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Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door
alvorens je Variax te gebruiken. Bewaar deze instructies op
een veilige plaats op.

1. Behartig alle waarschuwingen in dit Pilotenhandboek.

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

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

4. Voor de voeding van de XPS-Mini mag je uitsluitend de bijgeleverde adapter of een gelijkwaardig apparaat gebruiken.

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

6. Ga nooit op het netsnoer staan. Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om te voorkomen dat het gekneusd of beschadigd wordt.

7. Verbreek de aansluiting tussen de Variax en de XPS-Mini, als je ze langere tijd niet wilt gebruiken.

8. Voer enkel de in dit Variax-Pilotenhandboek uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. Handelingen of ingrepen, die niet in dit
Pilotenhandboek vermeld staan, mogen alleen door een erkende herstellingsdienst worden uitgevoerd.

9. Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zoiets is onomkeerbaar. Zet het volume dus nooit overdreven hard.

Je Variax wordt met de volgende dingen geleverd:
XPS-Mini, adapter, TRS-kabel, brugzadel-inbussleutel, trussrod-inbussleutel.

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 van
het product op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

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

OPGELET: Dit product bevat geen onderdelen die door
de gebruiker hersteld mogen worden. Laat dit soort werken over
aan een erkende technische dienst.





Let op:

Line 6, Variax, POD evenals het Line 6- en Variax-logo 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 enkel 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.
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Welkom bij de Variax
Bedankt voor je aankoop van een Variax en voor je bereid-
willigheid om ons te begeleiden tijdens onze speurtocht naar
het perfecte gitaargeluid. Je bent nu de trotse bezitter van
modellen van de meest begeerde elektrische en akoestische
gitaren aller tijden. En die bevinden zich nog wel in één
perfect bespeelbaar instrument dat ook optisch hoge toppen
scheert.

Hoe werkt het allemaal?
Hoe zorg je er op een instrument, dat niet eens elementen
lijkt te hebben, voor dat er zoveel verschillende geluiden
uitkomen? Daarvoor gebruiken we piëzo-elementen in de
brug, die de trillingen van de snaren apart opvangen. Die
signalen worden dan door onze softwarealgoritmen gehaald,
die de natuurkundige en elektronische kenmerken van de
gemodelleerde gitaren simuleren.

Dat procédé verandert de snaartrillingen van de Variax
zodanig dat precies het geluid van het gemodelleerde
instrument wordt voortgebracht. Er is dus geen sprake van
vertraging, omdat de toonhoogten niet in MIDI-
nootcommando’s worden vertaald. Je kunt al die gekke
bendings, hammer-on’s, pull-off’s, slides en andere technieken
dus gewoon blijven gebruiken. Een bijkomend voordeel van
de Variax is dat hij geen magnetische elementen bevat en
dus ook geen storingen van TL-buizen of computerschermen
kan opvangen.

Hoe zijn we erin geslaagd de sound en ziel van al die
“klassieke” gitaren in de Variax te persen? Nu je het ons
vraagt…

De droom…
Een tweetal jaren vóór de voorstelling van de Variax zagen
we dat het goed zat met onze PODs, versterkers, effecten
enz. en vonden we het tijd worden om ook de gitaar zelf
eens vanuit een ander oogpunt te bekijken. Omdat we zelf
gitaristen zijn, wisten we natuurlijk dat elk instrument een
onmiskenbaar geluid heeft en dat er veel elektrische en
akoestische gitaren bestaan die iedereen wel graag zou willen
bezitten. Dus begonnen we uit te zoeken of er een manier
was om een dusdanige verscheidenheid in één instrument
te krijgen. Op het eerste zicht leek het onbegonnen werk,
maar hadden we niet al bewezen dat je zonder meer een
heuse collectie gitaarversterkers in een klein rood, boon-
vormig, ding kon krijgen? Dus probeerden we het gewoon.

