijk eens hoort naast het geweld van de drum-
mer? Met de Fender Dual Showman gaat die droom in vervulling. Talrijke Bassman-
nen, zo bv. Phil Lesh, hebben ooit op een Dual Showman gespeeld, omdat die extra 
portie “whoomph” zonder scheur gewoon het einde was. De Dual Showman was iets 
helderder dan de Bassman en werd geleverd met een 2x15”-speaker. En dat was precies 
waar rockend en rollend bassistenland op zat te wachten. En omdat de groepen in die 
periode alsmaar harder gingen spelen, schakelden ook funk- en R&B-bassisten over op 
een Dual Showman.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • Eighties
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Eighties: Gebaseerd op een Gallien-Krueger 
800RB
Wat zou je aan een verzameling basversterkers heb-
ben waar geen Gallien-Krueger 800RB-model bij 
zat? Precies daarom hebben die referentie uit de 

jaren ‘80 eveneens voor de Bass PODxt gemodelleerd. Deze solidstate stond tenslotte 
aan de wieg van een nieuw basgeluid dat een heel decennium lang de toon zette. Geddy 
Lee had er één. Will Lee gebruikte hem in de “Letterman-Show”. En bands zoals Def 
Leppard hanteerden de 800RB voor het pompende basfundament. De GK 800RB heeft 
een geluid met veel punch, dat echter nooit voluit gaat scheuren. Probeer deze verster-
ker eens met een andere legende uit de tachtiger jaren, een Hartke 410-speaker. Laten 
we die combinatie gewoon de “Heav Metal-bassound van halverwege de jaren ‘80” noe-
men. Dit is dan ook de goede keuze voor een beetje geweld en vuurwerk…

Hiway 100: Gebaseerd op een Hiwatt DR-103
Lang voordat de fabrikanten doorhadden dat een 
basversterker een veel groter uitgangsvermogen 
nodig had, zaten bassisten met het probleem dat ze 
uit een erg beperkt aantal zwakkelingen de amp 
moesten kiezen waarmee je de bas toch een beetje 
kon horen. Sommigen kozen dan voor een “cleane”, 
maar krachtige gitaarversterker, die vaak meer dan 
alleen voldeed. En stel je even voor: John Entwistle 
zaliger die naar de andere kant van het podium 
(voorbij de drums van Keith Moon) stapt en Pete 
Townshend vraagt: “Mag ik een beetje met je prach-
tige Hiwatt pielen? Jullie twee maken namelijk zo’n 
herrie dat ik mezelf niet meer hoor…”

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • Hiway 200

5 • 8

Hiway 200: Gebaseerd op een Hiwatt 200 DR
Een heldere SVT met een iets pittigere attack – dát is in 
een notendop waar het bij dit 200W-monster (meer dan 
35kg!) om draait. En als je dan toch al probeert om je 
die sound voor de geest te halen, denk dan ook even aan 
de periode eind jaren ‘60, toen Rock & Roll in Hard 
Rock overging. Het volume ging harder, het haar van de 
muzikanten werd langer, en in Engeland speelde dit 
soort muzikant dan op deze basversterker. In de VS 
denkt iedereen met nostalgie terug aan de zilveren SVTs 
– in Engeland heette die droom echter Hiwatt! Naar 
verluidt was Geezer Butler van Black Sabbath in z’n 
nopjes met deze versterker, terwijl Glen Cornick van 
Jethro Tull bijna uitsluitend een 200 DR gebruikte. En 
er zijn nog steeds Amerikanen met een zwak voor alles 
wat uit Engeland komt, die de Hiwatt 200DR eveneens 
helemaal te gek vinden. Tom Petersson van Cheap 
Trick zweert bij deze amp, omdat hij zo heerlijk ronkt, 
wanneer je er een 8- of 12-string bas op aansluit. Kies 
dus het Hiwatt 200 DR-model van je Bass PODxt, haal 
je “Want you to want me” erbij… en rocken op z’n 
Brits!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • British Major
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British Major: Gebaseerd op een Marshall 
Major
Voor dit model hebben we een Marshall Major uit 
1969 bestudeerd. Tijdens onze voorbereidende stu-
dieperiode kwamen we erachter dat ons exemplaar 
de verkeerde buizen bevatte, dus moesten we eerst 
op zoek gaan naar zgn. NOS (“new old stock”) KT-
88-lampen. We hebben heel wat telefoontjes 
gepleegd, omdat “nieuwe” lampen van dertig jaar 
geleden niet zomaar te vinden zijn. Een aantal 
maanden en heel veel dollars later was het dan ein-
delijk zover: we konden de Mullards eindelijk in de 
versterker installeren. We stonden versteld… de 
“juiste” lampen in de “juiste” versterker is gewoon 
een must! De ingang van kanaal 1 hebben we door-
gelust naar kanaal 2 om op die manier zowel het 
High- als het Low-kanaal te kunnen aanspreken 

(gitaristen en bassisten doen zoiets als bijna sinds mensenheugenis). Wow! Eén stapje 
terug, dames en heren, en een diepe verbuiging voor de koning der Britse bassounds! 
Als deze sound er niet voor zorgt dat de buren bij je aankloppen om Jack Bruce te ont-
moeten, dan kennen ze die jongen gewoon niet. Met grotere DRIVE-waarden bereik je 
een warme, natuurlijke oversturing, die toen zowat het handelsmerk van The Cream 
was. Wij hadden een Marshall 4x15”-speaker uit ‘76 op onze Marshall Major aangeslo-
ten. De sound van die 4x15 is uniek, en de combinatie van de Major met deze kast zorgt 
voor een net iets donkerdere toon dan het volgende model…

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • British Bass
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British Bass: Gebaseerd op een Marshall 
Super Plexi
Dit model berust op een Marshall Super Bass 
“Plexi” uit 1968 met de originele EL-34-buizen. De 
Super Bass klinkt helderder dan de Major en ook 
iets “scheurender”, wanneer je DRIVE betrekkelijk 
ver opendraait. In die periode gebruikten tal van 
Britse artiesten Marshall-versterkers, zo bv. John 
Entwistle (The Who), Andy Fraser (Free), Noel 
Redding (Jimi Hendrix Experience), Ron Wood 
(Jeff Beck Group), Jack Bruce (Cream), Tim Bogert 
(Vanilla Fudge) en Roger Glover (Deep Purple). 
Dit versterkermodel hebben wij aan het speakermo-
del van een 4x12” Marshall uit 1967 met pre-Rola 
20W Celestion Greenback-luidsprekers gekoppeld. 
De betreffende speaker heeft zowat een ereplaatsje 
in onze studio. Het wat versleten vinyl van de 
ombouw wijst erop dat deze kast al vaak “on the 

road” is geweest. En misschien zijn het net die look en de “basket weave” grille, die 
ervoor zorgen dat alle gitaristen en bassisten, die deze kast bij ons zien staan, hem even 
aan de tand willen voelen. Nog belangrijker is echter dat dit gewoon de beste speaker is 
die wij kennen: warm, met veel “hout in de sound”. Wat een wonder dat hij nog steeds 
in onze studio staat. Dankzij de moderne technologie kunnen we nu iedere 
Bass PODxt-gebruiker mee laten genieten van die prachtige sound. Prijs jezelf dus maar 
gelukkig.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • California
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California: Gebaseerd op een Mesa Boogie 
Bass 400+
Deze versterker uit de late tachtigerjaren, de Bass 
400+, levert 500W aan Class A/B-geweld, dankzij 
twaalf (!) 5881 uitgangs- en vier 12AX7-voorver-
sterkerbuizen. Al meer dan tien jaar geldt de Bass 
400+ als Boogie’s meest geslaagde basversterker. 
Zowel Michael Anthony (Van Halen) als Flea (Red 
Hot Chili Peppers) zijn met de Bass 400+ op tour 
geweest, Hij heeft een warme, dynamische sound, die voor de meest uiteenlopende stij-
len geschikt is.

Jazz Tone: Gebaseerd op een Polytone Mini-
brute
Dankzij dit model weet je vanaf heden waar je 
moet zijn voor de “klassieke” soundmogelijkheden 
van de Polytone Mini-Brute. Deze combo staat 
bekend als “schnabbelversterker”, die zowat elke 
Top 40-hit van de afgelopen 40 jaar al minstens 
honderd keer heeft gehoord. Het oorspronkelijke 
model werd geleverd met één 15”-luidspreker en 
zag er “discreet en onopvallend” uit. Kies dit model 
dus, wanneer je even de gevoelige introspectietoer 
wilt opgaan.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • Stadium
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Stadium: Gebaseerd op een Sunn Coliseum
Ziehier een model van de Sunn Coliseum 300, de versterker, die 
in de jaren ‘60 en ‘70 voor een behoorlijke portie meer power 
zorgde. Deze versterker werd gebruikt door Jimi Hendrix en 
Noel Redding, door Pete Townshend en John Entwistle, Tony 
Iommi en Geezer Butler, door… (ach – kijk gewoon eens naar 
de credits van je Woodstock-album, omdat onze opsomming 
anders gewoon te lang zou worden). Vreemd genoeg ging het 
oorspronkelijk om een versterker die Conrad Sundholm voor 
zijn broer Norm had ontwikkeld. Deze laatste pleegde de bas-
partijen van de Kingsmen, die dankzij “Louie Louie” een blauwe 
maandag in de spotlight stonden. Het Stadium-model klinkt 
ons inziens het best, wanneer je het met het Sunn-speakermo-
del combineert. Die kast bevatte vooraan een 12”- en een 
opwaarts gedraaide 18”-luidspreker.

Studio Tone: Gebaseerd op een SWR SM-500
Ziehier een iets krachtigere en herziene versie van de 
SM-400 en zowat de “hedendaagse klassieker” van 
SWR. De SM-500 is waarschijnlijk de meest herken-
bare nieuwere basversterker met een fullrange-geluid 
en een bijzonder helder hoog. Dat verklaart meteen 
waarom alle “slap”- en “pop”-jongens bij de SM-500 
zweren. Tenslotte moet het knallen. Deze amp is zó in 
trek dat je hem op elk podium en in vrijwel elke stu-
dio aantreft. John Paul Jones, de bassende ex-Led Zep-
pelin, speelt er momenteel op.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • Motor City

5 • 13

Motor City: Gebaseerd op een Versatone Pan-
O-Flex
Tijdens onze speurtocht naar legendarische basvers-
terkers ontdekten we dit juweeltje: een Versatone 
Pan-O-Flex! Deze 12”-combo is van de hand van Bob 
Hall en werd eind de jaren ‘60 vaak in de studioscene 
van LA –meer bepaald de RCA-studio’s– gesigna-
leerd. Carol Kaye speelde de meeste sessies met deze 
versterker en Jack Casady gebruikt hem nog steeds 
(hoewel daar inmiddels een SWR is bijgekomen). Dit 
is een gesloten combo met een slim akoestisch ont-
werp dat voor veel meer power zorgt dan je van zo’n 

klein baasje zou verwachten. Zet zijn volume op ongeveer “1/3” voor een warm geluid. 
Zet het harder en hij begint –met veel sustain– te scheuren. Het Motor City-model van 
de Bass PODxt beheerst deze woordenschat eveneens, alleen moet je hier met de 
DRIVE-regelaar werken. We zijn ervan overtuigd dat je dit model vaak zal gebruiken 
en dat het wel eens het geheim achter je fantastische sound zou kunnen worden. BASS 
en TREBLE nemen hier de rol van de toonregeling op de Pan-O-Flex over. Zet LOW 
MID en HI MID op “12 uur”, als je alleen de originele sound wilt horen. Je zou die rege-
laars echter kunnen gebruiken om nog een aantal klankschakeringen aan het originele 
Pan-O-Flex-geluid toe te voegen.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • Brit Class A100
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Brit Class A100: Gebaseerd op een Vox AC100
Het Brit Class A100-model van de Bass PODxt berust op een 
Vox AC-100, de versterker die Paul McCartney begon te 
gebruiken, toen zijn Vox T-60 wat te stilletjes bleek. Tijdens 
de optredens in 1965 speelde Paul uitsluitend op deze verster-
ker, getuige de video’s en foto’s uit die periode (bv. in het Shea 
Stadium, de Hollywood Bowl en –natuurlijk– tijdens de Ed 
Sullivan Show). Deze versterker blinkt uit door een krachtig 
basbereik en sprankelende hoge tonen. Als je al ooit met een 
Vox AC-100 hebt mogen stoeien, weet je waarschijnlijk dat 
ook deze Vox weer iets anders was dan andere versterkers. Zo 
werkt de Bass-regelaar bv. net andersom, omdat het eigenlijk 
om een “Bass Cut”-circuit gaat. Hoewel we dit soort spelletjes 
in de regel in de virtuele wereld meespelen, hebben we dit-
maal besloten om te gaan voor een “normale” werking: draai 
de regelaar dus naar rechts voor méér bas, en naar links voor 
minder. De respons komt nog steeds overeen met die van de 
AC-100; alleen hoef je hier niet “achterstevoren te denken”. 
Zie je wel dat de jongens van Line 6 weten waar ze mee bezig 
zijn…

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gemodelleerde versterkers en speakerkasten • Unieke
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Unieke versterkermodellen van Line 6
Heel lang geleden waren basgitaren doodongelukkig, omdat er geen basversterkers 
waren! De eerste elektrische bassisten moesten dus altijd heel lief aan een gitarist e.d. 
vragen of ze hun instrument op diens versterker mochten aansluiten. En omdat we dat 
bij Line 6 weliswaar zielig vonden, maar anderzijds ook met stapels modellen van 
gitaarversterkers zaten, wilden we gewoon eens het één en ander uitproberen. Dus heb-
ben we onze bassen op gitaarversterkers aangesloten en dan het nodige aan onze algorit-
men veranderd om te zorgen dat je ook als bassist iets aan dit soort experimenten hebt. 
Eigenlijk helemaal niet zo dom, als je beseft dat de meeste basversterkers sowieso zijn 
afgeleid van gitaarversterkers (terwijl sommige basversterkers ook wel door gitaristen 
worden gebruikt). Je kent het wel: iemand kan een beetje software programmeren, die 
niet meteen crasht, en denkt al snel dat hij de wetten van de natuurkunde gewoon 
naast zich neer mag leggen. Het gekke is dat dit inderdaad kan. En het knettergekke –
zoals je zo meteen zal ontdekken– dat dit nog wérkt ook…

L6 Classic Jazz
Laten we even stilstaan bij een Roland JC120, een versterker die geliefd is omwille van 
zijn cleane sound en zijn snelle respons. En dát is dan weer waar erg veel bassisten naar 
op zoek zijn. Sluit je bas dus aan en kies dit model. Wij vinden het resultaat alvast om 
over naar huis te schrijven! Druk nu op de CAB/A.I.R.-knop en kies het “8 x 10 SVT”-
speakermodel. Je hoeft ons niet te bedanken, speel gewoon wat.

L6 Brit Invader
Aangezien Class A-versterkers anders oversturen dan hun Class B-collega’s, wilden we 
gewoon eens horen hoe een bas via onze favoriete Vox AC 30 Top Boost klinkt. 
Omdat de “Blue Back”-luidsprekers echter nergens meer te vinden zijn (en we ze niet 
wilden opblazen uit vrees voor ernstige menselijke problemen), hebben we onze Vox 
dus maar met een 4x15 Marshall Major-speaker verbonden. Dit zorgt voor een vet 
geluid dat bijzonder nauwkeurig op wijzigingen van de toonregeling (op je bas of de 
Bass PODxt zelf) reageert. Mits een beetje sleutelen aan het model hebben we van een 
“scherp” en “zinderend” hoog een “woofy” geluidje gemaakt waar zelfs Joe Meek trots op 
zou zijn.

