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

Opmerkingen voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen dit product nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand en elektrocutie te beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit apparaat bevat 
geen onderdelen die je zelf mag herstellen. 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 in-
structies i.v.m. het voltage en mogelijke elektrocutie.

Het uitroepteken in een driehoek betekent “voorzichtig”. Lees alle met dit 
symbool gemerkte dingen aandachtig door.

OPGELET
RISICO OP ELEKTROCU-

TIE. NIET OPENEN.

SERIENR.:

Houd het volgende in de gaten:
Line 6 en M5 zijn handelsmerken 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 productnamen, afbeeldingen en artiestennamen worden alleen 
gehanteerd als verwijzing naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen in dit product bestudeerd heeft. Het gebruik 
van productnamen, handelsmerken, afbeeldingen en namen van artiesten impliceert geen medewerking of ondersteuning.



Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door.  
Bewaar deze instructies op een veilige plaats.

•	 Lees	alle	instructies	aandachtig	door.
•	 Bewaar	deze	handleiding	op	een	veilige	plaats.
•	 Volg	alle	waarschuwingen	op.
•	 Voer	alle	instructies	uit	zoals	ze	er	staan.
•	 Gebruik	dit	apparaat	nooit	in	de	buurt	van	water.
•	 Maak	het	product	alleen	schoon	met	een	droge	doek.
•	 Blokkeer	nooit	de	ventilatieopeningen.	Stel	het	product	alleen	overeenkomstig	de	instructies	van	de	fabrikant	op.
•	 Plaats	het	product	nooit	in	de	buurt	van	warmtebronnen,	zoals	stoven,	ovens,	radiatoren	of	andere	apparaten	die	veel	warmte	genereren.
•	 Dit	apparaat	moet	op	een	stopcontact	met	aarding	worden	aangesloten.
•	 Probeer	nooit	het	veiligheidssysteem	van	een	gepolariseerde	of	geaarde	stekker	te	omzeilen.	Een	gepolariseerde	stekker	heeft	twee	pennen	waarvan	de	ene	wat	breder	

is dan de andere. Als er ook een aarding op zit, is er nog een derde pen. De brede of derde pen is er voor je veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in je stopcontact 
past, moet je het door een vakman laten vervangen.

•	 Zorg	dat	niemand	over	het	netsnoer	kan	struikelen.	Dat	is	met	name	in	de	buurt	van	het	stopcontact	gevaarlijk,	maar	kan	er	ook	op	het	apparaat	voor	zorgen	dat	de	
aders breken.

•	 Gebruik	alleen	de	uitdrukkelijk	door	de	fabrikant	aanbevolen	opties	en	uitbreidingen.
•	 Gebruik	alleen	karretjes,	stands,	statieven,	houders	enz.	die	door	de	fabrikant	uitdrukkelijk	worden	aanbevolen	of	bij	dit	product	worden	geleverd.	Als	je	het	product	

op een wagen zet, voorkom dan dat deze laatste kan kantelen, omdat dit ernstige verwondingen kan veroorzaken.
•	 Verbreek,	tijdens	een	onweer,	of	als	je	het	product	langere	tijd	niet	wilt	gebruiken,	de	aansluiting	op	het	lichtnet.
•	 Laat	alle	onderhoudswerken	en	herstellingen	over	aan	een	erkende	herstellingsdienst.	Als	het	netsnoer	beschadigd	is	of	wanneer	er	vloeistoffen	of	regenwater	in	het	