De eerste vraag die we ons stelden was: wat moet zo’n
instrument kunnen en hebben? Eerst en vooral natuurlijk
een resem aan authentieke geluiden van grote gitaren.
Tenslotte zou het gewoon het einde zijn, als je eerst op een
solidbody uit de jaren 1950 en meteen daarna op een
elektrische 12-snarige uit de jaren ‘60 kon spelen – door
gewoon een schakelaartje te verschuiven… Of wat dacht
je van het zwoele, ronde geluid van een hollowbody achterop
dat in een mum van tijd overgaat in een akoestische
dreadnought? Om maar te zwijgen van het geknars van een
resonator c.q. het hypnotiserende gezoem van een sitar.
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De reis
Natuurlijk beseften we terdege dat onze geluiden bijzonder
natuurlijk moesten klinken, wilden we ook maar enige
kans op slagen hebben. Dus bestudeerden we het
fenomeen “gitaar” erg nauwkeurig. Net zoals het
laboratorium van Dr. Frankenstein veranderde onze
R&D-afdeling in een fort waar dag en nacht gevorst werd
naar de geheimzinnige kenmerken van “de” gitaar. We
hielden elk aspect in de gaten dat het gitaargeluid
beïnvloedt en ontwikkelden systemen voor het meten
van de complexe wisselwerking tussen de snaartrillingen,
de resonantie van de klankkast en de magnetische
elementen. Die “samenwerkingsverbanden” vertaalden
we naar wiskundige formules die ervoor moesten zorgen
dat onze gitaar precies zou klinken als de bestudeerde
originelen.

Toen we tevreden waren met onze modeling-technieken
begonnen we aan het ontwerp van een nieuw “hardware-
platform” dat al dat klankmatig moois moest weergeven.
Bijzonder belangrijk was in dat verband dat er snel van
het ene geluid naar het andere kon worden overgeschakeld
– net zo snel als de keuze van een andere pickup-
combinatie. Een gitaar die minder ruist dan een gewone
humbucker en die op verschillende manieren kan worden
gevoed. Met name moest het geheel zó goed werken dat
je tijdens het spelen niet eens zou merken wat voor
technische snufjes er allemaal in het instrument zitten.

Natuurlijk moest een gitaar, die een dusdanige
verscheidenheid aan geluiden kan voortbrengen, er ook
optisch uitspringen en vooral geschikt zijn voor de meest
uiteenlopende stijlen. Dus hebben we onze innovatieve
gitaarmodelingtechnologie gecombineerd met een
verrassend simpel gebruikersinterface, een perfect
bespeelbare hals en talrijke trekjes die de verschillende
toonaangevende gitaren net zo uniek maken.

Toen de body en de hersenen van de Variax op punt
stonden, moesten we “alleen nog” aan de ziel ervan
sleutelen. Dus begonnen we een indrukwekkende reeks
vintage-instrumenten te beluisteren om exemplaren met
net dat tikkeltje méér op te sporen. De geselecteerde
kandidaten werden dan gemeten, we verfijnden onze
modellen en we vergeleken de resultaten voortdurend
met de originelen om zo dicht mogelijk bij de realiteit
aan te leunen. Toen alle modellen begonnen te klinken
zoals de voorbeelden en bovendien dezelfde respons
vertoonden, besloten we om er een punt achter te zetten
en gewoon uit de bol te gaan.

Het resultaat van ons speurwerk heet Variax. Een complete
gitaarcollectie in één instrument.
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Basisbediening

Aansluitingen
Misschien heb je al ontdekt dat de Variax voorzien
is van twee aansluitingen: de vertrouwde 1/4”-
connector en een wat “vreemde” aansluiting waar
een plasticdopje op zit. Via die “vreemde” connector
kun je op een later tijdstip nieuwe functies en
mogelijkheden aan je Variax toevoegen. In deze
handleiding hebben we het echter alleen over de
1/4”-aansluiting.

Gitaarkabel naar versterker
De eenvoudigste manier om met de Variax te werken
is door hem direct op de versterker (of je
effectpedaaltjes) aan te sluiten, en wel via een
gewone gitaarkabel (mono).

Batterijvoeding
Je beseft natuurlijk dat al die leuke elektronica
binnenin de Variax van stroom moet worden
voorzien. Dus moet je zes AA-batterijen in het
batterijvak stoppen. Bij gebruik van nieuwe
alkalinebatterijen kun je 10~12 uur continu spelen.

De batterijen worden enkel aangesproken, wanneer
de gitaarkabel –een monosnoer– op het instrument
is aangesloten. Om te zorgen dat de batterijen langer
meegaan moet je de aansluiting van die kabel op
de Variax verbreken, zolang je er niet op speelt.