L6 Super Thor
Als jij in een ruimte met allemaal vintageversterkers zou staan, zou je het waarschijnlijk 
niet meteen in je hoofd halen om je bas op een klein combo’tje van vóór de oorlog aan 
te sluiten. Waar of juist? Wij deden dat net wel, maar er wordt dan ook vaak beweerd 
dat wij niet altijd even normaal doen. Hoe dan ook, deze “Super Thor” berust op een 
Supro Thunderbolt, onze wens om bassisten te plezieren en uitgerekend een Supro 
S6616, die ooit bij Led Zeppelin een rol heeft gespeeld. Iemand die het moet weten (of 
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zo doet alsof) vertelde ons dat Jimi Hendrix af en toe wel eens een Supro Thunderbolt 
gebruikte. Dus dachten wij: als zo’n klein baasje, mits de juiste microfoonkeuze en -
opstelling, gitaarsounds kan voortbrengen waar Hendrix en Page genoegen mee namen, 
dan moet een bas-taard van dit model eigenlijk ook hetzelfde doen voor de jongens met 
meestal vier snaren. Stel de toonregeling naar wens in en sla even wat harder aan: daar 
komt een fuzz om de hoek kijken! Verder hebben we ontdekt dat “Super Thor” de 
Synth/Filter-modellen van de Bass PODxt precies de benodigde warmte geeft.

L6 Frankenstein
Draaien jouw natste dromen rond een warm, fuzzy basgeluid met pakken sustain? Dan is 
dit misschien de hendel die je moet omhalen om eindelijk weer van iets anders te kun-
nen dromen. Hoewel we nog steeds niet precies weten welke ingrediënten onze sound-
designers voor de JTS 400-S gebruikt hebben, tippen we op een Marshall/Fender-“bas-
senstein”. Misschien de voorversterker van een 100W Plexi en de eindtrap van een 
Dual Showman? Of iets in die trant? Wat onze soundmensen (die trouwens af en toe, 
meestal rond middernacht, door de Line 6-labs hollen en vreemde geluiden maken) 
dan ook bedacht hebben: het is een warme, fuzzy bassound. Captain Beefheart zei ooit 
“…hit the lunar note and let it float…”. Na dit model uitgeprobeerd te hebben weten 
we eindelijk wat hij daarmee bedoelde.

L6 Ebony Lux
Deze creatie heeft ooit bij een Fender Blackface Deluxe gelegen. Niet meteen dé ver-
sterker waar je een bas op zou aansluiten (tenslotte is hij voor gitaar), maar zeer de 
moeite, zoals je zal merken. Heldere hoge tonen, een transparante bas, een licht 
gedempt middengebied – een perfect geluid gewoon voor een basgeluid dat in elke mix 
past. Kies dit model voor sessies waar van meet af aan duidelijk is dat de artiest vooral 
zijn gitaar of piano wil horen en je te kennen geeft dat de andere instrumenten eigen-
lijk bijzaak zijn!

L6 Doppelganger
Deze heeft iets weg van een Fender Twin. Hij serveert het laag met een interessant 
geratel in de hoge middentonen. Om deze Doppelganger helemaal tot z’n recht te laten 
komen, moet je een speakermodel van een open kast kiezen.

Sub Dub
Deze fantastische sound hebben we te danken aan Justin Meldal-Johnsen, momenteel 
leider van de band “Ima Robot” en huurling voor mensen als Jeff Beck, Tori Amos, 
Air, Macy Gray en andere sterren. Toen wij net aan de originele Bass POD aan het 
werken waren, bracht hij zijn rack met esoterische effecten binnen, met de uitnodi-
ging om er wat mee te stoeien en er een model uit te puren. Het betreffende model 
vind je terug in de pre-XT Bass POD. Niet zonder trots kunnen we je vertellen dat het 
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een echte hit bij de Bass POD-gebruikers is geworden. Net de sound die je nodig hebt 
voor Hip Hop, Electronica, Trance, Eurodance, Rave en alle andere Alternative-uitin-
gen. Kies een lage DRIVE-waarde voor weinig of geen oversturing (scheur). Hoe gro-
ter de DRIVE-waarde, hoe meer de blokgolf-vervorming begint op te vallen (je toetse-
nist lust dit geluidje ook wel, hoewel hij het nooit zal toegeven). Ziehier wat Justin er 
zelf over vertelt…

“Grommend, met veel laag; dit soort sound gebruik je, wanneer je nóg lager moet gaan 
dan laag… onder de Moog-lijn, nog lager dan een 808-kick. De sound van dit model 
kun je met niets vergelijken. Het is een smeuïg geheel met een solide basis, veel “echte 
noot” zonder al die overdreven modder die een versterker er automatisch aan zou toe-
voegen. Ik heb bij deze sound de indruk vóór een hoogwaardige bas-setup met een aan-
tal 18”-kasten te staan en een knallend laag neer te zetten (wat ik live doe). De inspi-
ratie voor deze sound heb ik opgedaan bij groepen zoals Massive Attack, Dr. Dre, 
DeAngelo, Aphex Twins, King Tubby, Future Sound of London en nog tal van andere 
specialisten van het ultralaag.”
Bedankt Justin – dat gingen we ook net zeggen!

Tube Preamp
Onze overweging was hier: “Misschien willen de trotse eigenaars hun Bass PODxt ook 
voor andere dingen gebruiken dan basgitaren: het “opwarmen” van toetsen, een bitsig 
randje geven aan de drums, de zang wat ruiger maken enz. Daar moeten we iets aan 
doen!” En dat hebben we dus gedaan. Dit Tube Preamp-model maakt het bewerkte 
geluid warmer. Talrijke producers hanteren deze truc al jaren en gebruiken daarvoor 
apparatuur met buizen. Om de zang wat “ruiger” te maken moet je het betreffende spoor 
gewoon eens op de Bass PODxt aansluiten. Dit model werkt ook perfect voor synthesi-
zerbas. In dat geval kun je ook met de DRIVE-regelaar en de EQ van de Bass PODxt 
experimenteren. En zelfs al is dit model niet echt voor bas bedoeld: probeer het gewoon 
eens, omdat je dan misschien net de sound vindt waar je al jaren naar op zoek bent. Als 
je dit model voor die toepassingen gebruikt, moet je de DRIVE-regelaar als mixregelaar 
gebruiken om te bepalen hoe sterk het binnenkomende geluid wordt bewerkt. Het 
droge signaal (dat de Bass PODxt niet passeert) voeg je het best niet toe aan het door 
de Bass PODxt bewerkte signaal. Sluit de signaalbron uitsluitend aan op de Bass PODxt 
en werk uitsluitend met het uitgangssignaal van de Bass PODxt. Zolang de toonrege-
laars zich in de “12 uur”-positie bevinden, is de EQ “neutraal”.

Bypass
Kies “Bypass”, als je geen enkel versterkermodel wilt gebruiken. Dan fungeert de 
Bass PODxt als “gewone” multi-effectprocessor.
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Speakermodellen
Je Bass PODxt bevat de hieronder opgesomde speakermodellen. Het model selecteer je 
door op de CAB/A.I.R.-knop te drukken en vervolgens aan de EFFECT TWEAK-rege-
laar te draaien.

Speakermodel Berust op…
1x12 Boutique 1x12 Euphonics CXL-112L
1x12 Motor City 1x12 Versatone Pan-O-Flex
1x15 Flip Top 1x15 Ampeg B-15
1x15 Session 1x15 SWR Big Ben
1x15 Jazz Tone 1x15 Polytone Minibrute
1x15 Amp 360 1x18 Acoustic 360
1x18 California 1x18 Mesa Boogie
1x18+12 Stadium 1x18+12 Sunn Coliseum
2x10 Modern UK 2x10 Ashdown ABM 210T
2x15 DoubleShow 2x15 Fender Dual Showman D130F
2x15 California 2x15 Mesa Boogie
2x15 Class A 2x15 Vox AC-100
4x10 Line 6 4x10 Line 6-model
4x10 Tweed 4x10 Bassman-combo met nieuwe speakers
4x10 Adam Eve 4x10 Bassman Combo
4x10 SilverCone 4x10 Hartke 410

4x10 Session 4x10 David Eden
4x12 Hiway 4x12 Hiwatt Bass Cab
4x12 Green 20’s 4x12 Marshall Basketweave met Greenbacks uit ‘67

4x12 Green 25’s 4x12 Marshall Basketweave met Greenbacks uit ‘68
4x15 Big Boy 4x15 Marshall Major
8x10 Classic 8x10 Ampeg SVT Cab
No Cab Dit “model” moet je kiezen, als je het Tube Preamp-model voor het 

bewerken van andere signalen dan bas gebruikt. Daarom wordt dit 
speakermodel automatisch geselecteerd, wanneer je het Tube Preamp-
model kiest.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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STOMP-, MOD- & DELAY/VERB-MODELLEN

De juiste dosis voor effectjunkies
Welke bassist gebruikt geen effectpedalen? Je Bass PODxt bevat een hele reeks model-
len (Stomp, Mod en Delay/Verb) van bekende effectpedalen die afgeleid zijn van 
onze DM4 Distortion Modeler, MM4 Modulation Modeler en DL4 Delay Modeler. 
Daarnaast zijn er echter ook een aantal die we direct uit onze grootste versterker, de 
Vetta, hebben overgenomen. Dat zou moeten volstaan voor een verantwoord potje spe-
len… 

In dit hoofdstuk laten we niet alleen de gemodelleerde effecten (van de blokken 
Stomp, Mod en Delay/Verb) de revue passeren. We leggen ook uit hoe je ze best 
instelt. Hier gaan we er wel van uit dat je hoofdstuk 4, “Programmeren en opslaan van 
sounds”, al gelezen hebt en dus staat te springen om kennis te maken met de effecten en 
ze eindelijk naar wens in te stellen. Zet dus maar je integraalhelm op en doe de gordel 
om. Hier gaan we.

Pedaaleffecten (Stomp)
De STOMP-processor van de Bass PODxt laat toe om de meest uiteenlopende model-
len van effectpedalen te gebruiken. Meer bepaald praten we hier over vier soorten: (1) 
distortion & overdrive, (2) compressorpedaaltjes, (3) een Auto Wah en (4) synthesi-
zers. Laten we ze even voorstellen:

Distortion en overdrive
Weet je nog waar jij je bevond toen je voor het eerst een vervormde basgitaar hoorde? 
Was het McCartney, die voor het nummer “Think For Yourself” (Rubber Soul) de eer-
volle vermelding “Paul on Fuzz Bass” kreeg? Of misschien Jack Bruce, die zijn Marshalls 
zoveel geweld aandeed tot de bas van The Cream helemaal snor zat? Of misschien “Spi-
ritualized” of “My Bloody Valentine”? Hoe dan ook, dat gegrom in de bas was echt wel 
te gek en krachtig. Vervormde en zwaar scheurende basgeluiden zijn nog steeds in. Van 
Hip Hop tot Trip Hop, in de Psychedelic Trance en alle andere genres tussen deze drie 
uitersten: zowel live als in de studio moet een bas tegenwoordig af en toe scheuren. Als 
je het geluid niet kent, heb je de afgelopen tien jaar waarschijnlijk geslapen en dus nog 
nooit van Drum & Bass gehoord! Weet je nu eindelijk welke sound we bedoelen? 
Dankzij de distortions en overdrives in de Bass PODxt en Bass PODxt Pro beschik je in 
dit opzicht over een uitgebreide scheurwoordenschat.
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Stompbox-compressors
Een compressor zorgt voor een gelijkvormiger volume door stille signalen op te halen 
en luide signalen af te zwakken. Een nevenverschijnsel van dat principe is dat het sig-
naal bij het uitsterven van de noten steeds harder wordt gezet. En dat fenomeen staat 
bij gitaristen en bassisten bekend onder de naam “sustain”. Logisch dus dat veel muzi-
kanten een compressorpedaaltje kopen om de sustain van hun instrument te verbete-
ren! Bovendien zwakt een dergelijke compressor ook de aanslag (“attack”) af, wat dan 
weer toelaat om het volume nog een tikkeltje harder te zetten zonder de versterker te 
oversturen. De Bass PODxt bevat modellen van verschillende compressorpedalen. Je 
kunt je signaal dus zo plat maken dat je het –bij wijze van spreken– onder de deur kunt 
doorschuiven.

Auto Wah
De Auto Wah vormt in z’n eentje een complete categorie. En dat je met een WahWah 
kunt funken, weet je beslist al. Het fijne hierover kom je te weten onder “Auto Wah” 
op blz. 8.

Synthesizers
Deze effecten zorgen voor geluiden die je al van ‘gouwe ouwe’ en nieuwere synthesizers 
kent. Om er ook echt de gewenste geluiden uit te halen moet je even nagaan hoe deze 
effecten werden. Zie dus “Synth- en filtereffecten” op blz. 14.

En dan volgen nu de modellen. De overdrives en distortions mogen de spits afbijten:

Bass Overdrive
Dit model werd geïnspireerd door de Tech 21 Bass Sans Amp, hoewel de sounddesig-
ners van Line 6 er daarna nog wat mee hebben gerommeld. De Sans Amp staat bekend 
voor een stil en bijzonder knapperig signaal, als het moet, hoewel hij ook behoorlijk 
kan gaan scheuren. Het “metalen” karakter van de vervorming wordt vooral gesmaakt 
door Post-Metal- en Industrial-bands. Verder maken talrijke producers al een tijdje 
gebruik van de Bass Sans Amp-vervorming voor het vervormen van hun “loops”. Deze 
“Bass Overdrive” kan weliswaar voor deze toepassingen worden gebruikt, maar hij heeft 
wel een unieke Line 6-sound. Kies deze vervorming voor bas- en andere signalen – en 
vóór je het weet wordt dit jouw handelsmerk. 
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Screamer 
Van Stevie Ray Vaughan tot Michael Landau: de eenvoudige Iba-
nez Tube Screamer is gewoon de overdrive die je overal terug hoort 
komen. Dit medium-gain pedaal werd begin de jaren ‘80 voorge-
steld, en in vele blueskringen mag je pas een solo spelen, als je zo’n 
ding hebt. Door de jaren heen heeft Ibanez verschillende versies 
van de dierbare Tube Screamer uitgebracht, maar geeneen heeft 
ooit de fabelachtige status van de TS-808 bereikt. Wij bezitten ver-
schillende 808’s en hebben heel wat tijd gestoken in het kiezen van 
het exemplaar dat we zouden modelleren. We denken dat dit model 
van de groene edelsteen een waardevolle toevoeging aan de Bass PODxt is.

Classic Dist
De ProCo Rat, die eind de jaren ‘70 werd voorge-
steld, vormde het begin van een nieuwe generatie 
distortionpedaaltjes. Zijn sound was bitsiger en agres-
siever dan een fuzz. De Rat zorgde dan ook voor de 
snijtanden van een nieuwe Metal-generatie die 
boven begon te drijven.

De Rat heeft verschillende veranderingen onder-
gaan, en de met eenparigheid van stemmen verkozen 
favorieten zijn hier afgebeeld. Deze twee Rats bevat-
ten dezelfde print en circuits. (Als je het echt wilt 
weten: wij hebben de kleinere gemodelleerd.)

De TONE-parameter van het Rat-model in je Bass PODxt heeft dezelfde functie als de 
“Filter”-regelaar van de Rat: het geluid wordt helderder naarmate je hem verder dicht 
draait, en doffer, wanneer je hem naar rechts draait. Als je eenmaal de smaak te pakken 
hebt, weet je waarom dit een sound met tanden is!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Facial Fuzz
Ergens aan het eind van 1966 stak een rond effectpedaal 
in het Londense circuit de kop op. Ontworpen en 
gebouwd door Arbiter Music, zou de Fuzz Face al gauw 
zijn beroemde samenwerking beginnen met de gitaarle-
gende Jimi Hendrix. En het leuke is dat bassisten denken 
dat het een baseffect is, wat vooral te danken is aan ene 
Hugh Hopper van Soft Machine.

