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VOORZICHTIG: Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens Part 15 van de Amerikaanse FCC regels, voldoet aan de vereisten voor Class 
B apparaten. Het product daarbij 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.

  Belangrijke Veiligheidsinstructies

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

De bliksemschicht in een driehoek slaat op elektrische waarschuwingen.
Dit betekent dat het symbool je wijst op de aanwezigheid van instructies 
i.v.m. het voltage en mogelijke elektrocutie. 

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

LET OP
RISICO OP ELEKTROCUTIE

NIET OPENEN

SERIE NR:

Let op:
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 geaarde stekker te omzeilen. Die aarding is er voor je veiligheid.
• Zorg dat niemand over het netsnoer kan struikelen. Dat is vooral in de buurt van het stopcontact gevaarlijk, maar kan ook op het apparaat leiden tot een draadbreuk.
• 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

POWER FX SEND
L(MONO) RIGHT

OUTPUT
L(MONO) RIGHT

INPUT
L(MONO) RIGHTPEDAL 2

EXPRESSION
PEDAL 1

MIDI
OUTIN L(MONO) RIGHT

FX RETURN

1 2 3 4 5 6 7 8

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. Power - Schakelaar aan, apparaat aan, en omgekeerd.

4. MIDI In/Out - Zie www.line6.com/manuals voor meer details over de 
MIDI-functies. Via MIDI kun je Scenes oproepen, effecten selecteren, 
de Looper bedienen, expressiepedalen gebruiken en het tempo instellen. 
Bovendien kunnen de Scene-instellingen in de vorm van SysEx 
bestanden worden verzonden en ontvangen.

4. Expression Pedal 1 + 2 - Hierop kun je een standaard expressiepedaal, 
zoals de Line6 EX-1, aansluiten. Wijs de gewenste effect parameters 
aan één van de pedalen toe om ze met de voet te kunnen bedienen. 
Het expressiepedaal van Line 6 is voorzien een 10kΩ- potmeter met 
een lineaire curve. Hij is mono en moet daarom via een mono jack/jack 
kabel worden aangesloten.  

6. Stereo Input - Als je een mono geluidsbron (je gitaar) wilt aansluiten 
doe je dat via de L(MONO) input.

7. FX Loop - Deze effectloop kun je via het Setup scherm overal in de 
signaal keten van de M13 plaatsen. Hij wordt genegeerd als een return 
niet is aangesloten.

8. Stereo Output - Als je mono uitstuurt, gebruik je de L(MONO) output.

BasisBediening

FX (1,2,3,4) Units - Je kunt vier effecten tegelijk gebruiken. Elke FX 
Unit heeft 3 geheugenlocaties (A, B & C), die elk effecttype kunen be-
vatten (Distortion–geel, Delay–groen, Modulation–blauw, Filter–paars 
& Reverb–oranje). Je signaalketen begint met FX Unit 1 via FX Unit 
2, 3 naar 4.

Display - Elk display toont de gegevens van de betreffende FX Unit. 
De kleur van het display wordt bepaald door het effecttype (Distortion–
geel, Delay–groen, Modulation–blauw, Filter–paars & Reverb–oranje).  
De letter rechts bovenaan, geeft aan welk van de drie geheugenplaatsen 
actief is (A, B of C). Rechts ervan staat de modelnaam. Als er geen 
effecten aanstaan, verschijnt “BYPASS” in het display. De knoppen 
bedienen de parameters zoals hierboven is afgebeeld. Let op: Druk de 
MODEL SELECT knop in om van effecttype te veranderen en draai aan 
de MODEL SELECT knop om een nieuw model te selecteren.



Geheugenknoppen - Elke FX Unit heeft drie geheugenlocaties (A/B/C). 
Er kan er maar één van die drie actief zijn en de LED ervan licht helder 
op in de kleur van het effecttype. De LED’s van inactieve effecten zijn 
gedimd, in de kleur van het effecttype. Druk op een knop om het effect 
te activeren. Druk op de actieve knop om het effect op bypass te zetten.