OPMERKING: Als je net vóór een optreden merkt
dat je vergeten bent om nog snel AA-batterijen te
gaan halen, kun je de houder uit het batterijvak halen
en een gewone 9V-batterij installeren. Dat is echter
alleen als noodoplossing bedoeld, omdat een dergelijke
batterij maar een levensduur van 1~2 uur heeft.
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XPS-voeding
We weten ook wel dat het vervangen van de
batterijen niet tot de favoriete sporten van een
gitarist behoort, dus hebben we nog iets anders
verzonnen: de onopvallende en voetige (“handig”
kun je hier moeilijk zeggen) XPS-Mini.

Naar de adapter

Naar de versterker

Punt

Ring

Massa

Naar de Variax

Voor de voeding van de Variax via de XPS hoef je
eigenlijk niets speciaals te doen. Behalve dan de
bijgeleverde TRS-kabel (“tip-ring-sleeve” alias
stereokabel) op de Variax en de INPUT-connector
van de XPS aan te sluiten. Verbind de adapter met
de POWER-connector van de XPS en diens 1/4"
OUTPUT-connector –via een monokabel– met
de ingang van je versterker of eerste effectpedaaltje.

TRS-kabel

Monokabel

OPMERKING: Als je Variax tevens batterijen
bevat, worden die niet aangesproken, wanneer je
de gitaar op de XPS aansluit. Als je de gitaar op de
XPS aansluit, terwijl de XPS niet op het net is
aangesloten, worden de batterijen van de Variax
echter wel aangesproken.

Specificaties van de kabel
Als je op zekere dag de bij de Variax geleverde
kabel verliest, kun je via de Line 6 Online Store
een nieuwe bestellen. Je kunt echter ook kiezen
voor een hoogwaardige TRS-kabel van maximaal
6m.
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Bedieningsorganen
Laten we met de simpele dingen beginnen:

Met de volumeregelaar stel je –zeer toepasselijk– het
volume in. Na verloop van tijd zal je merken dat de
regelweg (hoe snel je van het minimum- naar het
maximumvolume kunt gaan) en de invloed van het
volume op de klankkleur naar gelang het model
verschillen. Bij de “elektrische” modellen simuleren de
volume- en toonregelaar precies het gedrag van het
gemodelleerde voorbeeld. Dat is pas authentiek! Kies je
een “akoestisch” model, dan dient de volumeregelaar
alleen voor het harder en zachter zetten van het geluid.

Met de toonregelaar bepaal je de klankkleur. Logisch.
Net zoals de volumeregelaar wordt de respons ook hier
bepaald door het gemodelleerde –elektrische– instrument.
Als je al eens in een studio gewerkt hebt, weet je dat de
sound van een akoestische gitaar voor een groot deel
afhangt van de plaats waar de microfoon zich t.o.v. het
instrument bevindt. Voor de ACOUSTIC- en RESO-
modellen kun je via de toonregelaar met de
“microfoonplaatsing” spelen en dus de klankkleur
beïnvloeden.

De modelkeuzeregelaar is pas echt interessant. Met
tien van de mogelijke standen heb je telkens toegang
tot 5 basisgeluiden (die berusten op één, twee of zelfs
vijf verschillende gitaren). De gitaren kies je met de
elementschakelaar. Meer details over de modellen en
variaties vind je onder “De gitaren van de Variax”.

De twee resterende posities van de modelkeuze-
regelaar –Custom 1 en Custom 2– laten toe je eigen
instellingen op te slaan. Het fijne over deze Custom-
banken kom je te weten onder “Bouw je eigen gitaar”.

Bij de “elektrische” modellen doet de element-
schakelaar precies wat je ervan verwacht. Bij modellen
van gitaren met drie elementen, zoals SPANK, kies je
er de vijf mogelijke element-combinaties mee. Bij de
modellen van de gebruikelijke gitaren met twee
elementen heb je met de standen “1”, “3” en “5” toegang
tot de typische geluiden van het betreffende instrument
– enkel brug, beide elementen en hals. De twee daartussen
liggende standen (“2” en “4”) dienen voor het selecteren
van gitaren die tot dezelfde familie behoren als de
hoofdklank. Tenslotte mag het altijd iets meer zijn,
nietwaar?

