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SERIAL NO:

Let op:

Alle productnamen, waar in deze handleiding 
naar wordt verwezen, zijn handelsmerken van de 
betreffende eigenaren, die op geen enkele manier 
aan Line 6 verbonden zijn. De handelsmerken van 
andere fabrikanten zijn alleen geplaatst om de 
producten van deze fabrikanten te identificeren, die 
werden bestudeerd tijdens de ontwikkeling van de 
geluidsmodellen van Line 6. 

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 interferen-
ties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn tegen eventueel ontvangen interferenties die de werking van het product op een onvoorspelbare 
manier zouden kunnen beïnvloeden.

 Wichtige Sicherheitshinweise

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 elektrische schokken te voorkomen nooit de front- of achterplaat verwijderen. Dit apparaat 
bevat geen onderdelen die je mag herstellen. LAAT ALLE ONDERHOUDSWERKEN OVER AAN EEN ERKENDE HERSTELLINGSDIENST.

De bliksemschicht in een driehoek wijst de ge-
bruiker op niet geïsoleerde “gevaarlijke spannin-
gen” in het inwendige van dit product die sterk 
genoeg zijn om een elektrocutie te veroorzaken.

Het uitroepteken in een driehoek wijst de gebruiker 
erop dat alle instructies voor het juiste gebruik (en 
het onderhoud) van dit apparaat te vinden zijn in de 
bijgeleverde handleiding.

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO-
CUTIE. NIET OPENEN.
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Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door. Bewaar 
deze instructies op een veilige plaats op.

•	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.
•	Probeer	nooit	het	veiligheidssysteem	van	een	gepolariseerde	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 uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw 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	prod-

uct worden geleverd. Als je het product op een wagen zet, voorkom dan dat hij 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	wan-

neer 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	vochtig-

heid of regen.
•	De	netschakelaar	dient	voor	het	afkoppelen	van	dit	product	van	het	net	en	moet	dus	altijd	naar	behoren	werken.
•	Het	luisteren	op	een	pittig	volume	kan	leiden	tot	gehoorverlies	–	en	zoiets	is	onomkeerbaar.	Zet	het	volume	dus	nooit	over-

dreven hard.
•	Let	 erop	 dat	 je,	 alvorens	 de	 versterker	 aan	 te	 zetten,	 een	 speaker	 of	 een	 voldoende	 grote	 last	 op	 de	 juiste	 speakeruitgang	

aansluit.
•	 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	terechtgekomen	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.
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1. Guitar In – Plug hier je gitaar in. De gitaar ingang 
heeft zijn eigen versterkergeluiden en effecten.

2. Mic In en Trim – Op deze XLR ingang sluit je je 
microfoon aan. Met de Trim knop bepaal je het 
volume. De microfoon ingang heeft zijn eigen, 
onafhankelijke	 EQ,	 reverb,	 delay	 en	 compressor	
effecten.

 Let op: Als je geen mic gebruikt, draai dan deze 
knop dicht (tegen de klok in) om ongewenste 
geluiden uit de mic preamp te vermijden.

3. Aux In – Deze 1/4 inch ingang kun je gebruiken 
voor een tweede gitaar, microfoon en zo’n beetje 
elke andere geluidsbron. Je kunt instellen of deze 
ingang bewerkt en opgenomen wordt met de Guitar 
ingang of de Mic ingang.

4. CD/MP3 – Hierop kun je vrijwel elke geluidsbron 
aansluiten om mee te jammen. Gebruik de 
volumeknop van het externe apparaat om het 
volume in te stellen. Je kunt het beste zachtjes 
beginnen en geleidelijk aan harder gaan tot je het 
gewenste volume hoort.

 Bij opnames wordt deze ingang zonder effecten 
samengevoegd met de Mic ingang.

5. Out To Amp – Gebruik deze uitgang om je JM4 op 
een versterker aan te sluiten.

6. Phones – Hierin plug je een koptelefoon. Als deze 
aansluiting in gebruik is, wordt er geen signaal naar 
de Out To Amp uitgang gestuurd.

7. Master Volume – Regelt het niveau voor de Out 
To Amp en Stereo Line Outs. De instelling wordt 
kort in het Display getoond wanneer je deze knop 
beweegt.

8. Stereo Line Out –	Via	 deze	 uitgang	 sluit	 je	 de	
JM4 aan op een mixer, PA, recording interface, of 
andere apparatuur met Line ingangen.

9. SD Card Slot – Je kunt standaard SD 
geheugenkaarten (tot 2 MB) gebruiken om 
opnames op te slaan en ze bijvoorbeeld van/naar 
je computer te transporteren. Op www.line6.com/
manuals vind je meer informatie over functies van 
je	SD	kaart.	Wij	gebruiken	deze	aansluiting	ook	om	
in onze fabriek de firmware te installeren die je JM4 
Looper bestuurt.

10. Power – Sluit hier de meegeleverde 9v AC adapter 
aan. Loskoppelen om de JM4 uit te schakelen.

Controls & ConneCtions
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11. Amp Models – Met deze knop selecteer je 

één van de twaalf versterkermodellen. Alle 
instellingen en effecten zijn mee opgeslagen met 
een versterkermodel, dus het is oproepen en spelen! 
Als je deze knop draait, verschijnt in het Display de 
naam van het geladen versterkermodel, samen met 
de instellingen van de Drive, Bass, Mid, Treble, 
en Chan Vol knoppen. Draai de knop helemaal 
tegen de klok in om de versterkermodelling uit te 
schakelen.

12. Toonregelaars – Drive werkt net als de volume of 
gain knop op andere versterkers en bepaalt hoeveel 
‘scheur’ je in je geluid hebt. De Bass, Mid, en Treble 
knoppen zijn aangepast per versterkermodel voor 
optimale controle. Als je een van deze knoppen 
draait, verschijnt in het Display kort de naam van 
het huidige versterkermodel, samen met de huidige 
Drive, Bass, Mid, Treble en Chan Vol instellingen.