Zoals alle effectpedalen uit die periode heeft de Fuzz Face 
talrijke wijzigingen en zelfs heruitgaven ondergaan. Ons 
model berust op het hierboven getoonde kleinood met 
germaniumdiode: een originele, vroege “grijs-met-zwarte” Arbiter Fuzz Face. Roep het 
Facial Fuzz-model van de Bass PODxt op en trakteer jezelf op een fuzzfestival in F groot. 
Gooi de DRIVE-parameter open en je ziet meteen wat Purple Haze precies inhoudt.

Fuzz Pi
De Amerikanen wilden natuurlijk niet onderdoen 
voor de Britten en kwamen dus snel met hun eigen 
fuzzversies op de proppen. Mike Mathews en zijn 
kornuiten van Electro-Harmonix hadden al een 
lange reeks uitgekiende effecten op hun actief, toen 
ze gefascineerd raakten door het fenomeen distor-
tion/fuzz. Hun meest bekende was de Electro-Har-
monix Big Muff Pi, die eerder vanwege zijn prach-
tige sustain een succesnummer werd dan omwille 
van zijn geronk.

Electro-Harmonix was berucht, omdat vooral over-
schotmateriaal werd gebruikt, zodat de circuits en de specificaties voortdurend veran-
derden. Zoals je op de foto van onze Big Muffs ziet, zagen deze pedalen er ook telkens 
anders uit, wat verband hield met de onderdelen die Mike op de kop wist te tikken. Het 
schatje van het stel –althans wat ons betreft– is het middelste pedaal met de “knoppen-
driehoek”. Hiermee zal je beslist nooit de Pi-neut zijn.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Octave Fuzz
Jongens, wat was dat? Als je de indruk had een spookgitaar 
te horen die bezeten was door de geest van de grote gitaris-
tenlegenden, dan zat de Tycobrahe Octavia er meestal 
voor iets tussen. 
De Octavia is een schoolvoorbeeld van een fuzz+octave-
effect. Een pionier in het gebruik van dit soort effect was 
wederom Jimi Hendrix. De Tycobrahe Octavia werd ech-
ter ook door Jeff Beck gebruikt en is nog steeds een 
belangrijk onderdeel van Michael Landaus klankwoorden-
schat.
De Octavia hanteert een audio-uitgangstransformator en twee germaniumdiodes voor 
het gelijkrichten (een mooier woord voor verkrachten) van het gitaarsignaal. En dat 
zorgt precies voor dat hogere octaafje. Voor ons model hebben we het hier getoonde 
exemplaar bestudeerd. Toen alle gitaristen en bassisten in het gebouw kwamen vragen 
of ze hem eens voor wat “studiewerk” mee naar huis mochten nemen, wisten we dat we 
raak hadden geschoten.
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Bronze Master
De Maestro Bass Brassmaster geldt nog steeds als “het” distortioneffect voor bas. Hij 
werd begin de jaren ‘70 door het synthesizergenie Tom Oberheim ontwikkeld, maar 
dan wel voor Maestro. Dit pedaaltje werd bv. halverwege de jaren ‘70 gebruikt door 
Chris Squire, de bassist van Yes. De Brassmaster was eigenlijk het eerste vervormingpe-
daal dat specifiek voor bas werd ontwikkeld – en we kunnen je verzekeren dat dhr. 
Oberheim toen al wist waar hij mee bezig was! Het apparaat bezat een groot aantal 
knoppen, waaronder twee volumeregelaars en schakelaars voor verschillende “voicings” 
van de boventonen. Die complexiteit hebben we niet integraal kunnen overnemen. 
Desondanks is de Bronze Master van je Bass PODxt een uitzonderlijk veelzijdig scheur-
baasje geworden, dat stroperig kan fuzzen (net zoals de BrassMaster zelf) en ook wel kan 
bijten. Zijn grootste troef is echter dat hij de lage frequenties niet afzwakt – je kunt dus 
blijven pompen.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Stomp-compressors
Een compressor wordt vaak “a bassist’s best friend” genoemd. En omdat variëteit het 
leven nu eenmaal interessanter maakt, bevat je Bass PODxt verschillende comprime-
rende playmates. Tenslotte heb je door je aankoop van een Bass PODxt te kennen 
gegeven dat je open staat voor spelletjes en speeltjes (of zoiets). Naast een te gek model 
van de nog steeds razend populaire LA 2A, dat je via de Compress-regelaar kunt 
instellen, bevat de Bass PODxt nog een aantal modellen van compressorpedaaltjes. 

Een vriend van ons zegt altijd: “Als minder al meer is, dan moet meer wel erg veel meer 
zijn!” En nu je dat weet, kun je het volgende eens uitproberen: schakel het Stomp-blok 
uit, kies het “Tube Preamp”-versterkermodel en stel een “cleane” bassound in die je zó 
voor alle hits zou kunnen gebruiken, die je op de radio hoort. Zet de Compress-rege-
laar ongeveer op “10 uur” om de dynamiek toch iets in toom te houden – net zoals een 
producer dat zou doen. Activeer nu het Stomp-blok, druk de STOMP-knop twee keer 
in om naar de editpagina te gaan en kies een ander compressormodel. Dat wordt uitein-
delijk samen met het LA 2A-model gebruikt (de LA kun je via de Compress-regelaar 
doseren). Ook dit is een fenomeen dat door tal van producers wordt gebruikt: dubbele 
compressie. Terwijl onze eerste compressor (Stomp-blok) de sound en de dynamiek 
vóór het versterkermodel beïnvloedt, kun je het afgewerkte geluid achteraf met de 
COMPRESS-regelaar nog wat afvlakken om te zorgen dat het ook op plaat helemaal 
professioneel klinkt…

Blue Comp
Het eerste compressorpedaaltje van Roland/Boss heette CS-1 Com-
pression Sustainer. Tot op de dag van vandaag is het één van de 
vaakst gesignaleerde compressors “aan de grond”. Het model van de 
Bass PODxt heeft alleen een SUSTAIN-regelaar (net zoals het 
pedaaltje zelf) waarmee de drempel van het compressorcircuit kan 
worden gewijzigd. LEVEL doet precies wat je ervan verwacht.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Red Comp
In de jaren ‘70 vond dit pedaaltje gretig aftrek bij bassisten. 
Vaak was het zelfs het eerste pedaaltje dat een bassist kocht, 
omdat het niet alleen betaalbaar, maar ook een ijzersterke 
compressor was. Op alle podia was dit gewoon een hebbe-
ding, of het nu om een kleine club of een reuzestadion ging. 
De MXR Dynacomp is waarschijnlijk het vaakst gesigna-
leerde compressorpedaal en meteen de toetssteen voor alle 
andere concullega’s. Hij had een vaste Ratio, terwijl de drem-
pel (Threshold) en de Gain kunnen worden ingesteld. Bij het 
MXR-model van de Bass PODxt is dat niet anders.

Vetta Comp
Een Line 6-origineel. De Vetta Comp heeft een vast ingestelde Ratio (2,35:1 voor de 
nieuwsgierigen), terwijl de drempelwaarde (SENS-parameter) tussen –9dB en –56dB 
kan worden ingesteld. Het niveau (LEVEL-parameter) kan tot 12dB worden opge-
haald. Kies dus met SENS precies de gewenste signaalcompressie en zorg daarna met 
LEVEL dat je dat fantastische geluid ook hoort. Als je de Bass PODxt ook voor andere 
dingen durft te gebruiken, moet je dit model eens combineren met het “Tube Preamp”-
versterkermodel en er een zangpartij mee bewerken… hmm, klinkt ongelooflijk duur 
en áf!

Auto Wah
Hou je van Funk? Heb je wat Funk nodig? Dan hebben we hier 
een grote portie Funk voor je! Welke bassende filterjunkie zou 
het ooit in z’n hoofd halen om zonder zijn Mu-Tron III Envelope 
Follower het huis uit te gaan? George Clinton in ieder geval niet.
Het was deels Auto-Wah, deels aanstuurbaar filter: hier draaide 
alles rond het begrip “bizar”. Dit Mu-Tron III-model is echt een 
unicum. Dus: knoop je hemd open, doe die kousenbroek en dat 
hoofddoek aan en laat je eens lekker gaan! Met de SENS-para-
meter bepaal je de respons van het filter op je manier van spelen, 
terwijl Q voor het kiezen van de bewerkte frequentieband dient.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Synthmodellen
Meer details over de synthmodellen vind je onder “Synth- en filtereffecten” op blz. 14.

Modulatiemodellen
Modulatie-effecten zorgen voor het rollen, pulseren en sissen van het geluid. Benamin-
gen zoals phaseshifter, flanger, chorus en filter spreken in dat verband boekdelen. 
Waarom heten ze überhaupt “modulatie-effecten”? Als we even in een woordenboek 
kijken, vinden we daar onder “moduleren”: (in de elektronica) het wijzigen van de 
amplitude of frequentie van een golfvorm d.m.v. een golfvorm met een lagere frequen-
tie (vrije vertaling van The Oxford Encyclopedic English Dictionary, Third Edition, 
bedankt mensen). Die modulerende golfvorm zorgt precies voor het pulseren, golven en 
wat dies meer zij.

De Modulation-groep van de Bass PODxt bevat twee soorten effectmodellen. In de eer-
ste groep vind je dingen zoals chorus, flanger, phaser, vibrato, tremolo en een “Rotary 
Speaker”. Die effecten hebben parameters voor SPEED en DEPTH. Met SPEED bepaal je 
de snelheid (of traagheid) van de golvende beweging. Met DEPTH stel je in hoe sterk 
het golven te horen is (de “effectdiepte” dus). Voor alle effecten is er bovendien een 
MIX-parameter. Soms vind je op deze pagina’s ook nog andere parameters. Op de vol-
gende pagina’s worden de effecten en hun instelmogelijkheden uitvoerig voorgesteld.

De filters horen thuis in de tweede Modulation-groep. Meer details hierover –en over 
de synthmodellen– voor het Stomp-blok vind je onder “Synth- en filtereffecten” op 
blz. 14.

En dan nu de modellen.

Deluxe Chorus
Een “doodgewone” digitale chorus (in tegenstelling tot het eerder analoog klinkende 
CE-1-chorusmodel) met een sinusgolf voor de modulatie. Dit effect gaat erin als koek. 
Indien nodig, kun je het geluid met de BASS- en TREBLE-regelaar nog wat bijkleu-
ren. Kies dit effect, als je weer eens met flageoletten begint te spelen (Jaco Pastorious 
deed dit ook). Sine Chorus zorgt bovendien voor een leuk, vloeiend karakter, wanneer 
je in het hoge register “double stops” speelt.
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Analog Chorus
De CE-1 werd in 1977 voorgesteld en maakte 
met zijn grootse, warme en groovy chorusgelui-
den meteen golven. Zonder een hommage aan 
het allereerste choruspedaal, de CE-1 Chorus 
Ensemble van Boss, zou de Bass PODxt niet 
compleet zijn.

Want tenslotte gebruikten ook talrijke bassisten 
dit effect. De CE-1 was voorzien van een 
SPEED- en DEPTH-regelaar evenals een 
Vibrato-schakelaar. De CE-1 is uitgesproken 
ruimtelijk en gewoon perfect, wanneer je hem 
aansluit op een overstuurde versterker. Ons model heeft diezelfde warmte en net zoveel 
stroop als het origineel. Hiermee schilder je prachtige klanklandschappen. “Hé, wacht 
even!”, zul je misschien denken. “De originele CE-1 had ook een mooie toonhoogtevi-
brato. Hoe zit het daarmee?” Ook daarvoor hebben we gezorgd. Een chorus is eigenlijk 
maar een vibrato van de toonhoogte dat weer bij het originele signaal wordt gevoegd. 
De vibratoschakelaar van de CE-1 diende dan ook louter voor het uitschakelen van het 
droge signaal. Om dat effect te bereiken hoef je de MIX-parameter maar op “100%” te 
zetten (maximum dus) om alleen nog vibrato te horen. Met de DEPTH-parameter kun 
je bepalen hoe zeeziek je vandaag wilt worden.

Deluxe Flanger
Ziehier een recept uit de Line 6-laboratoria dat bijzonder lekker werkt, wanneer je 
CONFIG op POST zet om die prachtige stereosweep ook echt te laten schitteren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Jet Flanger
Ziehier ons model van de “studiostille” A/DA Flanger. 
Mars Cowlong, die als bassist van Pat Travers in de jaren 
‘70 en ‘80 furore maakte, gebruikte dit pedaaltje vrijwel 
meteen nadat het in 1977 werd voorgesteld. De “Go For 
What You Know”-CD van Travers is een schoolvoorbeeld 
van wat je allemaal uit dit bakkie kunt halen! Dit effect 
heeft een sweepbereik van 35:1 plus een ingebouwde com-
pressor, die samenwerken met de toonregeling voor dat 
unieke “overvliegende straaljagergeluid” van de A/DA. 

Het geheel kan bijzonder dramatisch klinken, wat te danken is aan een unieke golf-
vorm en de mogelijkheid om met extreme instellingen bijna ringmodulatorachtige 
geluiden te plegen. Als je op de Bass PODxt het A/DA-flangermodel edit, bepaal je 
met DEPTH het bereik van de sweep. FDBK dient voor het instellen van de terug-
koppeling (d.w.z. hoeveel van het effectsignaal nog eens naar de ingang van het effect 
wordt gestuurd), terwijl je met MANUAL de duur van een bijzonder korte vertraging 
instelt, die op de sweep wordt toegepast om het flangereffect überhaupt van de grond te 
krijgen. Sluit dus je instrument aan, stel de diepte en de vertraging in en bereid je voor 
op het opstijgen!

Phaser
Het hier getoonde pretentieloze metalen doosje is de pha-
ser, die de wereld veranderde – de MXR Phase 90. De 
Phase 90 is betrekkelijk subtiel vergeleken met andere 
phasers. Hij wordt eerder bestanddeel van de algehele 
sound dan wel een opvallend effect. De waarschijnlijk 
beste demonstratie van die gulle, organische en swin-
gende “swirl” hoor je in de baspartij van “For the Love of 
Money” (O’Jays), die van de hand van Anthony Jackson 
is. De Phase 90 werkt met vier fasen. Er is maar één rege-
laar waarmee je de snelheid bepaalt. Het phasermodel van 
de Bass PODxt is in dat opzicht wat veelzijdiger, omdat je 
de hoeveelheid effect hier met MIX en FEEDBACK 
kunt doseren.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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U-Vibe
De inmiddels legendarische Uni-Vibe werd in 
1969 door Jimi Hendrix onder de aandacht 
gebracht. In principe was het maar een phaser met 
vier trappen, maar hij stond wel bekend omwille 
van zijn waterige karakter en zijn zwoele sounds. 
Je hoeft maar één keer naar “Machine Gun” te 
luisteren om te beseffen wat we precies bedoelen. 
“Maar wat heeft dat met mijn bas te maken?” zal je 
misschien vragen. Gewoon alles, joh! De bas heeft 
altijd een belangrijke rol in de nieuwe soundcreaties van dhr. Hendrix gespeeld. Luister 
gewoon eens naar de zwaar met effect bewerkte baslijnen van zo zware jongens als Billy 
Sheehan, Doug Wimbish en Mike Elizando (om er maar enkele te noemen). Haal je 
Line 6 U-Vibe-effect gewoon eens boven voor je volgende stuwende post-Trip Hop 
baspartij, en je zal meteen beseffen wat wij al een tijdje weten: zijn natte sensualiteit is 
gewoon uniek! Net zoals de “verborgen” vibratomode van de CE-1 kun je ook bij dit 
model gebruik maken van de vibratoschakelaar van de Uni-Vibe door de MIX-parame-
ter op “100%” te zetten. (Daar diende de schakelaar op het origineel namelijk voor.) 
De DEPTH-parameter neemt hier de rol over van de “Intensity”-regelaar op de Uni-
Vibe.