Bij de “akoestische” modellen dient de elementschakelaar
voor het kiezen van 5 verschillende geluiden, die je dus
heel snel kunt oproepen! Een gedetailleerde omschrijving
van de modellen en mogelijkheden vind je onder “De
gitaren van de Variax”.
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Modelkeuze

Volume

Uitgang

Toonregelaar
Elementschakelaar
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Bouw je eigen gitaar
Hoe veelzijdig de Variax is besef je pas echt, als we
je vertellen dat je ook je eigen instellingen kunt
opslaan. Gebruik de Custom-banken van de Variax
dus voor het samenbrengen van je tien favoriete
geluiden, die je dan via de elementschakelaar kunt
selecteren.

De CUSTOM1-bank is aan de eerste positie van de
modelkeuzeregelaar toegewezen. De CUSTOM2-bank
bevindt zich daarentegen helemaal aan het einde.
Per bank kun je vijf verschillende geluiden opslaan.
Je zou bv. akoestische sounds in de CUSTOM1-bank
kunnen opslaan en de CUSTOM2-bank kunnen
gebruiken voor je elektrische klanken. Of één bank
hanteren voor je balschnabbels en de andere voor
je “echte” muzikale activiteiten.

Stel, je hebt net een geluid gevonden dat je in de
toekomst vaak wilt gaan gebruiken. Ziehier dan wat
je moet doen:

1. Houd de modelkeuzeregelaar inge-
drukt om de opslagprocedure te starten.

2. Kies met de modelkeuzeregelaar de
gewenste bank (CUSTOM1 of CUSTOM2).

3. Zet de elementschakelaar in de stand
waarmee je het opgeslagen geluid achteraf
wilt selecteren. (Zolang de opslag-
procedure actief is dient de element-
schakelaar enkel voor het selecteren van
een geheugen – het geluid verandert dus
niet.)

4. Laat de modelkeuzeregelaar  weer los.

Huppekee, je geluid is al opgeslagen. Het bevindt
zich nu in het geheugen van de huidige
elementschakelaar-stand van de gekozen Custom-
bank. En omdat dit zo eenvoudig werkt, zou je nu
ook meteen je andere favoriete geluiden kunnen
opslaan. (Bij levering bevatten die geheugens al
geluiden, die je misschien zó goed vindt dat je er
niets aan wilt veranderen.) En als je toch ooit van
gedachte verandert, kun je een eerder opgeslagen
geluid vervangen door één dat je misschien nóg
beter vindt.

Loslaten

Indrukken
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Als je een geluid in een CUSTOM-bank opslaat,
wordt ook de op dat moment gehanteerde instelling
van de toonregelaar onthouden. Je zal dan ook
merken dat een opgeslagen geluid altijd
overeenkomt met de onthouden stand van de
toonregelaar. De daadwerkelijke stand van de
toonregelaar heeft daarop geen invloed – tenzij je
hem natuurlijk weer wijzigt na een geluid
opgeroepen te hebben.

Wil je de stand van de toonregelaar niet samen
met het basisgeluid in een CUSTOM-bank opslaan,

dan moet je aan de toonregelaar draaien, terwijl je
de modelkeuzeregelaar ingedrukt houdt. Tijdens
deze speciale opslagprocedure wordt de instelling
van de toonregelaar niet mee weggeschreven. Als
je het geluid later selecteert, klinkt dat meteen
zoals dit volgens de daadwerkelijke stand van de
toonregelaar zou moeten. Je kunt trouwens beide
methoden door elkaar gebruiken, d.w.z. de stand
van de toonregelaar nu en dan opslaan, maar dit
voor andere geluiden van de CUSTOM-bank net
niet doen.

Inhoud van de Custom-geheugens
Ziehier de inhoud van de Custom-geheugens bij levering van de Variax:

Regelaar/keuzeschakelaar Opgeslagen model
CUSTOM 1 / 1 ACOUSTIC / 5
CUSTOM 1 / 2 RESO / 4
CUSTOM 1 / 3 ACOUSTIC / 4
CUSTOM 1 / 4 RESO / 2
CUSTOM 1 / 5 RESO / 1
CUSTOM 2 / 1 LESTER / 1
CUSTOM 2 / 2 R-BILLY / 2
CUSTOM 2 / 3 CHIME / 3
CUSTOM 2 / 4 SPANK / 4
CUSTOM 2 / 5 SEMI / 4
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De gitaren van de VARIAX

Algemene opmerkingen over de modellen
Voor elk Variax-model bestaan er vijf variaties – één
per stand van de elementschakelaar. Die vijf
variaties berusten soms op hetzelfde instrument, twee
of drie gelijkaardige gitaren of –in het geval van een

- of -model– op totaal verschillende
instrumenten.