13. Smart Control FX – Smart Control FX 
– Draai aan een van deze knoppen om snel en 
makkelijk geweldige effecten te krijgen: 

 Knop A	selecteert	chorus/flange,	phaser	of	tremolo	
met verschillende instellingen, van subtiel tot 
extreem, per effect. De LED toont het gekozen 
effect. Met de knop helemaal teruggedraaid, staan 
deze effecten uit

 Knop B	selecteert	delay,	tape	echo	of	sweep	echo,	
met verschillende instellingen. de LED toont het 
gekozen effect en de Tap LED knippert gelijk aan de 
delay	tijd.	Om	de	die	te	wijzigen	druk	je	meerdere	
keren op de Tap knop. Met de knop dicht staat het 
effect uit.

 Als je een van deze knoppen draait, toont het 
Display de huidige instellingen. 

14. Reverb – Meer of minder galm. Als je aan deze knop 
draait, toont het Display de huidige instellingen.

15. Channel Volume – Deze knop helpt je om 
de volumes van de geluiden die je in de 36 
programmalocaties kunt opslaan te balanceren. Als 
je aan deze knop draait, verschijnt in het Display 
kort de naam van het huidige versterkermodel, 
samen met de huidige Drive, Bass, Mid, Treble en 
Chan Vol instellingen.

16. Tap / Hold for Tuner – Druk een paar keer op 
de Tap	knop	om	de	delaytijd	 in	 te	 stellen.	 In	het	
Display verschijnt het aantal BPM (beats per 
minute) waarmee je hebt ge’tapt’.

 Houd de Tap knop 3 seconden ingedrukt om het 
ingebouwde Stemapparaat te activeren.

17. Select Knop – Wijzigt	 instellingen	 van	 in	 het	
Display geselecteerde items.

18. Navigatieknop – Druk op Omhoog, Omlaag, 
Links, en Rechts om items te selecteren zodat je met 
de Select knop hun instellingen kunt wijzigen.

19. Record Select Knop en LEDs – Indrukken om 
een ingang te kiezen voor het opnemen: Guitar of 
Mic/Aux. In het Display verschijnt welke ingang 
geselecteerd is. Als je deze knop twee seconden 
ingedrukt houdt, kun je bepalen of de Aux ingang 
meegenomen moet worden met het gitaargeluid 
zodat het daarmee wordt opgenomen, of dat het door 

de Mic FX gaat en daarmee wordt opgenomen.
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20. Song / Drums Knop – Indrukken voor de 

volgende functies:

Song Select (song selecteren)•	
Drums Select (drums selecteren)•	
Recording Select (opname selecteren)•	

	 Nog	 een	 keer	 indrukken	 toont	 de	 volgende	
functies:

Tempo/Pitch Modes (aanpassen van snelheid en •	
toonhoogte)
Looping On/Off•	
Endless	Play	On/Off	(continue	afspelen	aan/uit)	•	
Recorder overdub level (aanpassen van overdub •	
niveau)
Play	Preview	On/Off	(voorbeschouwing	afspelen	•	
aan/uit)

21. Level / Inputs Knop – Indrukken voor de 
volgende functies:

Song/Drums	Volume	(volume	van	song/drums)•	
Guitar	Track	Volume	 (volume	van	opgenomen	•	
gitaar track)
Mic/Aux	Track	Volume	(volume	van	opgenomen	•	
Mic/Aux track)

	 Nog	een	keer	indrukken	voor:

Mic Input Level (ingangsvolume van Mic •	
ingang)
Aux Input Level (ingangsvolume van Aux •	
ingang)
CD Input Level (ingangsvolume van CD •	
ingang)

22. Tone / Settings – Indrukken voor de volgende 
functies:

Guitar Tone Presets•	
	 Nog	een	keer	indrukken	voor:

Mic/Aux Presets•	
 En nog een keer indrukken voor:

Gate/Boost On/Off•	
FX Auto Select On/Off•	
Songs Set Tone On.Off (song laadt automatisch •	
bijpassend gitaargeluid)
Recordings Set Tone On/Off (recording laadt •	
automatisch bijpassend geluid)
Mic/Aux EQ•	
Mic/Aux	Delay	&	Reverb•	
Mic/Aux Compressor•	
Output Routing Mode (waar gaat het •	
uitgangssignaal heen? )
Pitch/Tempo Preview Mode•	

23. Display – Het LCD scherm biedt je een kijkje in de 

ziel van je JM4. Hierin verschijnen de verschillende 
pagina’s terwijl je door de JM4 navigeert.
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24. Save – Indrukken toont de volgende functies:

Save Guitar Tone (gitaargeluid opslaan)•	
Save Recording To Internal (opname opslaan in •	
intern geheugen)
Save Recording To SD Card (opname opslaan op •	
SD kaart)
Erase Saved Recording (opgenomen opname •	
wissen)
Erase SD Card Recording (opname op de SD •	
kaart wissen)
Erase All Internal Recordings (alle interne •	
opnames wissen)
Transfer Recording To Card (opname overzetten •	
op SD kaart)
Transfer Recording From Card (opname •	
overzetten vanuit SD kaart)
Transfer All To Card (alles naar de SD kaart •	
overzetten)

Transfer All From Card (alles vanuit de SD kaart •	
overzetten)
Save	Recording	Mix	As	WAV	To	Card	(eindmix	•	
als .wav bestand op kaart zetten)
Import	WAV	File	From	Card	(een	.wav	bestand	•	
importeren vanaf de SD kaart)
Format Card (de SD kaart formatteren) •	
Firmware	Version	(versienummer	van	de	interne	•	
software)
Firmware	 Upgrade	 (de	 interne	 software	•	
upgraden)

25. Clip Light – Dit licht op als je ingangssignaal te 
hard	is.	De	ingang	die	clipt,	wordt	kort	in	het	display	
weergegeven. Als de Guitar en Aux ingangen 
clipping veroorzaken, draai dan het volume zachter 
van het apparaat dat je JM4 binnengaat. Als de 
Mic ingang het clippen veroorzaakt, draai je de Mic 
Trim op de JM4 terug. 