Opto Trem
Ziehier een model van een optisch tremolocircuit van de “Blackface”-versterkers van 
Fender (bv. de ‘64 Deluxe en ‘65 Twin Reverb). In wezen ging het om een gloeilamp en 
een optische weerstand: hoe lichter de lamp, hoe luider de tremolo. Het is een zachte, 
regelmatige tremolo en dus een logische keuze, wanneer je een model van een Fender-
versterker gebruikt.

Bias Trem
Eén van onze favorieten van “Rube Goldberg”-ontwerpen is de oude Vox-tremolo (en 
een vergelijkbaar circuit in bepaalde blonde en bruine versterkers van Fender): de puls 
beruste op een variatie van de bias in de eindtrapbuizen. Hoewel het de levensduur van 
de buizen niet ten goede kwam, leverde dit een schitterend “vloeiend”, onregelmatig en 
“honkerig” geluid op dat ergens wel aan de Uni-Vibe en andere phaseshifters doet den-
ken (wat verband houdt met het feit dat een dergelijke behandeling van de buizen voor 
faseverschuivingen zorgde).

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Rotary Drum
Leslies – dat zijn speakerkasten met draaiende luid-
sprekers, die oorspronkelijk voor elektrische orgels 
waren bedoeld. Toen ze bij Fender merkten dat gita-
risten ook wel Leslies lustten, besloten ze een eigen, 
speciaal op de gitaar afgestemde draaiduivel uit te 
brengen. Het resultaat werd tot “Vibratone” gedoopt 
en het had een piepschuimen plaat die vóór een 12”-
luidspreker ronddraaide en het geluid op die manier 
naar de zijkanten van de kast drukte. Eén van de 
bekendste voorbeelden van het Vibratone-geluid is 
“Cold Shot” van Stevie Ray Vaughan. En wij vinden 
dat het nu de beurt moet zijn aan bassisten om dit 
draaiende, maar o zo mooie, geweld aan hun sound 
toe te voegen!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Synth- en filtereffecten
Als je uren, of zelfs dagen, in een kamer zit opgesloten waar alleen basgitaren, synthesi-
zers, filters en high-tech apparatuur voor het ontwikkelen van software staan, gebeuren 
er soms vreemde dingen! De Synth/Filter-Stompboxes van je Bass PODxt zijn stuk voor 
stuk 100% nieuwe sounds, die de arme Line 6-medewerkers voor jouw vertier hebben 
ontwikkeld. Het gaat om geluiden die geïnspireerd werden door de grote analoge syn-
thesizers van weleer, met namen zoals ARP Omni, ARP Solina String Ensemble, Elka 
Synthex, Minimoog, Sequential Circuits Prophet V enz. Even voor alle duidelijkheid: 
we hebben die mastodonten niet “gemodelleerd”. De Synth/Filter-effecten zijn dan ook 
eerder impressies van die apparaten – en dus voor de volle 100% Line 6-creaties.

De Bass PODxt bevat een hele hoop fabriekssounds die de mogelijkheden van die 
nieuwe speeltjes aantonen. Beluister ze eens, want het loont echt de moeite. Hoewel er 
geen “juiste” manier voor het gebruik bestaat, willen we je toch een aantal tips geven.

1. Deze effecten zijn alleen geschikt voor enkele noten, dus NIET voor octaafspel 
e.d. Je zal tevens merken dat bepaalde effecten eerder voor hoge of snelle 
(staccato) noten geschikt zijn, terwijl andere net in het laag of enkel bij 
gebonden noten (legato) beginnen te “werken”. Verder verdient het 
aanbeveling om je vertrouwde technieken even te laten voor wat ze zijn en te 
trachten het maximale effect uit deze effecten te halen. Probeer je voor te 
stellen dat je op een compleet nieuw soort instrument zit te spelen. Dan pas 
kun je met de Synth/Filter-effecten namelijk dingen doen die totnogtoe 
onmogelijk leken. En zoals je weet, maakt zoiets altijd indruk op de overige 
leden van de band, de producer en het publiek…

2. Als je bas meer dan één pickup heeft, moet je in de regel de halspickup 
gebruiken om de Synth/Filter-effecten tot hun recht te laten komen. Als dat 
niet werkt, kun je nog steeds de brugpickup of een combinatie van beide 
proberen. Alvorens de nieuwe wereld van de Line6 bas synth- en filtereffecten 
in te duiken moet je het volume en de toonregeling van je bas op “11” zetten. 
En hoewel je zoiets normaliter (met name dan in de studio) nooit mag doen, 
verdient het aanbeveling om het gekozen Synth- of Filter-effect af en toe ook 
eens op een lager niveau aan te sturen – draai de volumeregelaar dus verder 
dicht. En als je echt zin in avontuur hebt, moet je ook die vaak vergeten 
toonregelaar eens verschillende kanten uit sturen! Maar nogmaals – begin 
altijd eerst oorverdovend: zet het VOLUME OP “11”!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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3. De syntheffecten maken deel uit van het STOMP-blok in je Bass PODxt. De 
filters daarentegen bevinden zich in het MOD-blok. Deze aanpak laat o.m. toe 
om een bepaalde synth met een bepaald filter te combineren – of om een 
distortiongeluid met een filter te bewerken. Met name bij een basgitaar kan dit 
al ongelooflijk “synthetisch” overkomen. Probeer ook eens andere signalen 
(synthesizersolo’s, drumloops en, jawel, zang) met de synth- en filtereffecten 
van de Bass PODxt te bewerken. Het loont de moeite.

4. Het uiteindelijke geluid van de synth- en filtereffecten hangt voor een groot 
deel af van het gebruikte versterkermodel. Geen nood: voor één keer is dit een 
voordeel! Begin eerst altijd met model 1, “Tube PreAmp”, en zet de 
toonregeling ervan op “12 uur”. Zet de compressor vervolgens op “10:30 uur”. 
Wijs de “Auto Wah” aan het Stomp-blok toe. Om even na te gaan hoe deze 
effecten “samenwerken” moet je DRIVE helemaal opendraaien en goed 
luisteren hoe de Auto Wah langzaam maar zeker van een Mu-Tron III-achtig 
geluid in een “nog zeldzamer” funkgeluidje verandert!

Editen van de Synth/Filter-effecten
De meeste Synth/Filter-pagina’s zien er ongeveer als volgt uit: Alle Synth/Filter-effec-
ten, die over een WAVE-parameter beschikken, bieden een keuze uit 8 golfvormen. Deze 
laatste zijn in wezen 8 verschillende presets van de vermelde synthesizerbenamingen. 
Even rekenen en je merkt dat de Bass PODxt 74 (klopt als een bus: vierenzeventig!) 
verschillende synthesizergeluiden voor je in petto heeft. De MIX-regelaar heeft dezelfde 
functie als bij alle andere effecten en dient dus voor het instellen van de balans tussen 
het droge en het effectsignaal. De MIX-regelaar heeft dezelfde functie als bij alle andere 
effecten en dient dus voor het instellen van de balans tussen het droge en het effectsig-
naal.

FILTER slaat op een hoog-af filter (LPF). Alle frequenties boven de ingestelde kantelfre-
quentie worden dus onderdrukt. Met de FILTER-regelaar wijzig je de kantelfrequentie 
(drempel) van de LPF. Draai de regelaar naar links om de frequentie te verlagen en het 
geluid doffer te maken. Draai de regelaar naar rechts om meer hoge tonen door te laten 
en het geluid dus helderder te maken.

Zet de DECAY-regelaar nagenoeg op de minimumwaarde om te zorgen dat het geluid 
vrijwel meteen stopt, wanneer jij stopt met spelen. Speel je liever gebonden noten, dan 
moet je hier echter een grotere waarde kiezen.
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Synth-modellen
Dingo Tron
Dit geluid leunt aan bij de Mutron III, ditmaal echter met actieve “down”-schakelaar. 
Het lijkt wel een Auto Wah die achterstevoren loopt. Hier moet je hard aanslaan om 
een maximaal effect te verkrijgen. (Jij weet waarschijnlijk al een poosje hoe je een echt 
funky geluid verkrijgt!)

Buzz Wave
Als je al ooit met een bassynthpedaal gerommeld en gedacht hebt, “leuk speeltje, maar 
het bevat uiteindelijk mar één bruikbaar geluid”, dan ben je rijp voor deze Buzz Wave. 
Dit zijn te gekke combinaties van zaagtand- en blokgolven met een snel vibrato. Met de 
8 WAVE-standen kies je verschillende snelheden en toonhoogtes. Onthoud goed dat je 
met tweek en tweez het filter en de decay kunt –en moet– beïnvloeden om de klankma-
tige mogelijkheden van de Buzz Wave te leren kennen.

Seismik Synth
Dit effect berust op een oscillator die de toonhoogte van je bas volgt. Ook hier staan 8 
verschillende golfvormen ter beschikking die dus verschillende geluiden opleveren. 
Alle golfvormen bevinden zich één of zelfs twee octaven onder de originele toon-
hoogte. Een bijzonder gemeen geluidje verkrijg je door de “Seismic Synth” met het 
“Sub Dub”-versterkermodel te combineren. ZO BLAAS JE GEGARANDEERD ELKE 
SUBWOOFER OP!!!

Rez Synth
Dit model lijkt qua sound op de “klassieke” TB-303 van Roland. Ziehier twee “swee-
pende” hoog-af filters (LPF) met een behoorlijk nadrukkelijke resonantie. “Resonance” 
is overigens een parameter waarmee je de frequenties rond de filterdrempel extra luid 
kunt zetten.

Saturn 5 Ring Modulator
Ringmodulatoren werken met twee signalen (te weten het bassignaal en een tweede 
signaal dat door het effect wordt gegenereerd) waarbij vergelijkbare frequenties worden 
opgeteld of weggehaald. Electro Harmonix bouwde ooit een ringmodulator-pedaal met 
de naam “Frequency Analyzer”, dat nog steeds erg in trek is, hoewel de bassisten, die 
het ooit aangedurfd hebben om ermee te werken, waarschijnlijk op één hand te tellen 
zijn. In al die jaren speuren naar het ultieme geluid hebben we in elk geval maar een 
paar bassisten ontmoet die er zelfs ook maar aan dachten om ooit eens wat met een 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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ringmodulator te doen. Waarom? De belangrijkste beperking bij dit soort effecten is dat 
de toonhoogte van het door het effect toegevoegde signaal constant blijft. Je zit dus vast 
aan één toonaard, als je muzikaal zinvolle dingen wilt voortbrengen. Althans: vóór de 
komst van de Bass PODxt. “Saturn 5 RM” volgt echter de toonhoogte van het bassig-
naal. En zodoende kun je nu eindelijk in EENDER WELKE toonaard spelen. Dat is 
zomaar eventjes een revolutie in ringmodulator- en bassistenland! Tussen haakjes: één 
van onze sound-argonauten had meteen door dat golfvorm “5” en “8” te gekke “suboc-
taafeffecten” kunnen opleveren, die helemaal anders klinken dan het “Sub Octave”-
effect van het MOD-blok.

Synth Analog
Hier moet je zijn voor funky baspartijen! Dit soort geluiden ken je van Moog en ARP 
evenals heren zoals Keith Emerson, Dr. Dre en Stevie Wonder. Die kerels konden met 
hun linkerhand de meest waanzinnige baspartijen neerzetten! 

Synth FX
Deze geluiden zijn niet echt voor muzikale toepassingen bedoeld. Aangezien je 
Bass PODxt echter zowel een MODEL- als een D.I.-uitgang heeft, kun je deze “geluidsef-
fecten” naar wens mengen met het onbewerkte signaal en op die manier wel heel spe-
ciale en bruikbare sounds verkrijgen. Alleen effect betekent dat je horrorgeluiden e.d. 
voor films kunt voortbrengen… Halloween-fuiven, weetjewel. Anderzijds vind je hier 
ook de toeters en bellen voor avant-gardistische club-remixes…

Synth Harmony
Hier worden twee golfvormen gehanteerd, die samen kunnen worden gebruikt en dan 
bijzonder vette en grootse basgeluiden opleveren. Het resultaat lijkt dan op de 
beroemde Moog Taurus-baspedalen. Met WAVE stel je het volume van de zaagtand in, 
terwijl het volume van de blokgolf niet verandert. Een blokgolf en een zaagtand op 
dezelfde toonhoogte zorgen immers voor een aanzienlijke verhoging van de amplitude 
en de boventoonstructuur.

Synth Lead
Deze effecten leunen aan bij de grote monofone solosynthesizers met dat vette geluid à 
la Moog, ARP en Sequential Circuits. Denk eraan dat je Bass PODxt een semiparame-
trische 6-bands EQ bevat, die zich vóór de synthesizer bevindt, zodat je de klankkleur 
van het te bewerken signaal heel nauwkeurig kunt instellen. En ziehier dan ook een tip: 
haal betrekkelijk veel hoge tonen uit het bassignaal, omdat je op die manier een nog 
vele malen “synthetischer” geluid verkrijgt!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Synth String
Ziehier de “klassieke” analoge stringsgeluiden van grootmeesters zoals het ARP Solina 
String Ensemble. Begin eventueel met golfvorm “3” of “7” met diametraal tegenoverge-
stelde FILTER- en ATTACK-waarden, bv. FILTER= 0% en ATTACK= 100%. Zoiets 
werkt met name perfect voor trage nummers. 

Sub Octave
De meeste bassisten weten dat je nooit te veel lage bassen kunt bijhebben. Om je toe te 
laten in dat lage frequentiebereik voor opschudding te zorgen bevat je Bass PODxt een 
octaver, die afgeleid is van de bijzonder populaire Boss OC2. Met Sub Octave ga je nu 
eens echt de dieperik (van de frequenties) in. Hiermee kun je de gespeelde partij name-
lijk dubbelen met een kopie, die één octaaf lager is. Want hoe luidde die beruchte kreet 
ook alweer? –“Gimme some bass…”

Filtermodellen
Bassisten kunnen niet zonder filters. Wanneer je lage frequenties namelijk door een fil-
ter stuurt, gebeurt er iets magisch – als het filter tenminste van goede makelij is. Een 
groovende baslijn begint nog meer te grooven, funk wordt nog spetterender en al die 
glissandi van langzame baspartijen worden “nog stroperiger”. De filtereffecten van de 
Bass PODxt maken deel uit van het MOD-blok. Dat betekent meteen dat je ze hetzij 
alleen, hetzij achter een vervormingseffect of synthesizer kunt gebruiken. Mogelijkhe-
den te over dus! Maar laten we alles nog even op een rijtje zetten: in het Stomp-blok 
vind je o.m. de Auto Wah en Dingotron. Wij menen namelijk dat je daarmee de meest 
populaire filterklankkleuren voor bas bereikt. De MOD-sectie daarentegen bevat vier 
bijkomende filtergeuren (en kleuren) waarmee je het geluid helemaal áf kunt maken. 
Laten we die filters eens van naderbij bekijken: 

Hi Talk
Dit is een… vooruit dan maar: minder subtiele versie van Line 6 Rotor (het volgende 
model). Met het HPF van Hi Talk vestig je meteen de aandacht op je baspartij. Kies dit 
filter bv. om een waanzinnig gemene vervorming nog wat bij te kleuren!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Line 6 Rotor
Kies dit filter als je uit bent op vuurwerk! Wij vinden alvast dat onze Line 6-koks hier 
een recept bedacht hebben dat qua filter duidelijke Moog-trekjes heeft, terwijl er ook 
nog een aanslaggevoelig Rotary-effect met Tap Tempo-mogelijkheden inzit. Stel je 
even voor wat er zou gebeuren als Bootsy Collins in een Leslie-kast opgesloten zat. Dit 
filter moet je eens achter je favoriete synthsound “hangen”!

