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VOORZICHTIG: Dit apparaat 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 van het apparaat op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

 Opmerkingen voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen mag je dit apparaat 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 ELEKTRO
CUTIE. NIET OPENEN.

SERIENR.:

Houd het volgende in de gaten:
Line 6 en M9 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 op het AchterpAneel

1.  Kabelhaak – Draai het snoer van de adapter één of twee keer rond 
deze haak om te voorkomen dat de aansluiting op het lichtnet wordt 
verbroken.

2.  POWER – Hier moet de adapter van Line 6 worden aangesloten.

3. MIDI IN/OUT – Zie www.line6.com/manuals voor meer details omtrent 
de MIDI-functies. Via MIDI kun je Scenes oproepen, effectgeheugens 
kiezen, de “looper” bedienen, de expressiepedalen gebruiken en het 
tempo instellen. Bovendien kunnen de Scene-instellingen in de vorm 
van SysEx-datablokken worden verzonden en ontvangen.

4. EXPRESSION PEDAL 1 + 2 – Hierop kun je een standaard 
expressiepedaal, zoals de Line6 EX-1, aansluiten. Wijs de gewenste 
effectparameters aan één van deze twee connectors toe om ze met de 
voet te kunnen wijzigen. Het expressiepedaal van Line6 bevat een 10kΩ-
potentiometer met een lineaire curve. Het is mono en moet daarom via 
een mono 1/4”-instrumentkabel worden aangesloten. 

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

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

BAsisBediening
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1.  FX UNIT (1, 2, 3) – Je kunt telkens 3 effecten tegelijk gebruiken. Elk 
effectblok bevat 2 geheugens (A & B) waaraan je eender welk model 
kunt toewijzen (vervorming= geel, delay= groen, modulatie= blauw, 
filter= paars en reverb= oranje).

2.  Geheugenvoetschakelaars – Elk effectblok biedt 2 geheugens (A & B). 
Daarvan kan er telkens één actief zijn: de bijbehorende voetschakelaar 
licht helder op in de kleur van het gekozen effecttype. De indicators van 
niet actieve voetschakelaars lichten zwak op. Trap een voetschakelaar in 
om het betreffende geheugen te kiezen. Trap de voetschakelaar van het 
actieve geheugen opnieuw in om het betreffende effectblok in bypass te 
zetten.

3. Display – Het display beeldt telkens de instellingen van het laatst 
gekozen FX UNIT-geheugen (zie linksboven in het display) af. De 
kleur van het display verschilt naar gelang het gehanteerde effecttype 
(vervorming= geel, delay= groen, modulatie= blauw, filter= paars en 
reverb= oranje). Als het momenteel gekozen effectblok niet wordt 
aangesproken, toont het display in de plaats daarvan de parameters 
van het eerste actieve effect af. Wanneer alle effectblokken uit staan, 



verschijnt de boodschap “All FX Bypassed”. Om een actief effectblok te 
editen wiens instellingen momenteel niet worden afgebeeld moet je de 
bijbehorende geheugenvoetschakelaar twee keer intrappen. Alternatief: 
houd TAP ingedrukt, terwijl je verschillende keren op de MODEL 
SELECT-regelaar drukt. 

4. MODEL SELECT – Druk de regelaar in om een effecttype (Delay, 
Modulation, Distortion, Filter of Reverb) te kiezen. Draai vervolgens 
aan de regelaar om een model voor dit type te kiezen.

5. Parameterregelaars – Met deze regelaars kun je de in het display 
getoonde parameters editen. De toewijzing van de regelaars aan de 
parameters vind je in de afbeelding links. 

6. TAP – Trap deze voetschakelaar meerdere keren in om het tempo voor 
alle TAP-compatibele effecten in te stellen.

scenes en instellingen
In de Select Scene-mode van de M9 Stompbox Modeler beschik je over 
6 “Scenes” die in wezen hetzelfde zijn als aparte pedalenbakken. Ze be-
vatten de instellingen voor de A/B-geheugens voor alle 3 effectblokken. 
Bij levering bevatten de Scenes al erg bruikbare instellingen, zodat je 
meteen aan de slag kunt.

Select
Scene

PRESS TAP
TO CANCEL

Om Scenes te kunnen kiezen moet je 3A + TAP samen indrukken. Het 
display ziet er dan ongeveer uit zoals hierboven getoond. De 6 Scenes 
worden met behulp van “A” en “B” voor de 3 effectblokgeheugens 
afgebeeld. De momenteel gekozen Scene verschijnt op een donkere 
achtergrond (zie FX Unit 2 A in het voorbeeld hierboven). Om een 
andere Scene te kiezen moet je één van de 5 resterende FX UNIT-
voetschakelaars intrappen. Bij levering wordt de Momentary Scene-
mode gehanteerd. Dit betekent dat je de voetschakelaars meteen na 
de keuze van een Scene voor het in-/uitschakelen van de effecten kunt 
gebruiken.