26. Voetschakelaars – Deze kunnen een groot aantal 
functies bedienen, maar als de JM4 uit de fabriek 
komt, controleren ze de volgende functies:

Rec/Overdub –•	  Indrukken om opnames of 
overdubs te starten.
Play/Stop –•	  Indrukken om de huidige Song, 
Drum Loop of Recording (opname) te starten of 
stoppen.
Undo/Hold to Clear –•	 	Na	een	opname	indrukken	
om de laatste opname te wissen of drie seconden 
ingedrukt houden om de gehele opname te 
wissen, alleen de gitaartrack, alleen de mic/aux 
track of de song/drum selectie via het Clear 
menu.

27. Mode voetschakelaar – Wil	 je	 andere	 dingen	
besturen met de voetschakelaars? Geen probleem! 
Druk deze knop in om de volgende Footswitch 
Mode te activeren. 
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JM4 looper de effeCtenbak

Het beste geluid krijgen met een gitaarversterker 
Als je de JM4 Looper vóór een gitaarversterker gebruikt en gebruik maakt van de versterkermodellen uit 
de JM4, raden we je aan de toonregelaars van je versterker neutraal te zetten. Als je versterker een drive- 
of gainregelaar heeft, kun je die het beste op een minimum instellen en probeer het eens met de bass en 
treble	regelaars	maximaal	open	en	de	mid	knop	helemaal	dicht.	Zet	de	Amp	Model	knop	van	de	JM4	uit	
en controleer of je versterker echt helemaal clean is. Kies dan een model uit de JM4 als je je versterker 
wilt opvoeren. Experimeteer een beetje met de instellingen om de beste combinatie voor jouw versterker te 
vinden. Er zijn bijvoorbeeld versterkers die beter klinken met de bass en treble op 5 in plaats van voluit.

Presets oproepen 
Je nieuwe JM4 is volgepakt met meer dan 300 versterker/effect presets die een breed scala aan geluiden en 
stijlen	omvatten.	Veel	geluiden	zijn	gemaakt	door	een	aantal	beroemde	artiesten!	

Als	je	geluiden	selecteert,	ziet	het	display	er	ongeveer	als	volgt	uit:

Druk •	 Boven op de Navigatieknop om het gebied linksboven te selecteren (De tekst wordt zwart omkaderd). 
Terwijl dit is geselecteerd:

Draai je aan de •	 Select knop om de Artist, Style, of User banken te kiezen.

Druk nu •	 Rechts op de Navigatieknop om het gebied rechtsboven te selecteren (De tekst wordt zwart 
omkaderd). Terwijl dit gedeelte is geselcteerd:

draai je aan de •	 Select knop om uit de de verschillende Artist en Style mappen te kiezen.

Voor	•	 User presets draai je aan de Select knop om er een te kiezen.

Druk •	 Onder op de Navigatieknop om de naam van het programma te kiezen (de tekst wordt zwart omkaderd). 
Terwijl dit geselecteerd is:

Draai je aan de •	 Select knop om de volgende/vorige preset uit de huidige, geselecteerde groep te kiezen.

Meer weten over de voorgeprogrammeerde geluiden? De JM4 heeft dezelfde presets als de Spider Jam versterker 
en ze zijn onderverdeeld in drie categorieën: 

Artist –•	  De Artist Presets zijn gemaakt door een team van waanzinnige gitaarhelden en omvatten een groot 
aantal stijlen. Ieder van hen gaven we een versterker om een bank met inspirerende geluiden te maken. 
Sommige kozen ervoor om de geluiden van hun cd’s na te maken. Anderen doken diep in de mogelijkheden 
die	de	Spider	Jam	te	bieden	heeft.	Wat	ze	ook	maakten,	jij	kunt	met	hun	geluiden	aan	de	slag	want	elk	geluid	
dat ze maakten zit in jouw JM4 Looper. Alsof ze je een handje helpen bij het programmeren van je geluiden. 
Er zijn aparte ‘mappen’ per artiest. Deze geluiden kunnen niet worden gewist, maar je kunt ze wijzigen en 
opslaan op een van de 36 gebruikerslocaties.
Style –•	 	Programma’s	gerangschikt	op	stijl	of	nummer.	Ze	zijn	gebaseerd	op	de	200	beste	rocknummer	aller	
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tijden. Er zijn individuele folders voor elke stijl en voor het jaar waarin het nummer uitkwam. Ook deze kun 
je niet wissen, maar wel wijzigen en opslaan op een van de gebruikerslocaties.
User –•	 	36	 geweldige	programma’s	 die	 je	 kunt	overschrijven	met	 je	 eigen	 geluiden.	De	User	 presets	 zijn	
genummerd van 1A tot 9D en kunnen ook worden opgeroepen met de Guitar Preset Footswitch Mode. Een 
factory	reset	herstelt	deze	programma’s	weer	in	nieuwstaat.	

Presets opslaan 
Je kunt je instellingen als volgt opslaan op een van de 36 geheugenlocaties:

Druk op de •	 Save knop.
Draai aan de •	 Select knop tot Save Guitar Tone is geselecteerd
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.	 Als	 je	 een	 User	 preset	 hebt	 gewijzigd,	 ga	 je	 automatisch	 naar	 die	
programmalocatie.	Als	je	een	ander	geluid	hebt	gewijzigd,	ga	je	automatisch	naar	User	preset	1A.
Draai aan de •	 Select knop om de te selecteren waar je het geluid wilt opslaan.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Als je de preset wilt hernoemen, druk je •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om een karakter te selecteren en 
de Select knop om het teken te wijzigen.
Druk •	 Omlaag op de Navigatieknop om te saven, of druk op de Song, Level, of Tone knoppen om te 
annuleren.
Alle	instellingen	van	de	Versterker/Effecten	worden	opgeslagen,	net	als	het	‘getapte’	delaytempo.•	

Mic/Aux FX Effectenprogramma’s 
De Microphone ingang heeft zijn eigen effecten. Als je ervoor gekozen hebt de Aux ingang met de Microphone 
ingang te mixen, heeft de Aux ingang deze effecten ook tot zijn beschikking. Om een effect programma te 
kiezen doe je het volgende: 

Druk twee keer op de•	  Tone / Settings	knop	voor	dit	display:

•	Draai aan de Select knop om uit de presets te kiezen.