Random S H
Dit effect hebben we in de Bass PODxt geïmplanteerd om je toe te laten eender welke 
partij nog “elektronischer” te laten klinken. Je synthgeluiden worden nog “synthiger” 
en je scheursounds nog gemener. “Random SH” is gewoon dé manier om elektronisch 
te gaan, terwijl je elektrisch zit te spelen. Dit effect is vooral geschikt voor baspartijen 
met veel lange noten: kies een crimineel goed geluid (niet echt een probleem bij de 
Bass PODxt!), wijs “Random SH” toe aan het MOD-blok en stel met de TAP-knop de 
maat in. Druk op de pijlknop onder SPEED en kies met de EFFECT TWEAK-regelaar 
andere ritmische onderverdelingen. Je zal je ogen (en oren) nogal opentrekken! 

Tape Eater
Je hebt gelijk, er zat gewoon wat veel koffie in de mokken die onze sounddesigners die 
bewuste vrijdag namiddag voorgeschoteld kregen… Ze bleven dus wat langer op dan 
normaal en begonnen vreemde dingen te doen. Op zaterdag ochtend was “Tape Eater” 
dan een feit! Hiermee kun je de bassound een compleet andere richting uitsturen. 
Zoiets heb je nog nooit gehoord. Het lijkt er wel op alsof je bas door een oude mul-
titrackmachine, die bovendien al akelig vervormt, helemaal wordt opgevreten – maar 
dan wel in de maat van de muziek (dankzij de handige TAP-knop!). Laten we er tevens 
aan herinneren dat je over een semiparametrische EQ beschikt waarmee je het geluid 
nog compleet anders kunt kleuren!

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Delaymodellen
Als je wat ruimte aan je sound wilt toevoegen, moet je op de Delay/Verb-knop van je 
Bass PODxt drukken. Dan heb je namelijk toegang tot een hele reeks fantastische 
delays, echo’s en reverbeffecten (galm). Laten we de jongens even voorstellen.

Analog Delay
Analoge echopedalen, zoals de DM-2, waren bedoeld als ver-
vanging van de bandecho’s die tot dan toe werden gebruikt. Ze 
berustten op een “bucket brigade”-schakeling en waren in de 
regel betrouwbaarder dan bandecho’s. Bovendien hanteerden ze 
lagere voltages, zodat ze ook op batterijen konden werken. Ana-
loge delays zijn geliefd vanwege hun warme, licht overstuurde 
klank. Het model van de Boss DM-2 in de Bass PODxt levert 
hetzelfde geluid op, hoewel we ons hier natuurlijk in het digitale 
domein bevinden. Denk gewoon aan Pink Floyd (de baslijn van 

“One of These Days” op het album “Meddle”), Roger Waters… heb je’m?

Analog w/Mod
Ziehier een model van de Electro-Harmonix Deluxe 
Memory Man. Dit was een pedaal met dezelfde “emertjes”-
elektronica als analoge echo’s plus een chorus. Deze instel-
bare chorus beïnvloede alleen de herhalingen en liet het 
droge signaal dus ongemoeid. De Memory Man, met zijn 
warm, overstuurd geluid en die “zwemmende” echo’s ont-
wikkelde zich tot een belangrijk effect voor gitaristen en 
speelde een hoofdrol voor het gitaargeluid op het eerste 
U2-album. Het “Deluxe”-luik van de Deluxe Memory Man 
was te danken aan het feit dat hij een vertragingstijd van 
toen sensationele 500 milliseconden bood. Het Analog w/Mod-model van de 
Bass PODxt is een perfecte emulatie van het klassieke Memory Man-geluid, maar biedt 
wel een vertragingstijd van 2 seconden. Op pagina 2 vind je een MOD SPEED- en 
DEPTH-regelaar voor het instellen van de chorus in de vertraagde signalen. Nu kun-
nen ook bassisten met “Analog w/ Mod” werken en eindelijk een beetje “Edge” aan hun 
baspartijen toevoegen. Plaats dit effect achter één van de vervormingeffecten.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Tube Echo
De klassieke Maestro EP-1 uit 1963 was de eerste in een hele reeks van 
“Echoplex”-apparaten die door dat bedrijf weliswaar werden verdeeld, 
maar eigenlijk door Harris-Teller in Chicago werden gemaakt. Zoals 
ooit verkondigd werd in een Maestro-advertentie, konden de Echop-
lexen “…speciale effecten voortbrengen, van een gecontroleerde 
snelle galm tot een volle, stuwende echo”! Het belangrijkste kenmerk 
van het Echoplex-ontwerp is een speciale cassette met een –in een lus 
geplaatste– 1/4”-band, die gescheiden opname- en weergavekoppen 
passeert. De weergavekop kon je verplaatsen, wat een vertragingstijd 
tussen 60 en 650 milliseconden opleverde. Het EP-1-model van de 
Bass PODxt is een perfecte emulatie van het EP-1-geluid, maar biedt 
wel een vertragingstijd van 2 seconden. Aangezien dit apparaat op buizen berust, zou je dit effect 
voor geluiden moeten kiezen die net iets meer “wol” mogen hebben. Verder beschik je over vol-
doende opties voor nieuwe basgeluiden die… net iets anders klinken dan een gewone “bas”. Op 
pagina 2 vind je een FLUT- (wow and flutter) en DRIVE-parameter waarmee je niet alleen de 
buizenwarmte van het origineel, maar ook dat unieke geluid van een slippende en vieze windas 
kunt simuleren.

Multi-Head
Lang vóór de Boss-pedalen vertegenwoordigde de RE-101 
Space Echo Roland’s eerste poging om een voet aan de 
grond te krijgen in de wereld van de effectprocessors. In 
plaats van een verschuifbare kop (zoals op de Echoplex) 
bevatte dit apparaat echter verschillende vaste koppen. De 
vertragingstijd kon worden gekozen door een andere kop te 

activeren en vervolgens de snelheid van de motor aan te passen. Het leuke aan dit verhaal was 
dat je ook meerdere koppen tegelijk kon gebruiken, wat voor een multitap-effect zorgde. Ook bas-
sisten vonden de RE-101-sound zeer de moeite, omdat de snelste vertragingstijd voor een lekker 
“vet” basgeluid zorgde. Eén van onze betatesters gebruikte er ooit een tussen twee SVTs van 
Ampeg! Dus moest hij ook 90 kilo meer sleuren dan een trotse Bass PODxt-bezitter… De tech-
niek staat gewoon voor niks! Op pagina 2 vind je een HEADS-parameter voor het kiezen van 
de verschillende combinaties, die met de 4 koppen van dit apparaat mogelijk waren. En als je het 
nog wat te braafjes vindt, moet je gewoon wat aan FLUT (wow & flutter) draaien.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Sweep Echo
Dit is een origineel van Line 6. Het maakte voor het eerst zijn opwachting in de DL4 
Delay Modeler en blijkt één van de favorieten bij de ontelbare DL4-gebruikers te zijn. 
De parameters op pagina 2 dienen voor het instellen van de snelheid en de filtersweep 
van het effect. Met Sweep SPEED bepaal je de snelheid van de filterbewegingen. 
Sweep DEPTH daarentegen dient voor het instellen van het frequentiebereik dat door 
het filter wordt bewerkt. Je zou dus moeiteloos je eigenste sound moeten kunnen vin-
den. Dit model kan zowel subtiele klankweefsels als een behoorlijke portie waanzin 
opleveren. Wijs het zwelpedaal van de FBV aan de MIX-parameter toe, kies een 
behoorlijk korte vertragingstijd en trap gewoon eens wat lol.

Digital Delay
Dit model vertegenwoordigt een recht-toe-recht-aan digitale delay met een BASS- en 
TREBLE-parameter (op pagina 2, zoals je waarschijnlijk inmiddels verwacht). Niks 
speciaals dus, behalve dan een overtuigende echo-cho-cho-cho. Tenslotte is een “dood-
gewoon” effect af en toe een welkome afwisseling. Precies wat bassisten nodig hebben, 
wanneer ze snel wat herhalingen aan hun partij moeten toevoegen.

Reverse
!seltaeB ehT ne xirdneH imiJ slaoZ teN – Laten we even teruggaan in de tijd door de 
wereld eens achterstevoren te bekijken. Wat je ook speelt: het wordt omgekeerd en dan 
pas naar buiten gestuurd (maximale vertraging: 2 seconden). Om dit wonder der elek-
tronica echt efficiënt te gebruiken moet je gebonden noten spelen en vooral niet op de 
omgekeerde versie letten. Langere licks kunnen bijzonder interessante frasen opleve-
ren. De Tom Petty-gitarist Mike Campbell heeft dit Reverse Delay-model (in de DM4 
Delay Modeler) ooit voor een solo gebruikt – en nog wel voor een wereldwijd uitgezon-
den liveprogramma. Zet de MIX-parameter op 100% (alleen effect) om enkel nog de 
omgekeerde versie te horen – en ga dan maar eens lekker de psychedelische toer op. 
Ziehier nog een andere truc: kies “Reverse Delay”, tap het gewenste tempo en kies een 
vertragingstijd van kwartnoten. Zet FEEDBACK op “0%” en MIX op “65%”. Nu hoor 
je een strijkeffect dat voor partijen met veel gebonden noten gewoon het einde is. En 
dat is nog maar het begin…

Bass PODxt OM_NL  Page 22  Monday, September 15, 2003  3:59 PM



Stomp-, Mod- & Delay/Verb-modellen • Verb

6 • 23

Verb
Tijdens de ontwikkeling van de XT-generatie van onze PODs hebben we veel aandacht 
besteed aan het modelleren van de beste galmeffecten, die je je maar kunt voorstellen. 
De Bass PODxt bevat dan ook modellen van akoestische ruimtes (kamers en zalen), 
galmplaten (d.w.z. stalen platen die door een kleine luidspreker aan het trillen wordt 
gebracht, terwijl de trillingen met elementen wordt opgevangen), galmveren (de alom 
bekende versterkergalm) en zelfs een aantal unieke modellen die je gehoord moet heb-
ben om het te geloven.

Galmveren (Springs)
Ah, die heerlijke “ploink” van een goede galmveer. Het enige wat nog ontbreekt is het 
gedonder, wanneer de gitarist over je versterker struikelt.

Lux Spring
De “Blackface” Fender Deluxe-versterker bevatte maar liefst twee galmveren die we 
hier gemodelleerd hebben.

STD Spring
Eén van de vele dingen die muzikanten zo leuk vonden aan de “Blackface” Fender 
Twin Reverb was zijn rijke, volle galmsound. De drie veren leverden een complexer 
geluid op dan de oudere galmveersystemen 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 een luxematras. Als drie galmveren al leuk 
zijn, wat te denken van een heel bed? Rijker, voller, wiebeliger. Gegarandeerd een 
goede nachtrust, of je krijgt je galm terug.

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 ver-
bonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de pro-

ducten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Kamers (Rooms)
Door de jaren heen hebben vindingrijke opnametechnici allerlei soorten kamers als 
“galmkamers” misbruikt. Trappenhuizen, gangen en kelders behoorden bij de favorie-
ten. We hebben getracht een uitgebreid aanbod daarvan in je Bass PODxt te stoppen.

Small Room
Zoals de naam al zegt, hebben we hier te maken met de galm die je hoort, wanneer je 
een versterker in een kleine studio/kamer opstelt. In tegenstelling tot een kleine 
kamer, die jij misschien thuis hebt, beschikt je hier echter over een exemplaar met 
een goede akoestiek, terwijl je nooit tussen twee trams of bussen in hoeft op te nemen 
en nooit meer hoeft te wachten tot je buurman weer van de pot komt. Zelfs kritiek op 
het volume hoor je niet meer – is dat niet gewoon zalig?

Tiled Room
Dit is de galm die je bv. in de badkamer van een studio zou horen. Al die tegels heb-
ben altijd al voor een prima galm gezorgd, en talrijke klassieke opnamen zijn gemaakt 
door de saxofonist op de pot te zetten en hem zijn (muzikaal) ding te laten doen. 
Vaak hoorde hij pas uren later dat de sessie al lang afgelopen was. Saxofonisten kun-
nen ongelooflijk naïef zijn.

Brite Room
Een levendige, heldere galm die perfect bij elk soort baspartij past.

Zalen (Halls)
Hier hebben we duidelijk te maken met iets anders dan een slaapkamer of kleine gele-
genheid. Hier praten we over zalen en nog grotere ruimtes.

Dark Hall
Een grote concertzaal met talrijke reflecties. Hier speelt de grootte een vooraan-
staande rol. Deze galm zorgt dan ook voor pakken galm, die echter zelfs dan niet 
opdringerig wordt, als je de galm betrekkelijk hard zet.

Medium Hall
Een middelgrote zaal met zware reflecties die je niet over het hoofd kunt zien.

Large Hall
De naam zegt het eigenlijk al: grotere concertzalen bestaan gewoon niet. Grote con-
certzaal dus. Punt.
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Galmkamers (Chambers)
Toen geluk nog heel gewoon was, bestond er geen digitale galm. Toch wilden muzikan-
ten vaak meer “ruimte” aan hun opnames toevoegen. Iemand had toen het geniale idee 
om een grote, lege kamer te bouwen waar geluid heen en weer kon kaatsen. Er werd een 
luidspreker in die kamer gezet, het geluid dat van galm moest worden voorzien werd de 
ruimte ingestuurd en met verschillende microfoons weer opgepikt. Het galmende sig-
naal werd dan bij het droge signaal gevoegd en klaar was Kees. Deze vroege galmkamers 
hadden allemaal hun eigen karakter. Sommige studio’s dankten hun succes trouwens 
vooral aan hun galm.

Rich Chamber
Een prachtige kamergalm die een “crunch”-geluid nog meer “buik” geeft.

Chamber
Deze galm heeft veel weg van een studioruimte en is dan ook geschikt voor zowat alle 
soorten geluiden.

Cavernous
Correctie: groter dan “Large Hall” kan tóch. Kies deze galm, speel een noot en ga een 
bakkie koffie doen. Als je terugkomt, zal de galm waarschijnlijk net uitgestorven zijn. 
Bij wijze van spreken.

Plaatgalm (Plates)
Galmplaten waren de eerste mechanische procédés voor het maken van galm. Ze 
bevatten in wezen allemaal een grote stalen plaat of goudfolie en een luidspreker die de 
handel aan het trillen bracht. Via meerdere elementen werden de trillingen van de 
plaat/folie dan opgepikt.

Slap Plate
Deze galm heeft erg veel weg van de reverb op vroege Rock’n’Roll-platen zoals die bv. 
door Sam Phillips in de Sun Studios werden opgenomen. Puik werk, jongens.

Vintage Plate
Een klassieke plaatgalm die je zo snel niet meer vergeet. 

Large Plate
Na “Large Hall” en “Cavernous” leek het ons logisch om ook maar meteen een mon-
ster van een galmplaat uit te dokteren. Dit model zorgt voor een prachtig galmfunda-
ment om over heen te soleren. Nat. Vergeet dus vooral niet de zeep en een handdoek.
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GEAVANCEERDE EDIT- & MIDI-

FUNCTIES

Basisbeginselen van MIDI
Wat is MIDI?
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een communicatieprotocol dat elektro-
nische muziekinstrumenten hanteren voor het uitwisselen van gegevens. Dankzij dit 
protocol kan één apparaat een ander (aan)sturen, wat o.a. toelaat om verschillende 
instrumenten samen te bespelen.

In- en uitgangen (IN/OUT)
De Bass PODxt heeft twee MIDI-connectors: IN & OUT. Om de Bass PODxt op een 
ander MIDI-apparaat aan te sluiten moet je deze connectors –via MIDI-kabels– met de 
tegenovergestelde connectors van het andere MIDI-apparaat verbinden. Elke verbin-
ding is een enkelrichtingstraat: de gegevens gaan namelijk altijd van de OUT-connec-
tor van de zender naar de IN-connector van de ontvanger. Als de ontvanger ook data 
naar de zender moet doorseinen, moet je de IN-connector van zender op de OUT-con-
nector van de ontvanger aansluiten.