TAP - Alle Delay effecten, de meeste MOD effecten en sommige Filter 
effecten kunnen reageren op Tap Tempo. Bij Delay en MOD effecten 
draai je de tweede knop van de bovenste rij helemaal naar rechts om  
Tap Tempo te activeren. Bij Filter effecten is dit de eerste knop van 
de onderste rij. Als je eenmaal in Tap Control Mode zit, draai je aan 
dezelfde knop om een nootwaarde te kiezen. Druk twee keer in het ritme 
op de TAP knop en alle effecten die Tap Tempo volgen zullen hun Time/
Speed/Tempo parameters aanpassen aan de nootwaarde, ten opzichte 
van het ge’tapte’ tempo. Draai de knop weer helemaal naar rechts om 
Tap tempo voor dat effect uit te zetten. LET OP: Parameters die ingesteld 
zijn voor Tap Tempo, reageren niet meer op expressiepedaal wijzigingen. 

50 50

b #

MUTE
AUDIO

440
REF E

Houd TAP ingedrukt om het stemapparaat te activeren. De effecten 
en de Looper staan nu op Bypass. Gebruik de knop linksonder om de 
referentiefrequentie te wijzigen. Met de knop rechtsonder kun je kiezen 
tussen “BYPASS AUDIO” of “MUTE AUDIO” voor stil stemmen. Druk 
wederom op Tap om het stemapparaat te deactiveren.



scenes & scene setup

Als je de M13 in Scene Select Mode zet, heb je 12 Scenes, waarvan 
elk een complete pedalenplank vertegenwoordigt en waarin alle instel-
lingen van de FX Units zijn opgeslagen. In een Scene zijn verder ook de 
positie van de FX Loop, het aantal BPM, True Bypass of DSP Bypass, de 
Gate en de expressiepedaal toewijzingen opgeslagen. We hebben alle 
Scene locaties alvast voorgeprogrammeerd zodat je alvast een paar goede 
ideeën hebt.

SwampThing
AZ Still Brings It

My ScratchPad Scene

Zepplica
Call The Police
Bridge Of Vibes

On The Edge
‘Road’ Suitcase

Bass In Your Face

DL Mania
Jeff-O-MATIC

Expression Pedals!

Via de SCENES knop kun je een Scene selecteren. De displays tonen 
de namen van de 12 verschillende Scenes. De gemarkeerde Scene is 
degene die actief is (AZ Still Brings It in bovenstaand voorbeeld) en 
de bijbehorende LED licht op. Je selecteert een andere Scene door een 
van de andere FX Unit knoppen in te drukken. Standaard staat de M13 
in Momentary Scene Mode, waabij je na het kiezen van een Scene de 
individuele effecten aan en uit kunt zetten.

Momentary Scene Mode  
Als je in Momentary Scene Mode een Scene selecteert, keren je dis-
plays terug naar de normale manier van weergeven. Je FX Units aan 
en uitzetten en effectparameters wijzigen. De wijzigingen aan de Scene 
worden automatisch opgeslagen, net als bij een echte pedalenplank. Je 
selecteert een andere Scene door op de SCENES knop te drukken en een 
nieuwe Scene te kiezen.

Latch Scene Mode  
In Latch Scene Mode blijf je na het kiezen van een Scene, de namen 
van de Scenes zien in de displays. De FX Units blijven onzichtbaar. Druk 
kort op de Scenes knop om terug te keren naar de normale werking 
zodat je effecten kunt aanpassen. Deze Mode is erg handig als je snel 
wilt kunnen schakelen tussen Scenes. Je kunt de gehele Scene op Bypass 

zetten door de actieve Scene knop in te drukken.

Scenes opslaan  
Als je de huidige instellingen van je FX Units als Scene wilt opslaan, of 
als je de Scene waarin je bezig bent wilt kopiëren, druk je op de SCENES 
knop:

Je ziet nu de Scene namen in de displays, met de huidige Scene geselec-
teerd en knipperend.