inwendige terecht zijn gekomen, moet je het product onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met een erkende herstellingsdienst.
•	 Stel	dit	apparaat	nooit	bloot	aan	water	of	vochtigheid.	Zet	er	geen	glazen,	flessen	met	drank,	vazen	enz.	op	of	naast.
•	 WAARSCHUWING:	Om	het	risico	op	brand	of	elektrocutie	te	voorkomen	mag	je	dit	apparaat	nooit	blootstellen	aan	vochtigheid	of	regen.
•	 De	netschakelaar	dient	voor	het	afkoppelen	van	dit	product	van	het	net	en	moet	dus	altijd	naar	behoren	werken.
•	 Sluit	het	apparaat	uitsluitend	aan	op	een	stopcontact	met	een	netspanning	van	100/120V	of	220/240V,	50/60Hz	(zie	het	merkplaatje	op	de	adapter).
•	 Het	luisteren	op	een	pittig	volume	kan	leiden	tot	gehoorverlies	–	en	zoiets	is	onomkeerbaar.	Zet	het	volume	dus	nooit	overdreven	hard.
•	 In	de	volgende	gevallen	moet	het	product	door	een	erkende	herstellingsdienst	nagekeken	worden:
	 •	als	het	netsnoer	of	de	stekker	beschadigd	is.
	 •	als	er	vloeistoffen	of	andere	voorwerpen	in	het	inwendige	beland	zijn.
	 •	als	dit	product	in	de	regen	heeft	gestaan	of	nat	is	geworden.
	 •	als	het	product	gevallen	of	de	ombouw	beschadigd	is.
	 •	als	het	product	niet	meer	naar	behoren	lijkt	te	werken.



AAnsluitingen AAn de AchterkAnt

1.  POWER – Hier	 moet	 je	 de	 bijgeleverde	 9VDC-adapter	 (500mA)	
aansluiten.

2.  EXPRESSION PEDAL – Hier kun je een gebruikelijk expressiepe-
daal,	zoals	de	Line	6	EX-1,	aansluiten.	Met	het	expressiepedaal	kun	je	de	
gewenste	parameters	beïnvloeden.	Het	expressiepedaal	van	Line	6	bevat	
een	10kΩ-potentiometer met een lineaire curve. Het is mono en moet 
daarom	via	een	mono	1/4”-instrumentkabel	worden	aangesloten.

3. INPUT – De gitaar of een andere monobron moet je op de L(MONO)-
ingang aansluiten.

4. OUTPUT – Voor	een	monoverbinding	hoef	je	alleen	de	L(MONO)-
uitgang aan te sluiten.

5. MIDI IN/OUT – Laten de geheugenkeuze evenals de beïnvloeding van 
het expressiepedaal en het tempo toe. Bovendien kun je de geheugenin-
houd	in	de	vorm	van	SysEx-datablokken	verzenden	en	ontvangen.
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1.  MODEL SELECT – Druk op deze regelaar om een effecttype (delay, 
modulatie, distortion, filter of reverb) te kiezen. Draai vervolgens aan de 
regelaar om een model voor dit type te kiezen.

2. Parameterregelaars – Met deze regelaars kun je de in het display 
getoonde parameters editen. De toewijzing van de regelaars aan de para-
meters vind je in de afbeelding hierboven. Opmerking:	Om	een	para-
meterwaarde in kleine stappen te wijzigen moet je TAP ingedrukt hou-
den, terwijl je aan de betreffende parameterregelaar draait.

3. Display – Het display beeldt telkens de instellingen van het laatst 
gekozen geheugen af. De kleur van het display verschilt naar gelang het 
gehanteerde effecttype (vervorming= geel, delay= groen, modulatie= 
blauw, filter= paars en reverb= oranje). 



 4. TAP – Tap Tempo is voor alle delay-effecten, talrijke modulatie-effecten 
en	bepaalde	filters	beschikbaar.	Voor	delay-	en	modulatie-effecten	moet	
je de middelste regelaar in de bovenste rij, c.q. voor filtereffec-
ten de regelaar links onder helemaal naar rechts draaien om de Tap-
mode	 te	activeren	(en	weer	uit	 te	 schakelen).	Wanneer	de	Tap-mode	
actief is, kun je met de regelaar de gewenste nootwaarde kiezen. Trap 
de TAP-voetschakelaar minstens 2 keer in om te zorgen dat alle tempo-
gebaseerde effecten (tijd, snelheid, tempo) de ingestelde tempowaarde 
hanteren.	Om	de	Tap-mode	voor	een	effect	uit	te	schakelen,	moet	je	de	
regelaar opnieuw compleet naar rechts draaien. Opmerking: Parame-
ters	wier	tempo	door	de	“Tap”-functie	wordt	bepaald	kunnen	NIET	met	
een expressiepedaal worden beïnvloed.