Keuze van de Momentary of Latch Scenemode  
Trap de voetschakelaars 1B + 2B samen in om de instellings-
mode te kiezen. Druk daarna zo vaak op de MODEL SELECT-
regelaar tot de volgende boodschap verschijnt:  

MOMEN
1>2>3

MNL SAVE

Prefs Scenes
DSP BYP

SCENE
REL

DIM ON

POTS 

Momentary Scenemode  
In de Momentary Scene-mode toont het display direct na de keuze van 
een Scene opnieuw de parameters van het eerste actieve effectblok. De 
voetschakelaars kunnen dan dus voor het in- en uitschakelen van de 
effectblokken én voor de geheugenkeuze worden gebruikt. Alle wijzigin-
gen, die je nu maakt, worden automatisch in de Scene opgeslagen (net 
zoals op een analoge pedalenbak). Om een andere Scene te kiezen moet 
je eerst 3A + TAP en daarna een A- of B-voetschakelaar intrappen.

Latch Scenemode  
In de Latch Scene-mode worden de 6 Scene-geheugens na het keizen 
van een Scene (3A + TAP) nog in het display afgebeeld – de effectinstel-
lingen echter niet.

Deze mode is handig, wanneer je in de loop van een song compleet 
verschillende effectinstellingen nodig hebt. Om de effecten in de Latch-
mode te editen moet je 3A + TAP (verlaten van de Scene-keuzemode). 
Na het wijzigen van de instellingen kun je 3A + TAP opnieuw indrukken.

Scenes opslaan  
Om de momenteel gehanteerde FX UNIT-instellingen in de vorm van 
een Scene op te slaan c.q. de laatst gekozen Scene te kopiëren moet je 3A 
+ TAP zo lang ingedrukt houden tot de volgende boodschap verschijnt:

Save
To:

PRESS TAP
TO CANCEL



Trap nu de voetschakelaar van het gewenste geheugen van bestemming 
in. Het display beeldt nu 2 seconden “Save Completed” af en keert 
vervolgens terug naar de laatst gekozen Scene-mode.

Scenemappen  
De M9 bevat 4 Scene-mappen, zodat je in het totaal over 24 Scenes 
beschikt. Om een andere map te selecteren moet je met 3A + TAP eerst 
de huidige map oproepen en daarna met de MODEL SELECT-regelaar 
de gewenste map (1~4) kiezen. Selecteer tenslotte een Scene. Nu heeft 
de Scene-keuze betrekking op de nieuw gekozen map.

‘looper’ & instellingen
De “looper” van de M9 heeft een opnameduur van 28 seconden (mono) 
op normale snelheid en 56 seconden op halve snelheid. De “loop” is zelfs 
mono, wanneer je stereo-effecten gebruikt.

Om te beginnen moet je de TAP/Hold for Looper-voetschakelaar 
ingedrukt houden. De TAP-indicator licht op. Zelfs in de Loop-
mode kun je met TAP nog het tempo van de effecten instellen. 
Maar de indicator knippert dan niet in de maat. 

Druk op REC/ODUB om de lusopname te starten. Druk opnieuw 
op REC/ODUB om het einde van de lus vast te leggen en meteen 
bijkomende partijen toe te voegen – of…

Druk op PLAY/STOP om de weergave van de lus te starten (zonder 
op te nemen). Natuurlijk kun je nog steeds live meespelen, maar 
dit wordt niet opgenomen. Trap de voetschakelaar opnieuw in om 
de lusweergave te stoppen.

PLAY ONCE kun je zowel tijdens de weergave als wanneer de 
“looper” gestopt is activeren. In dat geval wordt de lus maar één 
keer afgespeeld. 

Heb je een foute noot gespeeld? Druk dan op UNDO/REDO om 
de laatst opgenomen partij weer te verwijderen. Deze aanpak kun 
je ook voor A/B-vergelijkingen gebruiken om uit te maken of de 
laatst opgenomen partij wel nodig is. Druk opnieuw op UNDO/

REDO om de laatste opname opnieuw toe te voegen.

Kies de weergavemode en trap HALF SPEED in om de weer-
gavesnelheid te halveren. Als je een langere “loop” nodig hebt 
(maximaal 56 seconden), moet je de snelheid halveren alvorens 
de eerste partij op te nemen.

 Met de REV-voetschakelaar kun je de weergaverichting omkeren. 
Tijdens de opname van een “loop” kun je de weergave niet omke-
ren, omdat de opname anders stopt. Meteen daarna wordt de 
weergave echter in omgekeerde richting gestart.

Houd TAP ingedrukt om de Loop-mode weer te verlaten.