Druk op een A/B/C knop om een Scene te kiezen die je wilt vervangen. 
Het display ervan is nu de enige die oplicht en het toont de Scene naam.

Met de MODEL SELECT knop kun je de karakters van de naam wijzigen 
en met de knop rechtsboven kies je andere karakters.

De SCENES LED knippert; houd ‘m twee seconden ingedrukt om het 
opslaan af te ronden (of druk op de LOOPER CONTROLS knop of op 
TAP om het saven te annuleren).

Scene Mappen  
De M13 is voorzien van vier Scene mappen met een totaal van 48 
Scenes. Selecteer een nieuwe map door op de Scene knop te drukken en 
aan de Model Select knop van FX Unit 1 te draaien. Druk daarna op de 
Scene die je wilt laden. De Scenes knop voert je nu naar de nieuwe map.

Looper & setup
De Looper van de M13 biedt 28 seconden mono opnametijd op normale 
snelheid of 56 seconden op halve snelheid. De loop speelt altijd mono 
af, zelfs als je stereo effecten gebruikt.

Druk op de Looper Controls switch om de Looper Mode te 
starten of te stoppen.

 



Druk op REC/OVERDUB om te beginnen met opnemen. Je kunt 
REC/OVERDUB nog een keer indrukken om de loop te beëindi-
gen en zoveel overdubs op te nemen als je maar wilt, of...

Druk op PLAY/STOP om de loop te laten afspelen zonder verder 
iets op te nemen. Je kunt wel meespelen met de loop, maar het 
wordt niet opgenomen. Druk weer in om het afspelen te stoppen.

PLAY ONCE druk je in als je wilt dat de loop maar één keer 
afspeelt of als je wilt dat de loop stopt als hij is afgelopen.

Foutje? Druk op UNDO/REDO om de laatste overdub te wissen. 
Ook handig als je de laatste loop alleen tijdelijk wilt wissen. 
Druk wederom op UNDO/REDO om de laatste overdub weer te 
herstellen.

Druk op HALF SPEED terwijl de loop afspeelt, en de loop speelt 
af op halve snelheid. Je kunt loops ook inspelen op halve snel-
heid. Dit biedt je een loop tijd van 56 seconden. 

Met de REVERSE knop laat je je loop achterstevoren afspelen. 
Je kunt dit niet activeren tijdens het opnemen, maar je kunt een 
opname of overdub wel achterstevoren starten en na afloop weer 
omkeren.

Druk op PRE/POST om de Looper voor of na de FX Units te 
plaatsen. 

Effecten gebruiken tijdens het Loopen  
Alle effecten die je aan had toen je de Looper Control Mode startte, 
blijven actief. Als je tijdens het Loopen effecten wilt wijzigen of van 
Scene wilt veranderen, druk je weer op de LOOPER CONTROLS knop, 
maak je je wijzigingen en druk je weer op de LOOPER CONTROLS 
om weer in Looper Control Mode te komen. Als je de Looper op “PRE” 
zet, zal alleen je gitaarsignaal van effecten voorzien zijn. De “POST” 
instelling stuurt ook de Looper door de FX Units heen.

setup

Houd de LOOPER CONTROLS / HOLD FOR SETUP knop ingedrukt 
voor de Setup Mode. Gebruik de parameter knoppen om onderstaande 
instellingen te bewerken.

FX1:PDL2

FX3:PDL2

FX2:PDL1

FX4:OFFLPR:OFF

Expression Pedals

Version #

Expression Pedals - Elke FX Unit kan al dan niet worden gecontrolleerd 
met een van de expressiepedalen. Een pedaal kan meerdere FX Units 
bedienen. Zet het pedaal naar achteren, maak een instelling, zet nu het 
pedaal naar voren en maak weer een instelling en je kunt met het pedaal  
de ene instelling in de andere laten overlopen.

Helemaal linksboven wordt het nummer van de softwareversie weerge-
geven. Gebruik Line 6 Monkey voor software updates.