Stemmen – Houd TAP even ingedrukt om de tunermode te active-
ren. Alle effecten worden nu tijdelijk op non-actief gezet. Kies met de 
parameterregelaar helemaal links de gewenste referentiefrequentie. Met 
de regelaar rechts onderaan kun je nu hetzij “BYPASS AUDIO”, hetzij 
“MUTE AUDIO” (geen signaalweergave tijdens het stemmen) kiezen. 
Druk op ON/OFF of TAP om de tunermode weer te verlaten.
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5. ON/OFF – Hiermee	schakel	je	het	effect	in	en	uit.	Wanneer	hij	actief	
is, licht de indicator op.

6. PRESETS – Trap ON/OFF en TAP samen in om de geheugenkeuze-
mode	te	activeren.	Bij	 levering	bevat	de	M5	24	sounds	(presets).	Het	
display kan telkens 3 geheugennamen afbeelden. De naam van het 
momenteel gekozen geheugen bevindt zich telkens in het midden.

02  Analog Chorus
01  Slap Back Delay

03  Particle Verb

 Druk op TAP “ ” om het volgende geheugen te selecteren, of op 
ON/OFF “ ”	om	naar	het	voorafgaande	geheugen	te	gaan.	Trap	ON/
OFF	en	TAP	samen	in	om	het	gekozen	geheugen	te	 laden	en	naar	de	

“speelmode”	terug	te	keren.	In	de	geheugenkeuzemode	kun	je	ook	met	
de MODEL SELECT-regelaar geheugens laden. Druk	op	de	MODEL	
SELECT-regelaar	om	het	geïnverteerde	geheugen	te	laden.

OpslAAn, BenOemen en rAngschikken 
vAn de sOunds
Natuurlijk	kun	 je	ook	eigen	sounds	programmeren	en	opslaan.	 Indien	
nodig,	kun	je	de	naam	van	de	fabrieksgeheugens	wijzigen.	Om	de	opslag-
procedure te starten moet je de MODEL SELECT-regelaar ±2 secon-
den ingedrukt houden. Het display ziet er nu ongeveer als volgt uit:

SAVE PRESET:

CHAR < > DEST

02 Analog Chorus
HOLD MODEL SELECT TO SAVE

Kies met de parameterregelaar rechts boven het geheugen van 
bestemming	 (01~24).	Als	 je	 ook	 een	 naam	 aan	 je	 sound	wilt	 geven,	
kun je de cursor met de parameterregelaar boven in het midden 
naar de gewenste tekenpositie brengen. Druk op MODEL SELECT 
om één van de vier tekensets (hoofd-, kleine letters, cijfers, symbolen) 
te	kiezen	en	draai	vervolgens	aan	de	MODEL	SELECT-regelaar.	Na	het	
invoeren	van	de	namen	moet	je	MODEL	SELECT	±2	seconden	inge-
drukt houden om je instellingen op te slaan en terug te keren naar 
de speelmode. Als je de instellingen toch niet wil opslaan, moet je de 
TAP-voetschakelaar intrappen. Opmerking: De instellingen van de 
M5	 kunnen	 op	 twee	manieren	worden	 opgeslagen	 (zie	 “Handmatige/
automatische opslag (Presets)” verderop). “Autosave” betekent dat alle 
wijzigingen	automatisch	worden	opgeslagen	–	daar	hoef	je	dus	niets	spe-
ciaals voor te doen. Kies deze mode, wanneer je de instellingen niet na 
elke	wijziging	opnieuw	wilt	benoemen	en	opslaan.	Wanneer	je	“Presets”	
op “Manual” zet, gaan alle niet met de hand opgeslagen wijzigingen tij-
dens het oproepen van een ander geheugen verloren.



instellingen
Om	naar	de	pagina’s	met	algemene	instellingen	te	gaan	moet	je	de	TAP-
voetschakelaar ingedrukt houden, terwijl je de MODEL SELECT-
regelaar indrukt. Het display ziet er nu ongeveer als volgt uit:

CONTRST

Prefs Presets Display
DSP BYP

V. 1.0
REL

AUTOSAVE

POTS
LOAD

PRESET

Met de TAP-knop kun je deze mode op elk moment weer verlaten.

True Bypass/DSP Bypass
Kies	“True	Byp”,	indien	de	M5	Stomp	Modeler	het	ingangssignaal	niet	
mag	 beïnvloeden,	 terwijl	 het	 effect	 of	 de	 tuner	 uit	 staat.	Wanneer	 je	
“DSP	Byp”	kiest,	sterven	de	galm	of	delay-herhalingen	na	het	deactive-
ren van het effect daarentegen natuurlijk uit.