Via deze kabel zendt de Bass PODxt 
data naar andere apparaten…

…en via deze kabel ontvangt 
hij data.
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MIDI-kanaal
MIDI werkt met 16 kanalen die allemaal via één kabel worden verzonden (en ontvan-
gen). De MIDI-kanalen hebben trouwens niets te maken met de geheugens van de 
Bass PODxt (die in het Engels eveneens “channels” worden genoemd). 

Je moet dus zorgen dat de Bass PODxt naar het juiste kanaal “luistert” (net zoals je dat 
met een TV of een radio doet). Als de Bass PODxt data zendt, moet dat op het MIDI-
kanaal gebeuren waarop het externe apparaat ontvangt. Om het MIDI-kanaal van de 
Bass PODxt in te stellen moet je eerst en vooral op de TUNE/SYSTEM-knop drukken 
(die licht dan op). Roep met de SELECT-regelaar de MIDI-pagina op die er ongeveer 
als volgt uitziet:

Kanaal—Druk op de knop onder CHANL en stel met de EFFECT TWEAK-regelaar 
het nummer van het gewenste MIDI-kanaal in. Je kunt hetzij een specifiek kanaal 
(1~16), hetzij “OMNI” kiezen (dit laatste betekent dat de Bass PODxt naar alle 
kanalen “luistert”). SysEx-data ontvangt de Bass PODxt evenwel op alle MIDI-kana-
len. Als je dus instellingen naar de Bass PODxt wilt doorseinen, is de kanaalinstelling 
van geen belang.

Programmakeuze—De Bass PODxt kan programmakeuze-commando’s ontvan-
gen (PGM ON), ze negeren (PGM OFF) of ze ontvangen en alleen naar andere appara-
ten doorseinen (PGM ECHO) zonder er zelf iets mee te doen. De MIDI Output-instel-
ling heeft geen invloed op deze laatste optie.

Functie van MIDI OUT—De MIDI OUT-connector van de Bass PODxt dient 
normaliter voor het verzenden van de MIDI-data die de Bass PODxt zelf genereert 
(bij keuze van de OUT-instelling). Je kunt echter zorgen dat die connector als MIDI 
THRU fungeert. Als je voor de OUTPUT-parameter THRU kiest, zendt de 
Bass PODxt zijn eigen instellingen niet meer naar de buitenwereld. In plaats daarvan 
stuurt hij de via MIDI IN ontvangen data meteen door (“Thru”) naar zijn MIDI 
OUT-connector en van daaruit naar een ander MIDI-apparaat. Dit laatste ontvangt 
dan dezelfde gegevens. In the Thru-mode stuurt de MIDI OUT-connector gewoon de 
via MIDI IN ontvangen data door; de door de Bass PODxt zelf gegenereerde MIDI-
data worden echter niet bij die data gevoegd.
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MIDI-commando’s
De MIDI-standaard werkt met verschillende commandotypes, die allemaal een 
speciale functie hebben: 

MIDI-programmanummers—Programmakeuze-commando’s laten toe om vanop 
één MIDI-apparaat te zorgen dat een ander apparaat een ander geheugen kiest. De 
Bass PODxt hanteert deze data voor het kiezen van zijn soundgeheugens. Als de 
Bass PODxt bv. MIDI-programmanummer “1” ontvangt, kiest hij geheugen A van 
bank 1. Wordt MIDI-programmanummer “2” ontvangen, dan kiest hij geheugen B 
van bank 1. Enzovoort. Zie ook de tabel in Appendix B.

MIDI-controlecommando’s (CC)—Met deze commando’s (“CC” voor de intimi) 
kan de MIDI-ontvanger in realtime worden beïnvloed. Met dit soort commando’s 
kun je bv. de DRIVE- en COMPRESS-waarde van de Bass PODxt wijzigen. Alle para-
meters van de Bass PODxt zijn aan een apart controlecommando toegewezen, zodat 
je ook via MIDI de meest gekke dingen met de Bass PODxt kunt doen. In Appendix 
C kom je te weten welke controlenummers aan de Bass PODxt-parameters toegewe-
zen zijn en welke invloed die controlecommando’s op de Bass PODxt kunnen heb-
ben. Het WahWah- en volumepedaal van de FBV of het FBV Shortboard zenden 
eveneens controlecommando’s, wanneer je ze op de Bass PODxt aansluit. 

SysEx-commando’s—SysEx staat voor “System Exclusive”. Dat zijn MIDI-com-
mando’s die alleen door een welbepaald model worden gehanteerd en begrepen – ze 
zijn dus “exclusief”. De overige MIDI-commando’s (programmakeuze, controle enz.) 
worden in de regel door elk MIDI-compatibel apparaat begrepen. De Bass PODxt 
gebruikt dergelijke SysEx-commando’s voor het doorseinen van de geheugeninstel-
lingen of voor de ontvangst van geheugendata van een extern apparaat. Dit soort 
dataoverdracht wordt vaak een “Dump” genoemd. SysEx-data ontvangt de 
Bass PODxt altijd op alle MIDI-kanalen. Het op de Bass PODxt gekozen kanaal 
wordt enkel tijdens de overdracht van dergelijke instellingen gehanteerd.
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Archiveren van de Bass PODxt-data met een ander apparaat
Het verdient aanbeveling om de inhoud van de Bass PODxt-geheugens op regelmatige 
tijdstippen te archiveren (extern op te slaan). Om de geheugeninhoud van de 
Bass PODxt naar een ander MIDI-apparaat (een MIDI-datarecorder, computer of 
sequencer) door te seinen moet je op dezelfde manier tewerk gaan als voor de dataover-
dracht van één Bass PODxt naar een andere. Daarvoor heb je een MIDI-kabel nodig.

Sluit de MIDI OUT-connector van de Bass PODxt aan op de MIDI IN-connector van 
de ontvanger. Druk op TUNE/SYSTEM (moet oplichten) en kies met de SELECT-rege-
laar de MIDI-pagina.

Alle geheugens archiveren (All Channels) – Met deze functie kun je alle geheu-
gens van de Bass PODxt via zijn MIDI OUT-connector naar een extern apparaat stu-
ren:

Druk op de SAVE-knop en kies met de SELECT-regelaar de pagina die er ongeveer als 
volgt uitziet:

Druk nu op de knop onder SELECT. Draai de EFFECT TWEAK-regelaar zo ver naar 
links tot het display er als volgt uitziet:

Druk nog een keer op de SAVE-knop om de data door te seinen. In het display van de 
Bass PODxt’s verschijnt nu de boodschap “SENDING SYSEX… STANDBY”. Ze ver-
dwijnt pas, wanneer alle data doorgeseind zijn.
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Welbepaalde instellingen doorseinen – Om de instellingen van één geheugen, de 
Effect Setups of versterkermodellen naar een extern apparaat te sturen: 

Druk op de SAVE-knop en kies met de SELECT-regelaar de pagina die er ongeveer als 
volgt uitziet:

Kies met de EFFECT TWEAK-regelaar een geheugen (Channel Memory), “Amp 
Models” of “Effect Setups”. 

Eén geheugen

Alle versterkermodellen (ook je eigen voorkeuren)

Alle Effect Setups (met je eigen voorkeuren)

Druk nog een keer op de SAVE-knop om de data door te seinen.

Terugzenden van de data – Om de gearchiveerde instellingen weer naar de 
Bass PODxt door te seinen hoef je niets speciaals te doen. Start gewoon de weergave 
van de MIDI-data op het externe apparaat. De Bass PODxt herkent ze automatisch en 
beeldt een boodschap af om duidelijk te maken dat hij iets ontvangt.
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Andere dingen die je via MIDI kunt doen
Bass PODxt-geheugens selecteren met programmakeuze-com-
mando’s
Het eenvoudigste wat je met een Bass PODxt via MIDI kunt doen is geheugens selecte-
ren. Misschien bezit je al een MIDI-pedalenbak of een ander apparaat dat dergelijke 
MIDI-commando’s kan zenden. Sluit de MIDI OUT-connector van het externe appa-
raat dan aan op de MIDI IN-connector van de Bass PODxt en kies voor beide hetzelfde 
MIDI-kanaal. In Appendix B kom je te weten welk programmanummer je voor welk 
Bass PODxt-geheugen moet verzenden. Ook de MANUAL-mode en de Tuner kun je 
met een programmakeuze-commando selecteren. Door MIDI-programmanummers op 
de Bass PODxt af te vuren kun je bv. zorgen dat de Bass PODxt op de juiste plaatsen in 
een nummer (sequence) andere sounds kiest. Zoiets noem je “automatisering”.

Wijzigen van de Bass PODxt-instellingen met controlecommando’s
Als je over een MIDI-controller met faders beschikt (of met een uitgebreide sequencer 
c.q. een sequenceprogramma werkt), kun je ook de parameters van de Bass PODxt via 
MIDI instellen. In Appendix C kom je te weten welke Bass PODxt-parameters met 
welke controlecommando’s (CC) kunnen worden beïnvloed. Vergeet niet om op de 
Bass PODxt en het externe apparaat hetzelfde MIDI-kanaal te kiezen. Om “ritsgelui-
den” te voorkomen, die tijdens het wijzigen van parameters via MIDI kunnen 
optreden, verdient het aanbeveling de waarden van de Bass PODxt telkens geleide-
lijk aan te wijzigen (dus niet in grote sprongen).

Complete MIDI-automatisering van de Bass PODxt
Als je de Bass PODxt op een MIDI-sequencer aansluit, kunnen alle parameters met 
behulp van MIDI-controlecommando’s worden ingesteld. De regelaars op het frontpa-
neel van de Bass PODxt zenden tijdens de bediening allemaal MIDI-controlecom-
mando’s (dit geldt zelfs voor het Wah- en/of volumepedaal van een aangesloten peda-
lenbak). Die commando’s kun je met een sequencer opnemen en later weer naar de 
Bass PODxt terugsturen door gewoon de betreffende MIDI-sequence af te spelen.

Verbind de MIDI OUT-connector van de Bass PODxt met de MIDI IN-aansluiting 
van je sequencer. Sluit de MIDI OUT-connector van de sequencer aan op de MIDI IN-
connector van de Bass PODxt en zorg dat de Bass PODxt en het sequencerspoor het-
zelfde MIDI-kanaal hanteren. Zet de MIDI Output-parameter (TUNE/SYSTEM-mode) 
op OUT. Schakel de MIDI “Echo”-, “Soft Thru”- e.d. functie van de externe sequencer 
uit om te voorkomen dat de instellingen meteen weer naar de Bass PODxt worden 
teruggestuurd.
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De MIDI-gestuurde automatisering werkt alleen, als je een sequencerspoor in opname 
zet en als de Bass PODxt-data (via de MIDI IN-connector van de sequencer) op dat 
spoor terechtkomen. Maak het betreffende spoor klaar voor opname en start de opname 
van de sequencer. Draai de DRIVE-regelaar van de Bass PODxt geleidelijk aan naar 
rechts en weer naar links. Stop daarna de opname van de sequencer. Kijk nu even 
welke data het aan de Bass PODxt toegewezen MIDI-spoor bevat. Je zal merken dat het 
om CC13-data (controlecommando’s) gaat. Dat controlecommando is namelijk aan de 
DRIVE-parameter van de Bass PODxt toegewezen. Start de weergave van de sequence 
en speel op de bas die je op de Bass PODxt hebt aangesloten (je zou echter ook de sig-
nalen van een audiospoor naar de Bass PODxt kunnen sturen). Je zal merken dat de 
DRIVE-waarde voortdurend verandert. Om “ritsgeluiden” te voorkomen, die tijdens 
het wijzigen van parameters via MIDI kunnen optreden, verdient het aanbeveling 
de Bass PODxt-waarden telkens geleidelijk aan te wijzigen (dus niet in grote spron-
gen).

MIDI-problemen verhelpen
Ziehier een aantal tips voor het opsporen van eventuele problemen. Met dank aan de 
heren goeroes van Line 6…

1. Voor SoundBlaster-compatibele geluidskaarten worden verschillende MIDI-drivers 
gehanteerd. Het systeem spreekt in de regel de driver van de in de kaart 
ingebouwde synthesizer aan i.p.v. de MIDI-poort. Je moet dus eerst de gepaste 
driver activeren, want anders “ziet” het programma de Bass PODxt niet.

2. MIDI-kabels moet je altijd van OUT op IN en vice versa aansluiten (dus nooit de 
MIDI IN-connector van de Bass PODxt naar de MIDI IN van de sequencer/
computer; verbind zijn MIDI IN-connector met de MIDI OUT-aansluiting van de 
computer/sequencer). Je moet je gewoon voorstellen hoe de datastroom werkt: uit 
de Bass PODxt, in de computer. Uit de computer, in de Bass PODxt.

3. Voor de overdracht van MIDI-data, die niets met SysEx te maken hebben, moeten 
de Bass PODxt en de externe MIDI-apparaten (computer) hetzelfde MIDI-kanaal 
hanteren. Als je op de Bass PODxt MIDI-kanaal “1” kiest, moet je ook in het 
programma/op de sequencer MIDI-kanaal “1” kiezen. Om tijdens de ontvangst geen 
problemen te hebben, zou je op de Bass PODxt ook gewoon OMNI i.p.v. een 
MIDI-kanaal kunnen kiezen. Dan ontvangt hij namelijk op alle kanalen.
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STAMPEN MET DE VOETJES
Pedalenbakken van de FBV-serie
Op de Bass PODxt kun je een FBV-pedalenbak of een FBV Shortboard van Line 6 aan-
sluiten. De FBV is voornamelijk bedoeld voor de Vetta-versterkers van Line 6 en biedt 
dus een aantal bedieningsorganen die je voor de Bass PODxt niet nodig hebt. Het 
Shortboard daarentegen is perfect op de functies van de Bass PODxt afgestemd. Hier 
gaan we het dan ook vooral hebben over de samenwerking tussen de Bass PODxt en 
het FBV Shortboard. Bezit je al een FBV, dan zal je er snel achterkomen dat ook die 
pedalenbank min of meer volgens hetzelfde stramien werkt.

Even het FBV Shortboard voorstellen
Via de bedieningsorganen van het FBV Shortboard kun je de functies van de 
Bass PODxt met de voet bedienen, wat met name live van belang is. Het Shortboard 
bevat voetschakelaars voor bijna alle schakelfuncties van de Bass PODxt, een pedaal 
dat als WahWah of volumepedaal kan fungeren en een aansluiting voor een optioneel 
EX-1 zwelpedaal van Line 6.

Aansluiten van het FBV Shortboard
Het Shortboard wordt met een aansluitkabel geleverd die je maar in de PEDAL-con-
nector van de Bass PODxt hoeft te schuiven. (Als de kabel ooit stuk gaat, kun je ook 
een gewone CAT-5 Ethernet-kabel gebruiken.) Het Shortboard wordt via deze kabel 
gevoed, zodat je geen bijkomende adapter nodig hebt. Met één kabel ben je dus “in 
business” zoals dat heet!

Voetschakelaars indrukken
1 Bank Up - Bank Down–Met deze twee voetschakelaars kun je telkens één van de 

16 geheugenbanken van de Bass PODxt kiezen. Met A, B, C en D kun je dan 
geheugens binnen die bank selecteren. De bankvoetschakelaars kun je ook inge-
drukt houden om sneller naar een verder verwijderde bank te gaan.