Aux ingang toewijzen 
De Aux ingang kan worden gebruikt voor een tweede gitaar of een andere geluidsbron. Deze ingang kan 
dezelfde versterker en effectmodelling gebruiken als de Guitar	ingang,	of	de	EQ,	reverb,	delay	en	compressor	
effecten van de Microphone ingang. Kies zelf maar. Als je een tweede gitaar aansluit, wil je natuurlijk de 
versterkermodelling	meepakken.	Voor	de	rest	lijkt	de	Microphone	processing	de	beste	keuze.	Zo	doe	je	dat:

Houd •	 Record Select twee seconden ingedrukt.
Selecteer met de •	 Select knop Mixed with Microphone of Mixed with Guitar.
Druk op •	 Song/Drums, Level/Inputs of Tone/Settings om terug te keren.
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Noise Gate voor gitaar 
De		JM4	is	voorzien	van	een	ingebouwde	Noise	Gate,	die	je	helpt	ruis	te	onderdrukken.	Zo	zet	je	‘m	aan	of	
uit:

Druk drie keer op de •	 Tone / Settings knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop om Guitar Gate/Boost te selecteren.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Draai aan de •	 Select	knop	om	de	Noise	Gate	aan	of	uit	te	zetten.

Deze instelling wordt opgeslagen als je een programma opslaat.

Distortion Boost voor gitaar 
Er is ook een Distortion Boost aanwezig. Dit geeft de extra gain die werkt alsof je een distortion pedaal hebt, 
waarop de gain laag staat en het volume hoog. Hierdoor wordt je gitaarsignaal harder voor het versterkermodel 
bereikt wordt en het leidt tot een meer overstuurd geluid. 

Druk drie keer op de •	 Tone / Settings knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop om Guitar Gate/Boost te selecteren
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Op de pagina waar de Gate en Boost instelling worden weergegeven, druk je •	 Rechts op de Navigatieknop 
zodat Boost geselecteerd wordt.
Draai aan de •	 Select knop om de Distortion Boost aan of uit te zetten.

Deze instelling wordt opgeslagen als je een programma wegschrijft.

Stemapparaat
Houd de Tap voetschakelaar twee seconden of langer ingedrukt en je ziet een digitaal stemapparaat. Het 
volume is tijdens het stemmen uitgeschakeld, dus geen signaal uit de JM4 komen. Druk op een willekeurige 
andere	knop	om	weer	terug	te	gaan.	Het	LCD	scherm	op	de	JM4	fungeeert	als	display	voor	het	stemapparaat.

FX Auto Select 
Als je een versterkermodel kiest op het frontpaneel, kiest de Spider Jam er automatisch bijpassende 
effectinstellingen	bij.	Zo	schakel	je	deze	functie	uit:

Druk drie keer op de •	 Tone / Settings knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop om FX Auto select te selecteren
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Draai aan de •	 Select knop om FX Auto Select aan of uit te zetten.
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Microfoon trim knop
De eerste stap na het aansluiten van een microfoon, is deze knop instellen op een goed geluidsniveau:

Zing	voluit	door	de	microfoon	en	draai	aan	deze	knop	tot	de	•	 Clip LED een beetje begint te branden.
Draai de knop ietsje terug tot er geen clipping meer plaatsvindt.•	
Als je de Mic ingang niet gebruikt, zet je deze knop het beste uit (helemaal tegen de klok in) om ongewenste •	
geluiden uit de Mic preamp te vermijden.

Microfoon,  Aux, en CD/MP3 ingangsniveaus 
Voor	je	de	Mic, Aux en CD/MP3 gebruikt, stel je hun niveaus als volgt in:

Druk twee keer op •	 Level/Inputs om het volgendeweer te geven:

 
Druk •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om Mic, Aux, of CD te selecteren.
Zing	of	speel	in	de	geselecteerde	ingang	en	let	op	de	meter.•	
Draai de •	 Select knop terug tot de meter een maximale waarde tussen de -20 en 0 aangeeft tijdens het zingen 

of (af)spelen.
Tip: Begin met de Select	knop	tot	 je	+0	dB	 	afleest	(zoals	hierboven)	op	het	scherm.	Draai	daarna	
volume van het apparaat dat op de JM4 is aangesloten terug tot de meter tussen de -20 en de 0 aangeeft. 
Als dat niet lukt, gebruik je de Select knop zoals hierboven beschreven.

Mic/Aux EQ 
Je kunt ook de Mic/Aux EQ aanpassen:

Druk twee keer op de •	 Tone / Settings knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop om Mic/Aux EQ te selecteren.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Druk •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om Bass, Mid of Treble te selecteren.
Gebruik de •	 Select knop om de instelling die je geselecteerd hebt, te wijzigen.

BASS TREBLEMID

Mic/Aux Delay & Reverb 
En	als	je	de	Mic/Aux	Delay	&	Reverb	wilt	wijzigen:

Druk drie keer op de •	 Tone / Settings knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop om Mic/Aux Delay And Reverb te selecteren.
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Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Druk •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om Reverb, Delay, of Delay Time te selecteren.
Gebruik de •	 Select knop om Reverb level, Delay level, of Delay Time te wijzigen.

Mic/Aux Compressor 
De compressor helpt je een betere balans te vinden door harde klanken zachter te maken zodat ze beter passen 
bij zachtere geluiden.

Druk drie keer op de •	 Tone / Settings knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop om Mic/Aux Compressor te selecteren.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Druk •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om te kiezen tussen Threshold (op welk volume moet de compressor 
beginnen te werken?), Ratio (hoe agressief moet de compressor zijn als hij begint te werken?) en Level (harder 
zetten als de compressor je volume teveel verlaagt).
Gebruik de •	 Select knop om de instelling die je geselecteerd hebt, te wijzigen.