Handmatige/automatische opslag (Presets)
Tijdens het instellen van het effect worden je wijzigingen meteen opge-
slagen. Als je daarna een ander geheugen kiest en opnieuw de vorige 
sound oproept, worden je laatste wijzigingen weer geladen. Je hoeft ze 
dus niet met de hand op te slaan. Deze aanpak komt overeen met het 
gebruik van aparte effectpedalen wier instellingen bij tijdelijk gebruik 
van een ander pedaal evenmin veranderen.

Als je dat niet zo leuk vindt, moet je met de parameterregelaar 
boven in het midden	 “MANUAL”	 kiezen.	Dat	 betekent	 dan	 ech-
ter dat je wijzigingen, die je wilt houden, handmatig moet opslaan (zie 
“Opslaan,	benoemen	en	rangschikken	van	de	sounds”).

Contrast
Hiermee regel je de helderheid van het display.

REL/ABS POTS
“REL”	betekent	dat	wijzigingen	van	de	 regelaarposities	de	betreffende	
parameterwaarde	verhogen	of	verminderen	–	de	betreffende	parameter	
springt dus niet meteen naar de waarde van de actuele regelaarpositie. 
“ABS”	laat	geen	relatieve	waardewijzigingen	toe.	In	ruil	daarvoor	komt	
de waarde echter altijd overeen met de huidige regelaarpositie.

LOAD/INSTANT PRESET
De	fabrieksinstelling	van	de	M5	is	“LOAD”.	Na	het	selecteren	van	de	
geheugenkeuzemode wordt het gekozen geheugen pas geladen, wan-
neer je de ON/OFF- en TAP-voetschakelaar intrapt of de MODEL 
SELECT-regelaar indrukt.

Met de regelaar onderaan in het midden kun je hier echter 
“INSTANT	 PRESET”	 kiezen.	 Dit	 betekent	 dat	 het	 met	 de	
-voetschakelaars of door het draaien aan de MODEL SELECT-rege-
laar gekozen geheugen meteen wordt geladen.

Firmwareversie
Rechts onderaan de 1e instellingspagina wordt de huidige firmwarever-
sie	afgebeeld.	Indien	nodig,	kun	je	met	de	gratis	“Line	6	Monkey”	soft-
ware	(zie	www.line6.com)	updates	voor	de	M5	laden.

BijkOmende instellingen (pAginA 2)
Om	de	2e	 instellingspagina	te	kiezen	moet	 je	de	MODEL SELECT-
regelaar één keer indrukken. Het display ziet er nu ongeveer als volgt uit:

 

THRESH

MIDI Tempo Gate
DUMP ALL?

CH1 DECAY

120.0BPM

PRESET
TAP

MIDI
Voor	het	archiveren	van	je	M5-sounds	via	MIDI	heb	je	een	MIDI-inter-
face	 en	 software	 nodig,	 die	 SysEx-data	 zendt	 en	 ontvangt.	Deze	 aan-
pak laat zelfs toe de volgorde van de geheugens te wijzigen of je sounds 
met	andere	gebruikers	uit	te	wisselen.	Om	alle	geheugens	of	de	huidige	
instellingen (d.w.z. de inhoud van de buffer) door te seinen moet je als 
volgt tewerk gaan:

•	Kies met de regelaar links onder	het	MIDI-kanaal	(“Ch.	1~16”	
of	“Omni”).	De	fabrieksinstelling	luidt	“Ch.	1”.

•	Kies	met	de	MODEL	SELECT-regelaar	“DUMP	ALL?”	(alle	24	
geheugens	 archiveren)	 of	 “DUMP	 PRE?”	 (archiveren	 van	 de	
momenteel gehanteerde instellingen).



•	Zorg	 ervoor	 dat	het	 programma	enz.	 SysEx-data	 ontvangt,	 start	
de opname ervan en houd TAP ingedrukt, terwijl je de MODEL 
SELECT-regelaar indrukt.

De	M5	seint	nu	een	SysEx-bestand	naar	de	computer	door	dat	de	instel-
lingen	van	het/de	gekozen	geheugen/s	bevat.