PLAY

OVERDUB LO CUT120 BPM

LprLvl LprEQTempo

HI CUT

Tempo - De knop linksonder bepaalt het tempo van alle time/speed 
gebaseerde effecten. 

LprLvl - Play (midden boven) bepaalt het afspeelvolume van de Looper. 
Overdub (midden onder) bepaalt het niveau van elke overdub tussen 
0dB en -20dB. 

LprEq -Hi Cut (rechtsboven) bepaalt de frequentie van een Low-pass 
filter. Low Cut (rechtsonder) bepaalt de frequentie van een Hi-Pass 
filter. Deze beide parameters hebben alleen invloed op de opgenomen en 
afgespeelde audio, en dus niet op je directe gitaargeluid.



Scenes FX LpPrefs

MNL SAVE

MOMEN
SCENE

REL
POTS

PRE ALL1•2•3•4

DSP BYP

Prefs - Gebruik de MODEL SELECT knop om te kiezen tussen True 
Bypass of DSP Bypass. Als je True Bypass kiest, wordt die pas geactiveerd 
als alle FX Units op bypass staan, de Looper uitstaat en er niets is aanges-
loten op de externe FX Loop. In dat geval schakelen mechanische relais 
je signaal helemaal analoog van Input naar Output. Zoals gebruikelijk is 
bij relais, hoor je een klik in de audio als de relais schakelen. Als je voor 
DSP Bypass kiest, kun je Reverb en Delays horen uitklinken als je de 
FX Units op bypass zet, in plaats van dat ze ruwweg worden afgebroken.

Scenes - Als je een effect hebt bewerkt, en je schakelt naar een andere 
A, B of C geheugenlocatie en weer terug, hoor je dat de instellingen die 
je maakte, automatisch zijn opgeslagen. Dit geldt ook voor het schakelen 
tussen Scenes. Als je terugkeert naar een eerder bewerkte Scene, hoor je 
dat de aanpassingen automatisch zijn opgeslagen.

Als je dit liever niet hebt, kun je de Scenes (boven in het midden) para-
meter op MNLSAVE (Manual Save) zetten in plaats van op AUTOSAVE. 
Je moet dan wel via de Scene Setup Mode een Scene handmatig opslaan 
als een wijziging hebt aangebracht. Houd de SCENES knop ingedrukt, 
druk op de knop van de huidige Scene. Houd daarna diezelfde knop 
ingedrukt. In het display verschijnt Copy Completed.

Relative / Absolute Pots - Als je in REL mode aan een knop draait, 
springen de parameters niet naar de fysieke postie van de knop, maar 
veranderen ze relatief aan de afstand die je met de knop beweegt. Als 
je deze instelling op ABS hebt staan, is het niet mogelijk om vanuit 
een parameter positie te werken. De parameter springt dan eerst naar de 
positie van de knop, waarna je ‘m pas kunt aanpassen. 

FX Lp - Je kunt de externe FX Loop voor alle FX Units plaatsen, er-
achter, of ergens ertussenin. Je kunt de FX Loop ook uitzetten in de ene 
Scene en aanzetten in de andere. Heen en weer schakelen tussen die 
Scenes schakelt de FX Loop dan in en uit.

DUMP ALL?

DECAY DIM OFFCH 1

CONTRASTOFF

MIDI Gate Displays

MIDI -  Gebruik “DUMP” om een Scene, map of alle Scenes op je com-
puter op te slaan. Je kunt ook de fabrieksinstellingen herstellen. Via de 
tweede parameter (rechtsonder) stel je het MIDI kanaal in waarover de 
M13 MIDI verzendt en ontvangt. In de uitgebreide handleiding op www.
line6.com vind je meer informatie over het updaten van de firmware 
van de M13. Ook kun je met Line 6 Monkey controleren of er nieuwe 
updates zijn.