Reset naar Fabrieksnieuwstaat 
Als je je JM4 Looper terug wilt brengen in de nieuwstaat, waarbij al je eigen instellingen worden verwijderd 
doe je het volgende:

Zet	de	JM4	aan	terwijl	je	de	•	 Tone/Settings knop ingedrukt houd.
Waarschuwing: Een Factory Reset vervangt al je eigen geluiden door de standaard fabrieksgeluiden. Maak •	
dus een backup van alle bestanden die je wilt bewaren.
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JaMMen Met de JM4 looper

De JM4 Looper staat altijd voor je klaar met meer dan 100 ingebouwde Songs en Drum grooves, ingespeeld 
door	eersteklas	sessiemuzikanten.	Hier	geen	MIDI!	Van	country	tot	funk	en	blues,	tot	punk.	De	authentieke	
meespeel tracks vormen de perfecte begeleiding en inspiratie voor oefenen, componeren of gewoon ontzettend 
leuk en lekker gitaarspelen.

Drum grooves laden 
Om een drum groove te laden:

Druk op de •	 Song / Drums knop om naar de Song/Drums pagina te gaan.
Druk •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om Drums te selecteren
Draai aan de •	 Select knop om de beschikbare drum grooves te zien. de grooves zijn ingedeeld per tempo en 
hun BPM (beats per minute) vormen de eerste drie karakters van hun naam. 
Als je er één geselecteerd hebt, druk je op de •	 Play knop om de groove af te spelen terwijl je in de lijst blijft. 
Je kunt ook Rechts drukken op de Navigatieknop om de groove af te spelen en de lijst te verlaten.
Druk op de •	 Play / Stop	knop	om	de	groove	te	starten	of	te	stoppen.	Als	Endless	Play	aanstaat,	zal	de	groove	
continue	doorspelen.	Als	Endless	Play	uitstaat,	zal	de	groove	één	keer	spelen	en	dan	stoppen.

Songs laden 
Om een song te laden:

Druk op de •	 Song / Drums knop om naar de Song/Drums pagina te gaan.
Druk •	 Links/Rechts op de Navigatieknop en selecteer Songs.
Draai aan de •	 Select knop om de beschikbare songs te zien. De songs staan gearrangeerd per Tempo en hun 
BPM	(beats	per	minute)	vormen	de	eerste	drie	karakters	van	hun	naam.	Als	Play	Preview	aanstaat,	hoor	je	
tijdens het bladeren een kort stukje van elke song.
Als je er één geselecteerd hebt, druk je op de •	 Play knop om de song af te spelen terwijl je in de lijst blijft. Je 
kunt ook Rechts drukken op de Navigatieknop om de song af te spelen en de lijst te verlaten.
Druk op de •	 Play / Stop	knop	om	de	song	te	starten	of	te	stoppen.	Als	Endless	Play	aanstaat,	zal	de	song	
continue	doorspelen.	Als	Endless	Play	uitstaat,	zal	de	song	één	keer	spelen	en	dan	stoppen.

Play Preview 
Je kunt als volgt kiezen of je automatisch een kort stukje van de songs en grooves hoort tijdens het bladeren 
door de lijsten:

Druk twee keer op de •	 Song / Drums knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop tot Play Preview geselecteerd is.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Draai aan de •	 Select	knop	om	Play	Preview	aan	of	uit	te	zetten.
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Endless Play 
Je kunt ook kiezen de songs en grooves continue te laten afspelen of na één keer afspelen te laten stoppen. 
Hiertoe doe je het volgende:

Druk twee keer op de •	 Song / Drums knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop tot Endless Play geselecteerd is.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Draai aan de •	 Select	knop	om	Endless	Play	aan	of	uit	te	zetten.
Je kunt er ook kiezen of een opname zonder tijdsaanduiding continue afspeelt of na één keer afspelen stopt. 
Hiertoe doe je het volgende:
Druk twee keer op de •	 Song / Drums knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop om Looping te selecteren en druk Rechts op de Navigatieknop.
Draai aan de •	 Select	knop	om	‘Looping	for	Recording	or	Playback’	On/Off te zetten.

Het Song/Drums afspeelniveau instellen 
Druk op de •	 Level / Inputs knop om naar de levels pagina te gaan.
Druk •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om Song/Drums te selecteren.
Draai aan de •	 Select knop om het afspeelniveau in te stellen.

MIC/AUX/WAVGUITAR

Een Song of Groove Transponeren of Time Stretchen  
Een song of groove kun je op de volgende manier transponeren of time stretchen:

Druk twee keer op de •	 Song / Drums knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop tot Tempo/Pitch Modes geselecteerd is en druk Rechts op de Navigatieknop.
Draai aan de •	 Select knop om het Time Stretching And Pitch Shifting venster weer te geven en druk Rechts op 
de Navigatieknop.

PITCH SHIFT

SEMI KEY
0 B

ORIG
95 BPM

TEMPO
100 BPM

TIME STRETCH

Voor	Time	Stretching,	druk	je	•	 Links op de Navigatieknop om Time Stretch te selecteren.  
Dan draai je de •	 Select knop om het tempo te veranderen. 
Als een Song of Groove actief is, wordt het oorspronkelijke tempo getoond ter referentie. Dit wordt •	
niet gewijzigd.
Als er geen Song of Groove actief is, zal de Time stretch worden weergegeven als percentage, in plaats •	
van een BPM (beats per minute) waarde.

Om te transponeren, druk je •	 Rechts op de Navigatieknop om Pitch Shift te selecteren.   
Dan draai je aan de •	 Select knop om hoger/lager te transponeren.
Als een Song actief is, zal ook de resulterende toonsoort worden getoond.•	

•	
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Als alleen een Drum actief is, zal er geen toonsoort worden getoond.•	
Als er geen Song of Groove actief is, zal de transpositie als percentage worden getoond in plaats van •	
halve tonen.

De Speed/Pitch van een song of groove veranderen 
Je kunt het tempo van de huidige Song of Groove als volgt aanpassen:

Druk twee keer op de •	 Song / Drums knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop tot Tempo/Pitch Modes geselecteerd is en druk Rechts op de Navigatieknop.
Draai aan de •	 Select knop tot Varispeed geselecteerd is en druk Rechts op de Navigatieknop.
Bij Drum grooves, wordt het tempo in BPM (beats per minute) weergegeven. Draai aan de •	 Select knop om 
een nieuw tempo te selecteren.
Bij Songs wordt de transpositie hoeveelheid weergegeven, samen met het huidige tempo in BPM. Draai aan •	
de Select knop om een nieuwe toonhoogte in stappen van halve tonen te kiezen. Het tempo dat hieruit 
voortkomt wordt weergegeven.