Om	deze	 instellingen	 later	opnieuw	 te	kunnen	gebruiken,	moet	 je	de	
data weer naar de M5 doorseinen. De betreffende data bevinden zich 
dan weer in het interne geheugen van de M5. 

Laden van de fabrieksinstellingen: In	bepaalde	gevallen	wil	je	even-
tueel opnieuw met de fabrieksinstellingen van de M5 werken of maar 
één bepaald geheugen herstellen, omdat je het bij vergissing overschre-
ven hebt.

Vóór	het	laden	van	de	fabrieksinstellingen	doe	je	er	verstandig	aan	je	
eigen	sounds	via	MIDI	te	archiveren	(zie	hierboven).	Daarna	moet	 je	
als volgt tewerk gaan:

•	Draai de MODEL SELECT-regelaar	zo	ver	tot	de	“RST	FACT?”-
boodschap verschijnt.

•	Houd ON/OFF ingedrukt, terwijl je op de MODEL SELECT-
regelaar drukt. Het display beeldt de boodschap “Reset To Fac-
tory?	Are	You	Sure”	af.

•	Houd ON/OFF ingedrukt en druk de MODEL SELECT-rege-
laar opnieuw in om de initialisering te starten.

Hiermee laad je alle fabrieksinstellingen, d.w.z. zowel de geheugens als 
de algemene instellingen.

Updaten van de firmware: Voor	het	updaten	van	de	firmware	bin-
nenin de M5 met behulp van een computer moet je als volgt tewerk 
gaan.	Op	www.Line6.com	vind	je	op	elk	moment	de	laatste	nieuwe	gege-
vens	 i.v.m.	 de	M5	 en	 natuurlijk	 de	 actuele	 firmwareversie.	Voor	 deze	
operatie heb je het volgende nodig:

•	Een	MIDI-interface	voor	je	computer	(in	de	regel	is	de	interface	
van	een	USB-poort	voorzien).	Vergeet	niet	de	bijhorende	driver	
te installeren.

•	2	MIDI-kabels	 (tenzij	 de	MIDI-interface	 al	 van	 twee	 kabels	 is	
voorzien).

•	De	laatste	nieuwe	versie	van	de	“Line	6	Monkey”	software,	die	je	
op je computer moet installeren.

Ga	als	volgt	tewerk:
•	Verbind	de	M5	met	de	MIDI-interface	van	je	computer.
•	Voor	de	MIDI-interface	moet	je	eventueel	nog	de	passende	driver	

installeren.
•	Start	de	“Line	6	Monkey”	software	op.
•	De M5 zou nu door de computer herkend moeten worden.
•	Kies het “Flash Memory”-item.
•	Klik op de blauwe button en voer alle op het scherm verschij-

nende instructies uit.
“Line	6	Monkey”	installeert	nu	de	nieuwe	firmwareversie	in	je	M5.

Tempo
Met	 “TEMPO”	 kun	 je	 het	 tempo	 tussen	 30~240	BPM	 instellen,	 wat	
waarschijnlijk nauwkeuriger is dan met de TAP-voetschakelaar. Met de 
parameterregelaar onderaan in het midden kun je “TAP/BPM” 
hetzij voor alle, hetzij alleen voor het huidige geheugen kiezen. Opmer-
king: Om	de	BPM-waarde	in	kleine	stappen	te	kunnen	instellen	moet	
je,	na	het	oproepen	van	de	instellingspagina’s,	de	TAP-voetschakelaar 
ingedrukt	houden.	Zolang	TAP	ingedrukt	is,	verandert	de	BPM-waarde	
tijdens het draaien aan de parameterregelaar	in	0.1-eenheden.

Gate
De gate is eigenlijk een bijkomend pedaal dat alle geheugens beïnvloedt. 
Je kunt hem niet met de voet in- of uitschakelen. Daarom moet je goed 
nadenken of je hem al dan niet nodig hebt en de overeenkomstige 
instelling kiezen. Hij komt echter van pas om sterk vervormende of fuzz-
effecten te temmen en om het brommen van je singlecoil te onderdruk-
ken, wanneer je niet speelt. De parameterregelaar rechts boven 
dient	voor	het	instellen	van	de	“THRESHOLD”-parameter,	terwijl	de	
regelaar rechts onder	aan	de	“DECAY”-parameter	toegewezen	is.



geBruik vAn een expressiepedAAl
Met een optioneel expressiepedaal kun je de gewenste parameters in 
realtime beïnvloeden. De toewijzingen van de effectparameters worden 
voor elk geheugen apart opgeslagen.