Bij de “elektrische” modellen werken de volume-
en toonregelaar precies zoals op het gemodelleerde
instrument. Als je dus het volume vermindert, wordt
het geluid vaak ook wat doffer of ronder. Ook het
uitgangsniveau van de modellen volgt het niveau
van de gemodelleerde instrumenten. Modellen van
humbucker-instrumenten staan dus luider dan
modellen van singlecoil-gitaren.

Bij de “akoestische” modellen fungeert de volume-
regelaar als een doodgewone volumeregelaar. En
aangezien akoestische gitaren geen toonregeling
hebben, moesten we iets verzinnen voor de
toonregelaar van de Variax: hiermee bepaal je de
opstelling van de (virtuele) microfoon waarmee het
geluid wordt “opgenomen”. Draai er dus eens aan; je
zal merken dat je dan een grote verscheidenheid aan
klankkleuren van het gekozen model te horen krijgt.

Standen van de elementschakelaar
De standen van de elementschakelaar hebben we
vanaf de “brug” genummerd. Wijst de schakelaar dus
naar de brug, dan is stand “1” gekozen. Door hem
trapsgewijs naar de hals (positie “5”) te schuiven kies
je achtereenvolgens de standen 2, 3 en 4.

Brug Hals
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Fender®, Telecaster® en Tele® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation.  Alle productnamen zijn handelsmerken van
de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als
verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Gebaseerd op een Fender® Telecaster® Custom
uit 1960
De Telecaster® van Leo Fender heette oorspronkelijk
Broadcaster en was de eerste succesvolle massieve
elektrische gitaar. Hij is nu al meer dan vijftig jaar
ononderbroken in productie. Het is een schoolvoorbeeld
van een functionele, efficiënte constructie, en zo verbaast
het niet dat de Telecaster® door grootheden als Jeff
Beck, Roy Buchanan, James Burton, Albert Collins,
Danny Gatton en Keith Richards werd –en nog steeds
wordt– bespeeld.

Opmerking: De halspositie van dit model zorgt voor dezelfde
“diepe” toon als op het origineel. De toonregelaar heeft dan
trouwens geen functie.

Positie 1:  Brug
Positie 4:  Hals

Gebaseerd op een Fender® Telecaster® Thinline
uit 1968
Omdat Fender na verloop van tijd niet meer aan het
lichte essenhout kon geraken, besloot men in 1967 de
Thinline uit te brengen. Dankzij een gedeeltelijk holle
body slaagde men erin om er een instrument van te
maken dat minder dan de helft van een toen gebruikelijke
Tele® woog. Aan de elektronica werd echter niet
gesleuteld, omdat men op z’n minst in de buurt van het
vertrouwde Tele®-geluid wilde blijven.

Positie 3:  Brug + hals
Positie 5:  Hals

Gebaseerd op een gemodificeerde Fender®
Telecaster® uit 1968
Gitaristen, die wat meer power uit hun “Tele®” wilden
halen, ontdekten dat het geluid krachtiger is, wanneer
je de twee elementen in serie schakelt (wat overeenkomt
met het humbuckerprincipe).

T-MODEL

2
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Gebaseerd op een Fender® Stratocaster® uit 1959
De afgeronde omtrek van de Stratocaster® maakte alleen
optisch al duidelijk dat dit instrument een schot in de
roos zou worden. Leo Fender bleek inderdaad een genie.
De in 1954 voor het eerst uitgebrachte Strat® betekende
zowaar een nieuw begin voor de elektrische gitaar. Binnen
de kortste keren was de Strat dan ook populairder dan
die andere bekende Fender. Hij had een bijzonder grote
invloed op de beginperiode van de Rock’n’Roll.
Bovendien hebben het uiterlijk van de Stratocaster®,
met al zijn rondingen, de opgevezen hals en de veelzijdige
elektronica de geschiedenis van de gitaar sterker be-
ïnvloed dan eender welk ander instrument.