Let op: Als je eenmaal een opname hebt gemaakt, kun je de speed/pitch niet meer veranderen.

*Voor	meer	details	over	de	Tempo/Pitch	Modes,	kun	je	de	JM4	Looper	Advanced	Guide	downloaden	op	www.
line6.com/manuals.

Gitaargeluiden instellen bij songs 
Als je een song laadt, zal er automatisch een bijpassend gitaargeluid worden geladen. Je kunt zelf kiezen of de 
song dat automatisch voor je moet doen:

Druk drie keer op de •	 Song / Drums knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop tot Songs Set Tone geselecteerd is
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Draai aan de •	 Select knop om On of Off te selecteren.

Gitaargeluiden instellen bij opnames 
Als je een opname laadt, zal er automatisch een bijpassend gitaargeluid worden geladen. Je kunt zelf kiezen of 
de opname dat automatisch voor je moet doen:

Druk drie keer op de •	 Song / Drums knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop tot Recordings Set Tone geselecteerd is
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.

Draai aan de •	 Select knop om On of Off te selecteren.

Wat gaat er naar de Stereo Line Out Jacks 
Je kunt kiezen welke signalen er naar de Stereo Line uitgangen aan de achterkant van het apparaat worden 
gestuurd:

Druk drie keer op de •	 Tone / Settings knop om meer functies te tonen.
Draai aan de •	 Select knop tot Output Routing geselecteerd is
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Druk •	 Rechts op de Navigatieknop..
Om alles uit zowel de •	 Amp Output Als de Stereo Line Out te laten komen, gebruik je de Select knop om 
Normal te selecteren.
Om alleen de Gitaar uit de •	 Amp Output en de rest uit de Stereo Line Out te laten komen, gebruik je de 
Select knop om Performance te selecteren. 

De Footswitch Mode instellen 
Hoewel de drie linker voetschakelaars functies hebben die op de JM4 staan aangegeven, zijn er meerdere 
alternatieve Footswitch Modes beschikbaar. Om die te activeren volg je de volgende stappen:

Druk op de •	 Mode knop (de meest rechtse voetschakelaar)
In	het	display	wordt	•	 LOOP FX MODE	weergegeven.	Voetschakelaar	C	regelt	nu	1/2	snelheid	aan/uit.
Als je nu weer de •	 Mode knop indrukt, ga je weer terug naar de normale werking (NORMAL MODE)
Als je binnen twee seconden weer de •	 Mode knop indrukt, kun je kiezen tussen de vier volgende alternatieve 
voetschakelaar mogelijkheden:

   
REC REC INPUT

SELECT
MODE

REC  SELECT  MODE

TUNER
PRST PRST TAP/ MODE

GUITAR  PRESET  MODE

   

DELAY

GUITAR  AMP/FX  MODE

AMP
MODEL

MOD MODE

De huidige instelling wordt getoond. Gebruik de Select knop om andere modes te kiezen.
Het	display	toont	wat	de	voetschakelaars	bedienen	in	de	andere	modes.•	
Als je de de •	 Mode knop indrukt, schakel je heen en weer tussen de NORMAL MODE en de huidige, 
alternatieve modus.
Als je de de •	 Mode knop binnen twee seconden weer indrukt, schakel je door naar de volgende alternatieve 
modus.
*Voor	meer	details	over	de	Alternate	Footswitch	Modes,	kun	je	de	JM4	Looper	Advanced	Guide	downloaden	
op www.line6.com/manuals.
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loops opneMen Met de JM4 looper

Loop Recording, de basics
De ingebouwde loop recorder in de JM4 Looper stelt je in staat je gitaar (of iets uit een andere ingang) op te 
nemen, de opname continue te herhalen (loopen) en aan die loop opnames toe te voegen. Je kunt het grafisch 
als volgt weergeven:

Eerste opname

Eerste opname bepaalt ook 
de lengte van de loop

Eerste overdub

Tweede overdub

Derde overdub

Je kunt met de JM4 Looper ook met of zonder een song of drum loop opnemen. En als je met een song of drum 
groove zou opnemen, ziet het er zo uit:

Dit gedeelte zal tijdens het 
opnemen blijven loopen

Eerste opname

Eerste opname bepaalt ook 
de lengte van de loop

Eerste overdub

Tweede overdub

Derde overdub

Tijd in minuten

Song of drumloop 
van 3 minuten

Net	als	de	opgenomen	loops,	blijft	het	gedeelte	van	de	song	of	drumgroove	dat	aanstond	tijdens	de	opname	
mee afspelen met de loop, alsof het mee opgenomen is met de loop.

Opnemen zonder song of drum groove
Om zonder song of drum groove op te nemen:

Druk op •	 Song / Drums om naar de Song/Drums pagina te gaan.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop en selecteer Rec.
Let op dat je geluidsbronnen goed zijn aangesloten en de niveaus zijn ingesteld zoals beschreven in de •	
hoofdstukken 3 en 4,
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Druk op de •	 Record Select knop om Guitar of Mic/Aux te kiezen als opnamebron. Onthoud dat de Aux ingang 
kan worden toegewezen aan zowel Guitar als Mic en dat de CD/MP3 ingang met de Mic ingang wordt 
gemengd en opgenomen.
Druk op de •	 Rec / Overdub knop om het startpunt van de loop in te stellen en de opname te starten.
Speel en/of zing.•	
Druk op de •	 Rec / Overdub knop om het eindpunt van de loop in te stellen. De loop zal onmiddelijk beginnen 
met afspelen.
Of, druk op de •	 Play / Stop knop om het eindpunt van de loop in te stellen en de opname te stoppen.
Als een loop eenmaal is opgenomen en bezig is af te spelen, druk je twee keer op •	 Rec / Overdub om overdubs 
in te spelen over de loop.