Effecten samen met de ‘looper’ gebruiken  
Alle effecten, die tijdens het oproepen van de Looper-mode actief zijn, 
blijven in het signaalpad. Om andere effectblokgeheugens of Scenes te 
kiezen moet je de Loop-mode verlaten door TAP ingedrukt te houden. 
Kies de gewenste effecten en houd TAP opnieuw ingedrukt om weer 
naar de Loop-mode te gaan. Als je de ‘Looper” op “PRE” zet, wordt al-
leen het gitaarsignaal met de effecten bewerkt. Als je de “looper” in het 
instellingsmenu op “POST” zet, worden zowel je gitaar als de opgenomen 
signalen met de effecten bewerkt.

Instellen van de ‘looper’  
Het display biedt een pagina waar je verschillende Looper-functies kunt 
instellen. Hiervoor moet je eerst naar de normale mode gaan. Als de 
“looper” nog actief is, moet je TAP ingedrukt houden om die mode te 
verlaten. Trap de 1B + 2B voetschakelaars samen in om de instellings-
mode te kiezen. Druk daarna zo vaak op de MODEL SELECT-regelaar 
tot je de volgende pagina ziet:

OVERDUB LO CUT

HI CUTPLAY

Looper:       Levels           EQ

LPR PRE

Met de regelaar linksonder kun je het signaalpad van de “looper” op 
“Pre” (de “looper” bevindt zich vóór de effectblokken) of “Post” (“looper” 
achter de effectblokken) zetten. Met “PLAY” kun je het ingangsniveau 



van de M9 Stompbox Modeler instellen. Met “OVERDUB” bepaal je 
hoe sterk de al opgenomen partijen bij elke nieuwe overdub worden 
afgezwakt (0dB~–20dB). Met “LO CUT” en “HI CUT” kun je de toon-
regeling van het opgenomen materiaal instellen.

detAils
Onmiddellijke opslag  
Als je de instellingen van een effect (bv. de “Screamer”-vervorming 
in effectgeheugen A van FX UNIT 1) wijzigt, blijven die wijzigingen 
behouden, wanneer je een ander A/B-geheugen kiest en daarna weer dit 
geheugen oproept – je hoeft ze dus niet op te slaan. Deze aanpak komt 
overeen met het gebruik van aparte effectpedalen wier instellingen bij 
tijdelijk gebruik van een ander pedaal evenmin veranderen. Dit systeem 
wordt tevens door de Scenes gehanteerd, maar in dat geval praten we 
uiteraard over complete pedalenbakken: wanneer je instellingen van 
een Scene wijzigt, een andere Scene kiest en daarna opnieuw de vorige 
Scene oproept, worden weer de laatste wijzigingen gehanteerd. 

Als eventuele wijzigingen niet automatisch in de Scene mogen worden 
opgeslagen, moet je 1B + 2B ingedrukt houden en de MODEL SELECT-
regelaar indrukken tot het volgende verschijnt:

MOMEN
1>2>3

MNL SAVE

Prefs Scenes
DSP BYP

SCENE
REL

DIM ON

POTS

Zet de “Scenes”-parameter op “MNL SAVE” (handmatige opslag) i.p.v. 
op “AUTOSAVE”. Vergeet dan echter niet de instellingsmode op te 
roepen om wijzigingen, die je wel wilt bewaren, handmatig op te slaan: 
houd TAP + 3A samen ingedrukt en houd vervolgens de voetschakelaar 
van het gekozen geheugen ingedrukt om de instellingen op te slaan. Het 
display beeldt dan “Save Completed” af. 

Tap Tempo  
Tap Tempo is voor alle delay-, de meeste modulatie- en een aantal 
filtereffecten beschikbaar. Voor delay- en modulatie-effecten moet je 
de tweede regelaar in de bovenste rij (en voor filters de eerste regelaar 
in de onderste rij) helemaal naar rechts draaien om afwisselend de Tap 

Tempo- en de gewone instellingsmode te kiezen. Wanneer de Tap-mode 
actief is, kun je met de regelaar de gewenste nootwaarde kiezen. Trap de 
TAP-voetschakelaar minstens 2 keer in om voor alle effecten met een 
tempogestuurde parameter een andere tempowaarde in te stellen. Om de 
Tap-mode voor een effect uit te schakelen, moet je de regelaar opnieuw 
compleet naar rechts draaien. Opmerking: Parameters wier tempo door 
de “Tap”-functie wordt bepaald kunnen NIET met een expressiepedaal 
worden beïnvloed.

Stemmen 
Druk 2B + 3B samen in om de Tuner-mode te activeren. Alle effecten 
en de “looper” worden tijdelijk op non-actief gezet. Kies met de para-
meterregelaar helemaal links de gewenste referentiefrequentie. Met de 
regelaar rechts onderaan kun je hetzij “BYPASS AUDIO”, hetzij “MUTE 
AUDIO” (geen signaalweergave tijdens het stemmen) kiezen.