Ons model wijkt op één punt van het origineel af: de
toonregelaar beïnvloedt namelijk ook de klankkleur van
het brugelement. Leo zal dat waarschijnlijk niet erg
vinden.

Positie 1:  Brug
Positie 2:  Brug + midden
Positie 3:  Midden
Positie 4:  Hals + midden
Positie 5:  Hals

1 2 3 4 5

Fender®, Strat® en Stratocaster® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation.  Alle productnamen zijn handelsmerken
van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd
als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

SPANK
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Gebaseerd op een Gibson® Les Paul® Standard
uit 1958
De eerste massieve elektrische gitaar van Gibson® was het
resultaat van de samenwerking met de bekende gitarist en
opnamepionier Les Paul. In tegenstelling tot de betrekkelijk
simpel te vervaardigen Fender®-gitaren hadden de Les
Pauls® een gewelfd bovenblad en dezelfde hals als de
hollowbody Gibsons®. De originele reeks was een
commerciële miskleun, en zo ging dit model in 1961 weer
uit roulatie. Invloedrijke gitaristen zoals Mike Bloomfield
en Eric Clapton ontdekten echter dat de Les Paul® een
zingende sustain had, wanneer je hem op een overstuurde
versterker aansloot. En omdat dat geluid talrijke gitaristen
wist te bekoren, verscheen de gitaar in 1968 opnieuw ten
tonele.
Wij hebben een instrument uit 1958 gemodelleerd dat van
de nog steeds populaire “P.A.F.”-elementen was voorzien.

Positie 1:  Brug
Positie 3:  Brug + hals
Positie 5:  Hals

Gebaseerd op een Gibson® Les Paul® “Goldtop”
uit 1952
De “Goldtop” dankte zijn naam aan een goudkleurig
bovenblad. Hij was het allereerste model van de Les Paul®-
serie. Onze versie berust op een instrument met P-90-pickup
bij de brug.

Gebaseerd op een Gibson® Les Paul® Custom
uit 1961
Naast de opmerkelijke versieringen was deze versie van de
Les Paul® Custom voorzien van maar liefst drie P.A.F.’s.
Wij hebben de combinatie brug + middelste pickup
gemodelleerd, omdat dat geluid er echt uitsprong.

Gibson® en Les Paul® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp. Fender® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical Instruments
Corporation.  Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen
en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

LESTER

1
3 5

2

4
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Gebaseerd op een Gibson® Les Paul® Special uit 1955
De Special vervoegde de Les Paul®-lijn in 1955 en was
bedoeld als middenklasser tussen de Junior en de luxueuze
Standard. De uitgebreide klankmogelijkheden waren te
danken aan de toevoeging van een tweede P-90-element.
Precies daarmee wist de Special de reggaelegende Bob
Marley te bekoren. Ons model berust op de originele
versie met één cutaway.

Positie 3:  Brug + hals
Positie 5:  Hals

Gebaseerd op een Gibson® Les Paul® Junior uit 1956
De in 1954 voorgestelde Les Paul® Junior was als
budgetversie van de Les Paul®-serie bedoeld. De
mahoniebody was plat en de elektronica iets simpeler
uitgevoerd, omdat er maar één P-90 bij de brug was. Met
zijn vet geluid, het lage gewicht en een voortreffelijke
bespeelbaarheid bleek de Junior gewoon geknipt voor
Leslie West (Mountain).

Gebaseerd op een Gibson® Firebird V uit 1976
De in 1963 voorgestelde Firebird was het resultaat van
de samenwerking met de in Detroit woonachtige
autodesigner Ray Dietrich. De doorlopende hals en de
Epiphone®-achtige mini-humbuckers zorgden voor een
prachtige sustain en het bitsige, heldere geluid van de
Firebird. Dat geluid is trouwens onlosmakelijk verbonden
met blueslegende Johnny Winter.