Opnemen met een song of drum groove
Om met een song of drum groove op te nemen:

Druk op •	 Song / Drums om naar de Song/Drums pagina te gaan.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop en selecteer Songs of Drums te selecteren.
Let op dat je geluidsbronnen goed zijn aangesloten en de niveaus zijn ingesteld zoals beschreven in de •	
hoofdstukken 3 en 4,
Druk op de •	 Record Select knop om Guitar of Mic/Aux te kiezen als opnamebron. Onthoud dat de Aux ingang 
kan worden toegewezen aan zowel Guitar als Mic en dat de CD/MP3 ingang met de Mic ingang wordt 
gemengd en opgenomen.
Laad een song of drum groove en speel ‘m af zoals beschreven in hoofdstuk 4.•	
Druk ongeveer 1 maat voor je wilt beginnen met opnemen op de •	 Rec knop. De opname zal beginnen op de 
eerste tel van de volgende maat. Dit zal ook het startpunt van de loop zijn.
Speel en/of zing.•	
Druk op de •	 Rec / Overdub knop om het eindpunt van de loop in te stellen. De loop zal onmiddelijk beginnen 
met afspelen.
Of, druk op de •	 Play / Stop knop om het eindpunt van de loop in te stellen en de opname te stoppen.
Als een loop eenmaal is opgenomen en bezig is af te spelen, druk je twee keer op •	 Rec / Overdub om overdubs 
in te spelen over de loop.

Quick Capture
Als je een gitaarriff hebt die je even snel wilt vastleggen, zonder door alle menu’s te hoeven, houd je de Undo 
knop ingedrukt en druk je op de Rec voetschakelaar. Dit stelt Rec Select in op Guitar, zet de song/drum 
grooves uit en begint direct een opname. Druk op Play / Stop om de opname te stoppen.

De laatste opname ongedaan maken

Druk op de Undo knop om je laatste overdub te wissen.

De huidige track wissen
Om bij de ‘Clear’ functies te komen:

Houd de •	 Undo knop twee seconden ingedrukt.
Clear All•	  wordt als eerste geselecteerd:
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Druk op •	 Undo om de audio volledig te wissen en ook de Drum/Song selectie te wissen
Of kies met de •	 Select knop Clear Guitar Track:

Druk op •	 Undo om alleen de gitaar track te wissen, zonder de Mic/Aux track te wissen of de Drum/Song 
keuzes worden beïnvloed.

Of kies met de •	 Select knop Clear Mic/Aux Track:
Druk op •	 Undo om de Mic/Aux track te wissen, zonder dat de gitaar track wordt gewist of de Song/Drum 
keuzes worden beïnvloed.

Of kies met de •	 Select knop Clear Song/Drum Track:
Druk op Undo om de huidige Song/Drum selectie te wissen, zonder dat het de opgenomen audio 
beïnvloedt.

Opnames opslaan 
Als je een opname opslaat, wordt alles opgeslagen: opgenomen audio, de geselecteerde song, je geluidsniveaus, 
Aux setup, Mic FX en je gitaargeluid. Dit gaat als volgt:

Druk op de •	 Save knop.
Draai aan de •	 Select knop tot Save Recording to internal is geselecteerd.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Gebruik de •	 Select knop om de locatie waarop je wilt opslaan te selecteren.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Als je de opname wilt hernoemen, gebruik je •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om een karakter te 
selecteren en de Select knop om het te wijzigen.
Druk •	 Omlaag op de Navigatieknop om te saven, of druk op de Song, Level, of Tone knoppen om te 
annuleren.

Opnames laden 
Om een opname te laden:

Druk op •	 Song / Drums om naar de Song/Drums pagina te gaan.
Druk •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om Rec te selecteren.
Draai aan de •	 Select knop om de beschikbare opnames te zien.
Als je er één geselecteerd hebt, druk je op de •	 Play knop om de song af te spelen terwijl je in de lijst blijft. Je 
kunt ook Rechts drukken op de Navigatieknop om de song af te spelen en de lijst te verlaten.
Druk op de •	 Play / Stop knop om de song te starten of te stoppen.
*Met de laatste JM4 firmware update kun je opnames laden en opslaan van en naar een SD kaart. Meer 
details vind je in de JM4 Looper Advanced Guide, die je kunt downloaden op www.line6.com/manuals. 

Het opname afspeelniveau instellen 
Je kunt de afspeelniveaus instellen van de Song/Drums, de opgenomen Gitaar Track en de opgenomen Mic 
Track:

Druk op de •	 Level/Inputs knop om naar de Levels pagina te gaan.
Druk •	 Links/Rechts op de Navigatieknop om Song/Drums, Guitar, of Mic, Aux, Wav te selecteren.
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Gebruik de •	 Select knop om het niveau in te stellen.

 MIC/AUX/WAVGUITAR

Het opname overdubniveau instellen 
Je kunt kiezen hoe hard eerder opgenomen materiaal moet klinken tijdens het overdubben:

Druk twee keer op •	 Song / Drums knop om meer functies te tonen.
Gebruik de •	 Select knop om Recorder Overdub te selecteren en druk Rechts op de Navigatieknop.
Gebruik de •	 Select knop om het niveau in te stellen.

Opnames wissen 
Om een opname te wissen doe je het volgende:

Druk op de •	 Save knop.
Draai aan de •	 Select knop tot Erase Saved Recording is geselecteerd.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Gebruik de •	 Select knop om de opname die je wilt wissen te selecteren.
Druk •	 Rechts op de Navigatieknop.
Druk •	 Omlaag op de Navigatieknop om te wissen, of druk op de Song, Level, of Tone knoppen om te 
annuleren.

Je kunt ook de Line 6 demo opname, net als elke andere opname, selecteren en verwijderen om meer ruimte 
vrij te maken voor je eigen opnames.