2 Channel A, B, C & D–Hiermee kun je een geheugen binnen de geselecteerde bank 
kiezen.

3 FX Loop–Hiermee schakel je de effectenlus van de Bass PODxt Pro in en uit. In 
tegenstelling tot de overige voetschakelaars van de FBV, die al bij het intrappen 
schakelen, verandert er hier pas iets, wanneer je de voetschakelaar weer loslaat. In 
het geval van een Bass PODxt heeft deze schakelaar geen functie.
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4 Stomp–(Stomp Box 1 op de FBV) Hiermee kun je het STOMP-effect in- en uitscha-
kelen. De indicator boven de voetschakelaar licht op, als dit effect ingeschakeld is.

5 Stomp Box 2:–(niet beschikbaar op het Shortboard) Hiermee schakel je de EQ van de 
Bass PODxt in en uit. De indicator boven de voetschakelaar licht op, als dit effect 
ingeschakeld is.

6 Stomp Box 3–(niet beschikbaar op het Shortboard) Hiermee schakel je de Gate van de 
Bass PODxt in en uit. De indicator boven de voetschakelaar licht op, als dit effect 
ingeschakeld is.

7 Reverb–Hiermee schakel je het DELAY/VERB-blok van de Bass PODxt in en uit. De 
indicator boven de voetschakelaar licht op, als dit effect ingeschakeld is.

8 Modulation–Hiermee kun je het MOD-effect in- en uitschakelen. De indicator 
boven de voetschakelaar licht op, als dit effect ingeschakeld is.

9 Delay–Hiermee kun je het DELAY/VERB-effect in- en uitschakelen. De indicator 
boven de voetschakelaar licht op, als dit effect ingeschakeld is.

10 Tap Tempo–Trap de TAP TEMPO-voetschakelaar minstens twee keer in om het 
tempo van de Bass PODxt in te stellen. De indicator boven de TAP TEMPO-voet-
schakelaar knippert in de momenteel gehanteerde BPM-maat (tellen per minuut). 
Houd de TAP TEMPO-voetschakelaar minstens twee seconden ingedrukt om de 
tuner van de Bass PODxt te activeren. Het display van het Shortboard beeldt de 
naam van de herkende noten af en maakt tevens duidelijk of de laatst gespeelde 
noot te hoog of te laag gestemd is.

11 Wah- en Volume-indicators–Eén van deze twee licht op om duidelijk te maken 
dat het zwelpedaal van het Shortboard dienst doet als WAHWah- c.q. VOLUMEpe-
daal. Als je een extern zwelpedaal aansluit en er de VOLUME-functie aan toewijst, 
licht de VOLUME-indicator niet op.

12 WahWah-/volumepedaal–Trap dit zwelpedaal helemaal in om de instelling van 
de teenschakelaar te wijzigen. Zodoende wijs je de WAHWAH- of VOLUMEFUNC-
TIE toe aan het pedaal. Als je een optioneel zwelpedaal op de 1/4”-connector van 
het Shortboard aansluit en er de VOLUME-functie aan toewijst, doet het inge-
bouwde pedaal enkel nog dienst als WAHWAH-pedaal. Met de teenschakelaar kun 
je de WAH-functie dan afwisselend in- en uitschakelen. Wijs je aan het optionele 
zwelpedaal echter de EFFECT TWEAK-functie toe, dan kun je met de TEENSCHA-
KELAAR nog steeds de WAH- en VOLUME-functie voor het pedaal van het Short-
board kiezen. Zie hoofdstuk 4, “Programmeren en opslaan van sounds”, voor meer 
details.
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13 External Pedal-aansluiting–Op de 1/4”-connector achterop het Shortboard kun 
je een optioneel zwelpedaal (bv. een EX-1 van Line 6) aansluiten. Dat pedaal kan 
als VOLUME- of EFFECT TWEAK-pedaal fungeren. Meer details over de betekenis 
van deze twee functies vind je in hoofdstuk 4, “Programmeren en opslaan van 
sounds”.

Opmerking: Zelfs FBV-voetschakelaars zonder Bass PODxt-functie zenden MIDI-
commando’s (naar de MIDI OUT-connector) die je voor de controle van externe appa-
raten vanop de Bass PODxt zou kunnen gebruiken. Meer details over de commando’s 
vind je in Appendix C.

Opslaan en namen invoeren met een FBV Shortboard
Alvorens je eigen instellingen op te slaan verdient het aanbeveling de voorgeprogram-
meerde sounds even de revue te laten passeren om uit te maken welke geheugens 
mogen worden overschreven. Noteer het adres (bank en geheugen) van alle geheugens 
die door je eigen instellingen mogen worden vervangen.

1. Opslaan – Houd FX Loop zo lang ingedrukt tot de boodschap NAME EDIT 
verschijnt.

2. Naam geven – Op een Shortboard laten de voetschakelaars STOMP en 
MODULATION (die tevens Cursor heten) ook toe om de positie te kiezen 
waarvoor je een ander teken wilt invoeren. Met DELAY en REVERB (alias 
Character in het klein) kun je dan de gewenste letter, een cijfer of een symbool 
voor die positie kiezen. Eens je tevreden bent met de naam kun je vervolgen met 
stap 3.

3. Kies een bank – Kies met BANK UP en BANK DOWN de bank die je nieuwe 
sound moet bevatten.

4. Bevestigen – Druk op A, B, C of D om je instellingen in het betreffende 
geheugen binnen de eerder gekozen bank op te slaan. In het display verschijnt nu 
de boodschap “SAVING”.

Toch niet opslaan – Als je op een bepaald moment beslist om de instellingen 
toch niet op te slaan, moet je TAP intrappen.

Gefeliciteerd, je bent al klaar!
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Opmerking: Bezitters van een FBV kunnen op een vergelijkbare manier te werk 
gaan. Alleen moeten zij de voetschakelaars REVERB en PITCH/TREMOLO voor het 
verplaatsen van de cursor gebruiken. Met MOD en DELAY kunnen ze dan andere 
tekens kiezen.

Werken met een EX-1
Het FBV Shortboard laat toe om een zwelpedaal aan te sluiten (bv. een EX-1 van Line 
6) en dat te gebruiken voor de afstandsbediening van de parameter die aan de EFFECT 
TWEAK-regelaar is toegewezen. Dat laat bv. toe om de draaisnelheid van het Rotary-
effect te veranderen, terwijl het interne pedaal als WAH- of VOLUME-pedaal kan wor-
den gebruikt. Die functies kunnen voor elk geheugen apart worden opgeslagen. Kiezen 
van de pedaalfunctie:

1. Druk op de EDIT-knop en draai zo lang aan de SELECT-regelaar tot je de Wah- 
en Volume-parameters ziet:

2. Druk op de knop onder PEDAL en kies hetzij VOLUME (gebruik als 
volumepedaal), hetzij TWEAK (beïnvloeden van de aan EFFECT TWEAK 
toegewezen parameter).

3. Sla de instellingen op, als je ze later nog eens wilt gebruiken.

Zet je PEDAL op EFFECT TWEAK, dan stuur je met het optionele EX-1-pedaal de aan 
FX TWEAK toegewezen parameter aan (minimum- tot maximumwaarde). Als je PEDAL 
op VOLUME zet, dooft de volume-indicator van het FBV Shortboard en dient het EX-1 
voor het bepalen van het Bass PODxt-volume, terwijl het pedaal van het Shortboard 
als WahWah fungeert. Net zoals voor het Delay- en Mod-blok kun je bepalen wáár het 
volumepedaal zich in het signaalpad moet bevinden: PRE (vóór het versterkermodel) of 
POST (erachter).
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APPENDIX A: VERSTERKERMODELLEN

De functie van de regelaars BASS, LO MID, HI MID en TREBLE op je Bass PODxt 
verschilt naar gelang het gekozen versterkermodel. Ze emuleren namelijk de werking 
van de regelaars op het gemodelleerde apparaat. In bepaalde gevallen heeft de 
Bass PODxt meer regelaars dan het origineel. Die doen dan echter ook “iets”. Laten we 
één en ander eens van naderbij bekijken:

Versterkermodel Bass Lo Mid Hi Mid Treble

Amp 360 Bass zoals op de ver-
sterker

Variamp van de 
gemodelleerde ver-
sterker in positie “2”

Variamp van de 
gemodelleerde ver-
sterker in positie “4”

Treble zoals op de 
versterker

Jaguar Bass zoals op de 
voorversterker

260Hz met invloed 
van de Q- en Gain-
instelling

910Hz lineair, 
min.~max.

Treble zoals op de 
voorversterker

Alchemist Bass zoals op de 
voorversterker

Nieuw: 650Hz Mid zoals op de 
voorversterker

Treble zoals op de 
voorversterker

Rock Classic Bass zoals op de ver-
sterker

800Hz, model van de 
Mid-keuzeschakelaar

3000Hz, model van 
de Mid-keuzeschake-
laar

Treble zoals op de 
versterker

Flip Top Bass zoals op de ver-
sterker

380~180Hz lineair, –
12~+12dB

1250Hz boost, Min.= 
neutraal

Treble zoals op de 
versterker

Adam and Eve Bass zoals op de ver-
sterker

Enhancer zoals op de 
versterker (uit= Lo 
Mid op “0”)

Nieuw: 1,1kHz, vast Treble zoals op de 
versterker

Tweed B-Man Bass zoals op de ver-
sterker

Mid zoals op de ver-
sterker

Ophalen van 700Hz 
& 2kHz + breder fre-
quentiebereik

Treble zoals op de 
versterker

Silverface Bass Bass zoals op de ver-
sterker

Nieuw: 300~500Hz Nieuw: 3,2~4kHz Treble zoals op de 
versterker

Double Show Bass zoals op de ver-
sterker

Mid zoals op de ver-
sterker

Nieuw: 750Hz Treble zoals op de 
versterker

Eighties Bass zoals op de ver-
sterker (actief, 60Hz)

Lo Mid zoals op de 
versterker (actief, 
250Hz)

Hi Mid zoals op de 
versterker (actief, 
1kHz)

Treble zoals op de 
versterker (actief, 
4kHz)

Hiway 100 Bass zoals op de ver-
sterker

Mid zoals op de ver-
sterker

Hi Shelf, 6000Hz bij 
0dB~4500Hz bij 
+9,5dB, progressief

Treble zoals op de 
versterker
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APPENDIX A: VERSTERKERMODELLEN (vervolg)

Versterkermode
l

Bass Lo Mid Hi Mid Treble

Hiway 200 Bass zoals op de ver-
sterker

Lo Mid zoals op de 
versterker

Hi Mid zoals op de 
versterker

Treble zoals op de 
versterker

British Major Bass zoals op de ver-
sterker

Mid zoals op de ver-
sterker

Presence zoals op de 
versterker

Treble zoals op de 
versterker

British Bass Bass zoals op de ver-
sterker

Mid zoals op de ver-
sterker

Presence zoals op de 
versterker

Treble zoals op de 
versterker

California Bass zoals op de ver-
sterker

Mid zoals op de ver-
sterker

1560Hz (actief) ±12 
dB

Treble zoals op de 
versterker

Jazz Tone Bass zoals op de ver-
sterker

Nieuw: 600Hz Bright/Normal/Dark-
schakelaar van de 
versterker

Treble zoals op de 
versterker

Sunn Coliseum 125Hz, model van de 
EQ op de amp

500Hz, model van de 
EQ op de amp

2kHz, model van de 
EQ op de amp

5kHz, model van de 
EQ op de amp

Studio Tone Passieve Bass (EQ) 
zoals op de verster-
ker, kantelfrequ.: 
30Hz, brede “Q”-
waarde

Aural Enhancer zoals 
op de versterker 
(min= 250Hz uit)

Passieve Treble (EQ) 
zoals op de verster-
ker, tussen 3kHz en 
5kHz

Transparency zoals 
op de versterker 
(+11dB shelving-
boost, 1~17,5kHz)

Motor City Bass zoals op de ver-
sterker

Nieuw: 250Hz achter 
versterker

Pan-O-Flex zoals op 
de versterker

Treble zoals op de 
versterker

Brit Class A100 Bass zoals op de ver-
sterker (maar in 
omgekeerde richting)

Nieuw: 180Hz achter 
versterker

Treble zoals op de 
versterker

Nieuw: 4,6kHz ach-
ter versterker
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APPENDIX B: MIDI-PROGRAMMANUMMERS

De geheugens van de Bass PODxt kunnen met programmakeuze-commando’s worden gese-
lecteerd. Sommige apparaten/programma’s beginnen echter bij “0” te nummeren. Anderen
dan weer bij “1”. Wij beginnen bij “0” (Manual-mode) en hanteren de volgende nummers
voor de geheugens:

Bass PODxt-
geheugen

MIDI-program-
manummer

Bass PODxt-
geheugen

MIDI-program-
manummer

Bass PODxt-
geheugen

MIDI-program-
manummer

Bass PODxt-
geheugen

MIDI-program-
manummer

Manual 0 5A 17 9B 34 13C 51
1A 1 5B 18 9C 35 13D 52
1B 2 5C 19 9D 36 14A 53
1C 3 5D 20 10A 37 14B 54
1D 4 6A 21 10B 38 14C 55
2A 5 6B 22 10C 39 14D 56
2B 6 6C 23 10D 40 15A 57
2C 7 6D 24 11A 41 15B 58
2D 8 7A 25 11B 42 15C 59
3A 9 7B 26 11C 43 15D 60
3B 10 7C 27 11D 44 16A 61
3C 11 7D 28 12A 45 16B 62
3D 12 8A 29 12B 46 16C 63
4A 13 8B 30 12C 47 16D 64
4B 14 8C 31 12D 48 Tuner 65
4C 15 8D 32 13A 49
4D 16 9A 33 13B 50
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APPENDIX C: CONTROLECOMMANDO’S VAN DE BASS PODXT

Parameter Opmerkingen CC
Verzonden 

waardebereik
Ontvangen 

waardebereik
AMP-parameters
Amp Setup Oproepen van een Amp Setup 11 0~28 0~28
Versterkermodel Zonder Amp Setup 12 0~28 0~28
Drive 13 0~127 0~127
Bass 14 0~127 0~127
Lo Mid 15 0~127 0~127
Hi Mid 16 0~127 0~127
Treble 21 0~127 0~127
Chan Vol 17 0~127 0~127
D.I.
DI>MDL Volume van het D.I.-signaal voor 

MODEL-pad
48 0~127 0~127

DI DLY Fase van het DI-signaal t.o.v. 
MODEL

49 0~127 0~127

A.I.R.-parameters
Cabinet Model 0~22 71 0~22 0~22
Microkeuze 0=Tube 47 Near, 1=Tube 47 Far, 

2=112 Dynamic, 3=20 Dynamic
70 0~3 0~3

Room Level 0~100% 76 0~127 0~127
COMPRESSOR
Compression 5 0~127 0~127
EQ
Frequency 1 20 0~127 0~127
Frequency 2 32 0~127 0~127
Frequency 3 42 0~127 0~127
Frequency 4 60 0~127 0~127
Frequency 5 68 0~127 0~127
Frequency 6 77 0~127 0~127
Gain 1 114 0~127 0~127
Gain 2 115 0~127 0~127
Gain 3 116 0~127 0~127
Gain 4 117 0~127 0~127
Gain 5 118 0~127 0~127
Gain 6 119 0~127 0~127
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Appendix C: Controlecommando’s van de Bass PODxt (vervolg)

Parameter Opmerkingen CC
Verzonden waarde-

bereik
Ontvangen waar-

debereik
EQ pre/post Pre, Post 46 Pre= 0/Post= 127 0~63= Pre

64~127= Post
EQ aan/uit Aan, uit 63 Uit= 0/aan= 127 0~63= uit

64~127= aan
STOMP
STOMP-model 0=Bass Overdrive, 1=Screamer, 

2=Classic Dist, 3=Facial Fuzz, 
4=Fuzz Pi, 5=Octave Fuzz, 
6=Bronze Master, 7=Blue Comp, 
8=Red Comp, 9=Vetta Comp, 
10=Auto Wah, 11=Dingo-Tron, 
12=Buzz Wave, 13=Seismik 
Synth, 14=Rez Synth, 15=Saturnn 
5 Ring M, 16=Synth Analog, 
17=Synth FX, 18=Synth Har-
mony, 19=Synth Lead, 20=Synth 
String

75 0~20 0~20

STOMP-param 1 Geen functie 27 0~127 0~127
STOMP-param. 1, noot-
waarde

Geen functie 78 Zie opmerking 1 Zie opmerking 
1

STOMP-param. 2 Naar gelang het model 79 0~127 0~127
STOMP-param. 3 Naar gelang het model 80 0~127 0~127
STOMP-param. 4 Naar gelang het model 81 0~127 0~127
STOMP-param. 5 Mix/Gain 82 0~127 0~127
Stomp aan/uit Aan, uit 25 Uit= 0/aan= 127 0~63= uit

64~127= aan
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Appendix C: Controlecommando’s van de Bass PODxt (vervolg)

Parameter Opmerkingen CC
Verzonden waarde-

bereik
Ontvangen waar-

debereik
MOD
Modulation-model 0=Deluxe Chorus, 1=Analog 

Chorus, 2=Deluxe Flanger, 3=Jet 
Flanger, 4=Phaser, 5=U-Vibe, 
6=Opto Trem, 7=Bias Trem, 
8=Rotary Drum, 9=Hi-Talk, 
10=Line 6 Rotor, 11=Random S 
H, 12=Tape Eater

58 0~12 0~12

MOD-param. 1 Speed 29 0~127 0~127
MOD-param. 1, dubbele pre-
cisie

Speed 61 0~127 0~127

MOD-param. 1, nootwaarde 51 Zie opmerking 1 Zie opmerking 
1

MOD-param. 2 Naar gelang het model 52 0~127 0~127
MOD-param. 3 Naar gelang het model 53 0~127 0~127
MOD-param. 4 Naar gelang het model 54 0~127 0~127
MOD-param. 5 Naar gelang het model 55 0~127 0~127
MOD Volume/Mix 0<>100% 56 0~127 0~127
Mod X-Over Lo-Cut-filter in het effectsignaal 

van het MOD-effect. Hiermee 
wordt een wat “rommelig” geluid 
voorkomen.