Sluit	 een	 expressiepedaal	 op	 je	M5	Stompbox	Modeler	 aan.	Trap	het	
pedaal	helemaal	in	(plankgas).	Stel	de	parameters	naar	wens	in	en	klap	
het	pedaal	op	(hielpositie).	Wijzig	de	gewenste	parameters.	Als	 je	het	
expressiepedaal nu heen en weer beweegt, veranderen de parameters 
conform de hierboven gemaakte instellingen.

DRIVE

Alle parameters, die door het expressiepedaal worden beïnvloed, herken 
je aan een punt aan de bovenkant, die de instelling voor de plankgaspo-
sitie	vertegenwoordigt.	Een	punt	aan	de	onderkant	verwijst	daarentegen	
naar de waarde, die in de hielpositie wordt ingesteld. Opmerking: De 
balkgrafieken gaan nooit over de punten links en rechts heen, omdat de 
parameterbeïnvloeding alleen tussen deze twee uitersten werkt. Als je 
voor deze twee pedaalposities geen waarde ingesteld hebt, worden er ook 
geen punten afgebeeld. Tip: Om	bepaalde	instellingen	voor	het	expres-
siepedaal	weer	te	wissen	moet	je	als	volgt	tewerk	gaan:	Verbreek	de	aan-
sluiting van het pedaal, wijzig de instelling van de parameters, die niet 
meer (in de huidige vorm) via het pedaal mogen worden beïnvloed en 
sluit	het	pedaal	opnieuw	aan.	Indien	nodig,	kun	je	nu	andere	parameters	
voor het pedaal programmeren.

midi-cOntrOle
De	M5	ontvangt	programmakeuze-	en	controlecommando’s,	die	op	een	
bepaald	(1~16)	of	alle	MIDI-kanalen	(“Omni”)	worden	ontvangen.	Dit	
bepaal je in de instellingsmode. De status van het effect, het tempo en 
het	 expressiepedaal	 kunnen	 met	 controlecommando’s	 (CC)	 worden	
beïnvloed.	Programmakeuze-commando’s	dienen	voor	het	oproepen	van	
geheugens.	Een	en	ander	betekent	dat	de	M5	door	een	MIDI-controller	
of computer op afstand kan worden bediend.

De	 in	 de	 tabel	 hieronder	 vermelde	 MIDI-functies	 zijn	 de	 enige,	 die	
momenteel worden ondersteund.

Functie MIDI-
commando

Instelbereik Opmerkingen

Geheugenkeuze Programmakeuze 0~23 (voor de geheugens 
01~24)

Tap Tempo CC64 64~127

Effect aan/uit CC11 0~63 (bypass)
64~127 (aan)

Expressiepedaal CC01 0~127

Tuner aan/uit CC69 0~63 (verlaten)
64~127 (oproepen)

MIDI-synchronisatie MIDI Clock Effecten, die Tap Tempo ondersteunen, 
worden automatisch met MIDI Clock-
signalen gesynchroniseerd



Overeenkomst BPM/milliseconden
BPM Kwartnoot Achtstenoot Zestiendenoot Kwarttriool Achtstetriool 1/32 noot

80 750 375 187.5 500 250 94
82 732 366 183 488 244 91
84 714 357 178 476 238 89
86 698 348 174 465 233 87
88 682 341 170 455 227 85
90 667 333 167 444 222 83
92 652 326 163 435 217 82
94 638 319 159 426 213 80
96 625 312 156 417 208 78
98 612 306 153 408 204 77
100 600 300 150 400 200 75
102 588 294 147 392 196 74
104 577 288 144 385 192 72
106 566 283 142 377 189 71
108 555 277 139 370 185 69
110 545 272 136 364 182 68
112 536 268 134 357 179 67
114 526 263 132 351 175 66
116 517 259 129 345 172 65
118 508 254 127 339 169 64
120 500 250 125 333 167 63
122 492 246 123 328 164 61
124 484 242 121 323 161 60
126 476 238 119 317 159 60
128 469 234 117 312 156 59
130 462 231 115 308 154 58
132 455 227 113 303 152 57