* Bij de nieuwste firmware update van de JM4 Looper, zijn er nieuwe Erase mogelijkheden toegevoegd, zoals 
Erase All Internal Recordings en Erase SD Card Recording. Meer details hierover vind je in de JM4 Looper 
Advanced Guide op www.line6.com/manuals.
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appendix: Modeled aMps

 Welke versterkers hebben we gemodelleerd?
In je JM4 Looper zitten 12 versterkermodellen:

Clean
Rode LED:	“Clean”.	Kies	dit	versterkermodel	voor	mooie,	heldere	cleane	geluiden,	warme	jazzy	klanken,	een	
sprankelend	tophoog	en	genoeg	laag.	Voeg	er	wat	chorus	aan	toe	voor	het	ultieme	cleane	geluid!

Groene LED:	“Glassy”.	Dit	versterkermodel	werd	ontwikkeld	om	de	cleane	geluiden	uit	de	jaren	‘60	en	begin	
jaren ‘70 te doen herleven. Het begon met een model van een Hiwatt®	Custom	100	uit	1973.	We	breidden	de	
toonregeling uit en maakten ‘m wat strakker in het laag. Sla een open A akkoord aan en laat ‘m rinkelen!

Twang
Rode LED:	“Twang”.	Dit	versterkermodel	is	gebaseerd	op	onze	analyse	van	Fender® versterkers uit de jaren 
‘60, waaronder een blackface ’65 Twin Reverb® en een blackface ’64 Deluxe Reverb®. Glazige hoge tonen 
plus de attack en bite voor het betere chick’n pick’n. Pas als je de Drive knop ver opendraait, wordt het een 
beetje	crunchy.

Groene LED:	“Twin	Twang”.	Dit	versterkermodel	is	gebaseerd	op	onze	analyse	van	een	aantal	vintage	tweed	
versterkers waaronder een Fender® tweed Deluxe uit 1953, een Fender® tweed Bassman® uit 1958 en een 
Gibson	Explorer	uit	1960.	Voor	een	swingend	Rockabilly	geluid	voeg	je	wat	reverb	toen	een	slap	back	echo:	
Be-bop-alu-la!

Blues
Rode LED:	 “Blues”.	Wat	 zou	 er	 gebeuren	 als	 we	 een	 versterkermodel	 baseren	 op	 een	 eetlepel	Marshall® 
JTM-45 uit 1965, een schep ’58 Fender® Bassman®, een lik  ’63 Fender®	Vibroverb	en	een	snufje	Supro?	Het	
grootste en vetste Bluesgeluid dat je ooit hebt gehoord. Dit versterkermodel gaat van gruizige cleane geluiden 
tot vloeiende, klodderige drive geluiden. Het is tijd om je handen vies te maken!

Groene LED:	“Class	A”.	Klaar	voor	de	start?...	AF!	Dit	versterkermodel	is	gebaseerd	op	een	fawn	Vox® AC-
30	met	een	vernieuwde	en	uitgebreide	tooncircuit.	We	zochten	naar	het	vroeg-Britse	pop/rock	geluid	waar	de	
Beatles en de Stones om bekend stonden.

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen 
geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren. HIWATT® is een geregistreerd handelsmerk van de Fernandes Company. FEN-
DER® DELUXE REVERB®, TWIN REVERB® en BASSMAN zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation.



Appendix: Modeled Amps

A•2

Crunch
Rode LED: “Crunch”. Dit geluid werd gemaakt tijdens onze studie van een Marshall®	Plexi	50	Watt	uit	1968.	
Dit	type	Marshall® versterker werd gebruikt door een aantal vroege metal bands. Luister eens naar platen van 
British	Steel,	Number	of	the	Beast	en	Black	Out.	Het	Crunch	model	heeft	een	wijdere	toonregeling	dan	de	
oorspronkelijke Marshall® versterker had. Bij dit versterkermodel kun je het mid zelfs bij de hoogste Drive 
instellingen goed horen. 

Groene LED: “On Fire”. Plexi op steroïden! Dit versterkermodel is gebaseerd op een Marshall® Plexi 100 uit 
1968	met	een	paar	extra’s.	De	combinatie	van	een	Variac	en	de	doorgeluste	ingangen	resulteren	in	de	beruchte	
Brown	Sound,	die	voelt	alsof	er	vlammen	uit	de	speakers	schieten.	“You	might	as	well	jump...	JUMP!”

Metal
Rode LED: “Metal”. Dit versterkermodel is gebaseerd op de Mesa/Boogie® Dual Rectifier®.	Voor	de	Spider	
Valve	maakten	we	enkele	verbeteringen	aan	dit	klassieke	geluid.	Het	eindresultaat	is	een	modern	karakter	met	
een	ongelofelijke	smak	superstrak	laag.	Het	geluid	reageert	snel	en	klinkt	krachtig.	Voor	een	strak	high	gain	
Metal geluid met veel punch is dit de beste keuze. 

Groene LED: “Spinal Puppet”. Dit geluid werd gemaakt met in ons achterhoofd een agressieve high 
gain versterker, voorzien van een unieke Mid regelaar. Met één knop draai je dit model door een enorm 
geluidenspectrum. De Mid knop regelt bij dit versterkermodel het karakter van de distortion. Met de knop 
op het minimum hoor je een fuzz achtig geluid. Maar als de Mid op twaalf uur staat, krijg je een romiger high 
gain geluid. Met de Mid regelaar voluit lijkt het meer op een Klasse A geluid. En dan heb je nog alle gebieden 
ertussenin.

Insane
Rode LED: “Insane”. Dit model is ons ’klaar om te shredden’ Mesa/Boogie® Dual Rectifier® gele kanaal.  Het 
is een combinatie van de intensiteit en impact van Boogie, maar met veel meer mid en bite voor een geluid 
waarbij je ribben kraken en je hersens smelten.

Groene LED: “80s Solo”. Ons doel met Insane was te kijken hoeveel distortion we je konden bieden zonder 
een aardbeving te veroorzaken. Je krijgt ongehoord veel gain, zonder al teveel definitie en karakter te verliezen. 
Het resultaat is veel meer laag en speakerkarakter dan andere kleine versterkers. Gooi de Drive knop open en 
bereid je voor het universum in te nemen.

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen 
geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren. VOX® is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited. MARSHALL® is 
een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc. MESA/BOOGIE®  en RECTIFIER® zijn geregistreerde handelsmerken van Mesa/Boogie, Ltd.