44 0= uit, 1~127 0= uit, 1~127

Mod Pre/Post Pre, Post 57 Pre= 0/Post= 127 0~63= Pre
64~127= Post

Mod aan/uit Aan, uit 50 Uit= 0/aan= 127 0~63= uit
64~127= aan
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Appendix C: Controlecommando’s van de Bass PODxt (vervolg)

Parameter Opmerkingen CC
Verzonden waarde-

bereik
Ontvangen waar-

debereik
DELAY/VERB
Delay/Verb-model 0=Analog, 1=Analog w/Mod, 

2=Tube Echo, 3=Multi-Head, 
4=Sweep Echo, 5=Digital Delay, 
6=Reverse Delay, 7=Lux Spring, 
8=Std Spring, 9=King Spring, 
10=Small Room, 11=Tiled Room, 
12=Brite Room, 13=Dark Hall, 
14=Medium Hall, 15=Large Hall, 
16=Rich Chamber, 17=Chamber, 
18=Cavernous, 19=Slap Plate, 
20=Vintage Plate, 21=Large Plate

88 0~21 0~21

DELAY-param. 1 Time 30 0~127 0~127
DELAY-param. 1, dubbele 
precisie

Time 62 0~127 0~127

DELAY-param. 1, nootwaarde 31 Zie opmerking 1 Zie opmerking 1
DELAY-param. 2 Naar gelang het model 33 0~127 0~127
DELAY-param. 3 Naar gelang het model 35 0~127 0~127
DELAY-param. 4 Naar gelang het model 85 0~127 0~127
DELAY-param. 5 Naar gelang het model 86 0~127 0~127
DELAY Volume/Mix 0<>100% 34 0~127 0~127
REVERB Decay Naar gelang het model 38 0~127 0~127
REVERB Pre-Delay Naar gelang het model 40 0~127 0~127
REVERB Tone 0<>100% 39 0~127 0~127
REVERB Mix 0<>50% 18 0~127 0~127
Delay/Verb X-Over Lo-Cut-filter in het effectsignaal 

van het Delay/Verb-effect. Hier-
mee wordt een wat “rommelig” 
geluid voorkomen.

44 0= uit, 1~127 0= uit, 1~127

Delay/Verb aan/uit Aan, uit 28 Uit= 0/aan= 127 0~63= uit
64~127= aan
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Appendix C: Controlecommando’s van de Bass PODxt (vervolg)

CC-waarden voor de nootwaarden: 

Parameter Opmerkingen CC
Verzonden waarde-

bereik
Ontvangen waar-

debereik
GATE
Gate Threshold 0~–96dB 23 0~96 0~96
Gate Decay Time 0= 0,1 mS; 127= 1 Sec 24 0~127 0~127
Noise Gate aan/uit Aan, uit 22 Uit= 0/aan= 127 0~63= uit

64~127= aan
WAH
Wah-positie 0<>127 4 0~127 0~127
Wah aan/uit Aan, uit 43 Uit= 0/aan= 127 0~63= uit

64~127= aan
VOLUME PEDAL
Vol Pedal-positie Waarde wordt niet opgeslagen 7 0~127 0~127
Volume Pre/Post Pre, Post 47 Pre= 0/Post= 127 0~63= Pre

64~127= Post
Volume/Tweak-pedaalfunctie 65 Volume= 0

Tweak= 127
0~63= Volume
64~127= Tweak

TEMPO-parameters
Tempo MSB 30.0~240.0 BPM 89 0~127 0~127
Tempo LSB 90 0~127 0~127
Tap Tap 64 De Tap-schake-

laar of de FBV 
zendt “127”

64~127= één 
tap

Tweak Tweak Controller 1 0~127 0~127
EFFECTS Setups
Effect Setup EFFECTS-waarde wordt niet 

opgeslagen
19 0~63 0~63

Tweak-parameterkeuze Mogelijkheden & instelbereik naar 
gelang het effect

108 0~13 0~13

1 = Hele noot 6 = Kwartnoot 11 = Gepunte zestiende
2 = Gepunte halve noot 7 = Kwarttriool 12 = Zestiende noot
3 = Halve noot 8 = Gepunte achtste noot 13 = Zestiende triool
4 = Halve triool 9 = Achtste noot
5 = Gepunte kwartnoot 10 = Achtste triool
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APPENDIX D: CONTROLECOMMANDO’S VAN DE FBVS

Bass PODxt-
parameter

FBV-bedieningsorgaan CC-nummer
Verzonden 

waardebereik

Stomp aan/uit “Stomp 1”-schakelaar van FBV
“Stomp”-schakelaar van het FBV 
Shortboard

25 Uit= 0/aan= 127

Modulation aan/uit “Modulation”-schakelaar 50 Uit= 0/aan= 127

Delay/Verb aan/uit “Delay”-schakelaar 28 Uit= 0/aan= 127

Delay/Verb aan/uit “Reverb”-schakelaar 28 Uit= 0/aan= 127

Tap (niet schakelend) “Tap”-schakelaar 64 Uit= 0/aan= 127

Wah Linker pedaal op FBV
Zwelpedaal op FBV Shortboard

4 0~127

Volume Rechter pedaal op FBV
Zwelpedaal op FBV Shortboard

7 0~127

Tweak Via de editpagina’s van de 
Bass PODxt kan het volumepe-
daal als “FX Tweak” worden gede-
finieerd.

1 0~127

EQ aan/uit “Stomp Box 2”-schakelaar van de 
FBV
De “FX Loop”-schakelaar van een 
FBV Shortboard is aan deze 
Bass PODxt-parameter toegewe-
zen. Een op de Bass PODxt Pro 
aangesloten Shortboard kan deze 
parameter niet beïnvloeden.

63 Uit= 0/aan= 127

Gate aan, uit “Stomp 3”-schakelaar van de FBV
(niet beschikbaar op Shortboard)

22 Uit= 0/aan= 127

Geen beïnvloeding van de 
Bass PODxt, maar kunnen 
MIDI-data naar andere appa-
raten doorseinen.

“Amp 1”-schakelaar van de FBV 111 Uit= 0/aan= 127

“Amp 2”-schakelaar van de FBV 112 Uit= 0/aan= 127

“Pitch/Tremolo”-schakelaar van 
de FBV

113 Uit= 0/aan= 127

FX Loop aan/uit 
(enkel op de Bass PODxt 
Pro)

“FX Loop”-schakelaar 107 Uit= 0/aan= 127
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APPENDIX E: CONTACT OPNEMEN MET LINE 6
Dienst na verkoop
Alvorens contact op te nemen met het serviceteam van Line 6 verdient het 
aanbeveling om deze handleiding aandachtig door te nemen. Misschien bevat dit 
document al het antwoord op je vraag. Bijkomende inlichtingen vind je op de Support-
pagina van de Line 6-Website (www.line6.com). Die afdeling bevat zelfs een 
FAQTRAQ-systeem met zoekfunctie om de benodigde gegevens in een mum van tijd 
te vinden. Als je graag met iemand van het Line 6 Customer Service-team praat, moet 
je alle onduidelijke punten even op papier zetten alvorens ons te bellen. Zo vergeet je 
tijdens het gesprek niets. Gebruikers in de VS en Canada kunnen ons bellen op het 
nummer (818) 575-3600, tussen 8 en 17 uur, maandag tot vrijdag (PST). Gebruikers in 
andere landen kunnen terecht bij de Line 6-dealer waar ze het apparaat gekocht 
hebben. Op www.line6.com vind je een overzicht van alle Line 6-dealers in je buurt.

Voor support vanuit de fabriek:
Als je in de VS woont, kun je bellen naar het nummer 818-575-3600 (of ons je 
foutmelding via het FAQ-systeem onder FAQ mailen). Wij doen dan het nodige om te 
zorgen dat je apparaat zo snel mogelijk hersteld wordt (hetzij door Line 6 zelf, hetzij 
door een erkende herstellingsdienst. Gebruikers, die in Europa wonen, kunnen contact 
opnemen met Line 6 U.K.: Line 6 Europe Rugby, Warwickshire United Kingdom 
Butlers House, Clifton Road 44 (0) 178 882 1600 euroinfo@line6.com. Als je ergens 
anders woont, kun je terecht bij de plaatselijke importeur. Weet je niet precies wie dat 
is of waar je hem vindt, bel ons dan op het nummer 818-575-3600 of zoek zijn adres op 
www.line6.com.

Bass PODxt OM_NL  Page 10  Monday, September 15, 2003  3:59 PM



Appendix F: Garantiebepalingen

A• 11

APPENDIX F: GARANTIEBEPALINGEN
BEPALINGEN VAN DE BEPERKTE LINE 6-GARANTIE

Door ons de registratiekaart terug te sturen zorg je dat wij over alle belangrijke gegevens beschikken en je eventueel sneller kunnen helpen.
Bovendien kunnen we je dan direct op de hoogte brengen van productverbeteringen, nieuwe producten en andere belangrijke weetjes. Vul de
garantiekaart dus in en stuur ze vandaag nog op. En succes met je muziek!

Line 6, Inc. (“Line 6”), garandeert dat dit product, indien het bij een erkende Line 6-dealer in de VS of Canada werd gekocht, geen enkel gebrek
vertoont en, vanaf de dag van de oorspronkelijke aankoop, gedurende één (1) jaar geen enkele ingreep behoeft. Gebruikers in andere landen
kunnen bij de Line 6-dealer, waar ze het apparaat gekocht hebben, informatie inwinnen over de plaatselijke garantiebepalingen. 

Tijdens de garantieperiode heeft Line 6 het recht om producten hetzij te herstellen, hetzij te vervangen, indien er daadwerkelijk sprake is van een
defect.

Line 6 behoudt zich het recht voor om een teruggestuurd apparaat zonder voorafgaande kennisgeving te updaten en alle voor een eventuele
verbetering noodzakelijke handelingen uit te voeren. Line 6 behoudt zich het recht voor om ook gebruikte onderdelen voor herstellingen of
werken in het kader van de garantiebepalingen te gebruiken.

Deze garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper die het apparaat bij een erkende dealer heeft aangekocht. De garantie kan echter overgaan op
de persoon die het apparaat op een later tijdstip koopt, indien dit binnen de garantieperiode gebeurt en indien de nieuwe eigenaar Line 6 daarvan
d.m.v. de volgende documenten op de hoogte brengt: (i) alle gegevens voor de registratie van de garantie (zie de garantiekaart) op naam van de
nieuwe eigenaar, (ii) een bewijs voor de wettelijke overdracht opgemaakt binnen de 30 dagen na de aankoop, (iii) een fotokopie van de originele
factuur. Line 6 bepaalt als enige of de garantie al dan niet overgaat op de nieuwe eigenaar. 

Dit is de enige garantie waar jij recht op hebt. Bij deze verbiedt Line 6 alle personen, met inbegrip van dealers en vertegenwoordigers, om in naam
van Line 6 verantwoordelijkheid op te nemen of waarborgen te geven die buiten het bestek van deze bepalingen vallen.

Line 6 heeft op elk moment het recht om een bewijs van de oorspronkelijke aankoop te eisen in de vorm van een kopie van de factuur of een
ontvangstbewijs.

Herstellingen en onderhoudswerken aan Line 6-apparaten mogen uitsluitend in de fabriek of bij een erkende herstellingsdienst worden
uitgevoerd. Line 6 beslist of een herstellingsdienst de voorgestelde herstelling al dan niet mag uitvoeren. Bij het uitvoeren van niet toegelaten
onderhoudswerken, herstellingen of wijzigingen aan het apparaat vervalt de garantie onmiddellijk.

AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN
DE HIERBOVEN VERMELDE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE LINE 6 GEEFT. ZE VERVANGT ALLE ANDERE
GARANTIEBEPALINGEN. ER WORDT GEEN ENKELE STILZWIJGENDE GARANTIE GEGEVEN, MET INBEGRIP VAN DE
GARANTIE DAT DIT APPARAAT EEN VERKOOPSWAARDE HEEFT OF VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING GESCHIKT IS, DIE
NIET BINNEN HET BESTEK VAN DE GARANTIEBEPALINGEN VALT. NA AFLOOP VAN DE UITDRUKKELIJK VERMELDE
GARANTIEPERIODE (1 JAAR) HEEFT LINE 6 GEEN ENKELE STILZWIJGENDE OF UITDRUKKELIJKE VERPLICHTING MEER
TEGENOVER DE KOPER. LINE 6 KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR TOEVALLIGE OF ANDERE SCHADE
GELEDEN DOOR DE KOPER OF DERDEN, MET INBEGRIP –MAAR ZONDER BEPERKEND TE ZIJN– VAN FINANCIEEL VERLIES,
ONTLOPEN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE TE WIJTEN ZOUDEN KUNNEN ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DIT
APPARAAT, ZELFS AL GEBEURDE DIT OP DE JUISTE MANIER. LINE 6 STAAT NIET IN VOOR KOSTEN I.V.M. EISEN OF
RECHTSZAKEN MET BETREKKING TOT DE VOORGAANDE GARANTIEBEPALINGEN. In bepaalde landen is het bij wet verboden om
de garantie te beperken. Sommige van de voorgaande bepalingen zijn dus eventueel niet van toepassing op jouw geval. Via deze garantie verwerf
jij specifieke juridische rechten plus eventueel bijkomende rechten die volgens de wetgeving in jouw land of streek verplicht zijn. Hoe dan ook:
deze garantie geldt enkel voor apparaten die in de Verenigde Staten van Amerika of Canada worden aangekocht. Line 6 kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade of verlies die/dat te wijten is aan nalatigheid of kwaad opzet van het transportbedrijf of zijn agenten. Eventuele
transportschade of verlies moet dan ook worden verhaald op het transportbedrijf.
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