Positie 2:  Brug
Positie 4:  Hals

Gibson®, Les Paul® en Epiphone® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp.  Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende
eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar
de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

SPECIAL

1 2 4

3 5
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Gebaseerd op een Gretsch® 6120 uit 1959
De 6120 was het eerste model van een hele reeks gitaren
die Gretsch® samen met de bekende countrygitarist Chet
Atkins ontwikkelde. Hoewel de 6120 meteen associaties
oproept met dat neuzige geluid van mensen zoals Duane
Eddy, Eddie Cochran en Brian Setzer, vond ook Pete
Townshend zijn 6120 net dát hebben wat hij voor die
indrukwekkende powerakkoorden op “Who’s Next” nodig
had. Het door ons gemodelleerde instrument is voorzien
van de bijna bromvrije Filter’tron elementen van de hand
van Ray Butts.

Positie 1:  Brug
Positie 3:  Brug + hals
Positie 5:  Hals

Gebaseerd op een Gretsch® Silver Jet uit 1956
In 1955 stelde Gretsch® een zogeheten “Solid Body”-
serie voor, die bestond uit de Jet Fire Bird met rood
bovenblad, de Duo-Jet met zwart bovenblad en de Silver
Jet met een –jawel– zilveren bovenblad. Ondanks de
door Gretsch® gekozen omschrijving (Solid Body) waren
het geen massieve gitaren: bepaalde delen waren hol,
wat voor minder gewicht en een betere resonantie zorgde.
De zwarte uitvoering (Duo-Jet) was het favoriete
instrument van Cliff Gallup, de eerste sologitarist van
Gene Vincents groep The Blue Caps. De door ons
gemodelleerde gitaar is voorzien van DeArmond®-
elementen en een Melita-brug.

Positie 2:  Brug
Positie 4:  Hals

Gretsch® is een geregistreerd handelsmerk van Fred W. Gretsch Enterprises, Ltd. DeArmond® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical Instruments
Corporation. Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen
en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

R-BILLY

2 4
1

3 5
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Gebaseerd op een Rickenbacker® 360 uit 1968
Hoewel de 12-snarige collega een veel groter succes was,
wordt deze 6-snarenversie met die typische
Rickenbacker®-look ook vandaag de dag nog bespeeld
door mensen die anders zijn dan de anderen, zoals Ed
O’Brien van Radiohead bijvoorbeeld.

Positie 1:  Brug
Positie 3:  Brug + hals
Positie 5:  Hals

Gebaseerd op een Rickenbacker® 360-12 uit 1966
Omdat George Harrison van de Beatles en Roger
McGuinn van de Byrds erop speelden, werd dat typische
jengelgeluid van de 12-snarige Rickenbackers® binnen
de kortste keren vast bestanddeel van de rocksound van
de jaren ‘60. Ons model is voorzien van de originele
“broodrooster”-elementen.

Positie 2:  Brug
Positie 4:  Hals

Rickenbacker® is een geregistreerd handelsmerk van Rickenbacker International Corporation.  Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende
eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar
de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

CHIME

2 41
3 5
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Gebaseerd op een Gibson® ES®-335 uit 1961
De half holle Gibson® was bedoeld als een mengeling
van het geluid en de sustain van een massieve gitaar met
het gebalanceerd geluid en het prachtige uiterlijk van
een hollowbody. Het wat “houtachtige” geluid van deze
gitaren viel bijzonder in de smaak bij jazzgitaristen zoals
Larry Carlton en bluesmannen van het eerste uur, de
heren B.B. en Albert King. Ons model berust op een
“Dot Neck”-exemplaar uit 1961 met P.A.F.-elementen
en een stop tailpiece.

Positie 1:  Brug
Positie 3:  Brug + hals
Positie 5:  Hals

Gebaseerd op een Epiphone® Casino uit 1967
In 1957 kocht Gibson® de voormalige concurrent
Epiphone® en bracht de Epiphone®-productie over naar
de fabriek in Kalamazoo. Sommige Epiphone®-modellen
waren eigenlijk afkooksels van de toen populaire Gibson®-
gitaren. Zo was de Casino in wezen een Gibson® ES®-
330. John Lennon was verknocht aan zijn Casino en
speelde er ook na de split van de Beatles nog een tijdje
op.

Positie 2:  Brug
Positie 4:  Hals

Gibson®, ES® en Epiphone® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp.  Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars,
die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de producten
wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

SEMI

2 41
3 5
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Gebaseerd op een Gibson® ES®-175 uit 1957
De in 1949 voorgestelde ES®-175 was eigenlijk een ES-
125 (budgetgitaar) met een iets scherpere, “Venetiaanse”
cutaway en een prettigere toets. Dankzij de toevoeging
van een tweede element in 1953 en de overstap naar
humbuckers in 1957 werd de ES®-175 gewoon hét
instrument waar elke zichzelf respecterende elektrische
jazzgitarist op speelde.