50 50

b #

MUTE
AUDIO

440
REF E

Mono/stereogebruik  
Bepaalde modellen (zo bv. “Stereo Delay”) zijn stereo uitgevoerd. Als ze 
zich vóór een mono-effect (bv. vervorming) bevinden, worden hun twee 
signalen tot een monosignaal gecombineerd, maar achter het mono-
effect niet opnieuw stereo gemaakt.

Kopiëren van effecten  
Effecten kunnen naar eender welk geheugen binnen de momenteel 
gekozen Scene worden gekopieerd. Zo kun je de instellingen van FX 
UNIT 1A bv. naar FX UNIT 3B kopiëren. Kies eerst het geheugen 
wiens instellingen je wilt kopiëren (het effect moet actief zijn en zijn 
parameters moeten in het display worden afgebeeld). Houd de MODEL 
SELECT-regelaar ingedrukt. Het display moet nu de boodschap “Copy 
Effect: Select Destination” afbeelden. Trap de voetschakelaar van het 
geheugen in waar naartoe je de instellingen wilt kopiëren. Het display 
beeldt nu “Copy Completed” af. Het originele geheugen en het geheu-
gen van bestemming bevatten nu dezelfde instellingen.



Bijkomende instellingen
De displaypagina’s met bijkomende parameters bereik je door 1B + 2B 
samen in te drukken. Druk de MODEL SELECT-regelaar vervolgens zo 
vaak in tot de gewenste pagina wordt afgebeeld. 

MOMEN
1>2>3

MNL SAVE

Prefs Scenes
DSP BYP

SCENE
REL

DIM ON

POTS

‘Echte’ bypass/DSPbypass  
Kies “True Bypass”, als de M9 Stompbox Modeler het ingangssignaal niet 
mag beïnvloeden, wanneer alle effectblokken, de “looper” en de tuner 
uit staan. Als je “DSP Bypass” kiest, sterven galm, delayherhalingen enz. 
tijdens het uitschakelen van het betreffende effectblok natuurlijk uit.

Signaalpad  
“1>2>3” vertegenwoordigt de normale werking: FX UNIT 1 bevindt 
zich aan het begin van het signaalpad en FX UNIT 3 aan het einde. 
Met “3>2>1” keer je de volgorde om: dan bevindt FX UNIT 3 zich aan 
het begin en FX UNIT 1 aan het einde. Kies dus zelf maar de handigste 
instelling.

DIM ON/OFF  
Hiermee bepaal je of de LEDs van uitgeschakelde effecten zwak mogen 
oplichten (On) of moeten doven (Off).

REL/ABS POTS  
Wanneer je in de REL-mode aan een regelaar draait, springt de betref-
fende parameter niet eerst naar de waarde, die overeenkomt met de 
positie van de regelaar, maar verandert proportioneel. In de ABS-mode 
worden de effectparameters niet noodzakelijk in “logische” stappen 
gewijzigd: de wijziging begint steeds vanaf de waarde die overeenkomt 
met de huidige regelaarpositie.

FX3:PDL1 LPR:PDL2

FX2:PDL1FX1:PDL1

Expression PedalsTempo

120 BPM

Tempo 
Met “TEMPO” kun je het TAP-tempo tussen 30 en 240BPM instellen, 
wat soms nauwkeuriger werkt dan het gebruik van de TAP-voetschakelaar. 

Expression Pedals   
De resterende 4 parameters beïnvloeden de werking van de expressiepe-
dalen. Meer details hierover vind je in de geavanceerde handleiding op 
www.line6.com/manuals.

DECAY v1.00

CONTRASTTHRESH

MIDI         Gate         Display
DUMP EDIT?

CH 1

MIDI  
Met “DUMP” kun je de instelling van één of alle Scenes c.q. Scene-
mappen naar je computer doorseinen en daar archiveren. Bovendien 
kun je weer de fabrieksinstellingen laden. Met de tweede parameter 
kies je het kanaal waarop de M9 MIDI-data zendt en ontvangt. Zie de 
uitgebreide handleiding op www.line6.com voor meer details. Download 
ook maar meteen de “Line 6 Monkey” software om altijd over de laatste 
nieuwe upgrades en updates van de M9-firmware te beschikken.

Gate 
De gate is eigenlijk een bijkomend pedaal dat alle Scenes beïnvloedt. 
Je kunt dit effect niet met de voet in- of uitschakelen. Daarom moet je 
goed nadenken of je het al dan niet nodig hebt en de overeenkomstige 
instelling kiezen.

Contrast  
Hiermee regel je de helderheid van het display. 

 