Gate -  De Gate moet je beschouwen als een extra pedaal voor elke 
Scene. Hij heeft geen voetschakelaar, dus je moet ‘m alleen gebruiken 
als je wilt dat hij in die Scene continue actief is. De THRESH parameters 
(midden boven) bepaalt de drempelwaarde waaronder de Gate sluit.  De 
DECAY instelling (midden onder), bepaalt hoe snel de Gate opent en 
sluit.

Contrast - (rechtsboven) bepaalt de helderheid van de displays. 

DIM ON/OFF (rechtsonder) bepaalt of de LED’s van de FX Units die 
niet actief zijn uitstaan (off), of zachtjes oplichten (on). 



Maar dat is nog niet aLLes... 
Effect Copy  
Je kunt effecten kopiëren naar een andere geheugenlocatie binnen 
een Scene, of van de ene Scene naar de ander. Je kunt bijvoorbeeld 
je effect uit locatie FX Unit 1A naar FX Unit 3B kopiëren. Begin met 
de geheugenlocatie die je wilt kopiëren (het effect moet aanstaan en 
de parameters moeten zichtbaar zijn in het display). Houd de Model 
Select knop ingedrukt. Het display gaat knipperen. Druk op de knop 
van de locatie waarnaar je het effect wilt kopiëren. Je hebt het effect 
gekopiëerd.

Als je een effect wilt kopiëren van de ene Scene naar een andere Scene 
binnen een map, houd je de Model Select knop ingedrukt. Het display 
gaat knipperen. Druk op de Scenes knop. Nu gaan alle Scene displays 
knipperen. Kies de Scene waarnaar je het effect wilt kopiëren. De M13 
gaat naar die Scene waar alle actieve displays knipperen. Druk op de 
knop van de locatie waarnaar je het effect wilt kopiëren. Je hebt het 
effect gekopieerd.

Send/Return aansluitingen combineren met externe 
versterkers en effecten  
De send/return aansluitingen aan de achterkant zijn ongebalanceerde 
aansluitingen die je in staat stellen om externe apparaten in serie aan 
te sluiten op de effecten van de M13. In de SETUP Mode kies je 
waar dit gebeurt in de signaalketen: voor de FX Units, er na of ergens 
er tussenin. Je kunt hier ook de FX Loop uitzetten. Die instellingen 
worden opgeslagen met de Scenes, dus verschillende Scenes kunnen 
verschillende instellingen hebben. Als je niets aansluit op de return, 
wordt de loop genegeerd, en zal hij geen invloed hebben op de 
signaalketen van de M13. De Send stuurt echter wel een signaal weg 
dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om naar een stemapparaat te sturen.

Een veel voorkomende toepassing is het aansluiten van een of meer 
externe effecten in de FX Loop:

Je kunt bijvoorbeeld een paar FX Units naar de ingang van je versterker 
sturen en andere in de effectloop van de versterker houden. Sluit hiertoe 
de M13 als volgt aan op je versterker en stel de Loop na FX Unit 2 in 
de signaalketen:

Echt leuk wordt het, als je effecten gaat splitsen naar verschillende 
versterkers. De FX Loop komt weer na FX Unit 2 en je sluit alles als 
volgt aan. FX Unit 1 en 2 gaan naar de eerste versterker en FX Unit 3 
en 4 gaan naar de tweede versterker:

Je kunt natuurlijk ook alle FX Units naar twee versterkers sturen voor 
een volledig stereo resultaat: 



En je kunt de M13 ook in de FX Loop van je versterker plaatsen, zonder 
de FX Loop van de M13 te gebruiken:

INPUT
L(MONO) RIGHT

FX SEND
L(MONO) RIGHT

OUTPUT
L(MONO) RIGHTL(MONO) RIGHT

FX RETURN

To amp input

From amp Send

To amp Return

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Wees creatief!

Mono / Stereo werking  
Sommige modellen, zoals bijvoorbeeld de Stereo Delay, werken in 
Stereo. Als je die voor een mono effect plaatst, zoals Distortion, wordt 
het signaal weer mono gemaakt, waarna het naar de volgende effecten 
of uitgangen wordt gestuurd.