Positie 1:  Brug
Positie 3:  Brug + hals
Positie 5:  Hals

Gebaseerd op een Gibson® Super 400 uit 1953
Eind de jaren 1940 vond “men” dat de L-5 en Super 400
ondanks hun gewelfd bovenblad niet voldoende volume
hadden. Zodoende besloot Gibson® in 1951 de gitaar te
voorzien van de elementen en regelaars van haar eerste
elektrische gitaren – en de elektrische Super 400 was een
feit. Ons model berust op een vroege versie met P-90s.
Tijdens de “Comeback Special” (1968) speelden Scotty
Moore en Elvis op een Super 400.

Positie 2:  Brug
Positie 4:  Hals

Gibson® en ES® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp.  Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op
geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier
geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

JAZZBOX

2 4
1

3 5
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Gebaseerd op een Martin® D-28 uit 1959
De D-28 geldt nog steeds als de beste flat-top van Martin®.
De rug en de zijkanten van deze dreadnought-body (“D”)
waren van palissander en leverden een vol geluid dat
vooral flatpicking tot z’n recht laat komen.

Gebaseerd op een Martin® D12-28 uit 1970
In 1970 voorzag Martin® haar succesvolle D-28 van 6
bijkomende snaren, omdat dat in de toenmalige folkscene
gewoon een vereiste was geworden.

Gebaseerd op een Martin® O-18 uit 1967
De iets kleinere body met een mahonierug en -zijkanten
heeft een uitgebalanceerde toon die met name bij
tokkelklussen tot z’n recht komt.

Gebaseerd op een Guild® F212 uit 1966
De wel reuzengrote 12-strings van Guild® boden zowel
het nodige volume als een bijzonder heldere klank. Wij
hebben één van de eenvoudigere modellen van deze
reeks gemodelleerd, de F212 met mahonierug en
-zijkanten.

Gebaseerd op een Gibson® J-200 uit 1995
De J-200 herken je meteen aan zijn indrukwekkende
versieringen. Alle grote country & western-artiesten
speelden erop. Ook Elvis Presley was er verliefd op.

Martin® is een geregistreerd handelsmerk van C.F. Martin & Co., Inc. Guild® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical Instruments Corporation.
Gibson® is een geregistreerd handelsmerk van Gibson Guitar Corp.  Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele
manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden
Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

ACOUSTIC

1

2

3

5

4
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Dobro® en Gibson® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp. Coral Sitar® is een geregistreerd handelsmerk van Jerry Jones. Danelectro®
en Dano® zijn geregistreerde handelsmerken van Evets Corporation. National® is een geregistreerd handelsmerk van Kaman Music Corporation. Alle
productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en
foto’s worden enkel gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

RESO

Gebaseerd op een Dobro® Model 32 uit 1935
Hoewel de meeste Dobro’s® een houten body hadden,
werd er ook geëxperimenteerd met andere materiaal-
soorten. Ons model berust op een eerder zeldzame versie
van aluminium en heeft dus een bijzonder nadrukkelijk
middengebied.

Geïnspireerd door de Coral Sitar®
Ontwikkeld in samenwerking met de sessiegitarist en
elektronicavorser Vinnie Bell, paarde de Coral Sitar®
het gezoem van een sitar aan het gemak van een gitaar.
Je kon dus gewoon je vertrouwde gitaartechniek blijven
hanteren. Bij dit model kun je de toonregelaar gebruiken
voor het regelen van het zoemvolume.

Gebaseerd op een Danelectro® 3021 uit 1965
Danelectro® was gespecialiseerd in het bouwen van
gitaren van de meest vreemde materiaalsoorten. Ons
model berust op een 3021 (de favoriete Dano® van
Jimmy Page). Beide elementen waren ingeschakeld.

Geïnspireerd door de Gibson® Mastertone Banjo
De instrumenten van de Mastertone-serie werden in
1925 voorgesteld en vormden al snel de definitieve
bluegrass-banjo’s, wat waarschijnlijk voor een deel te
danken was aan het feit dat de virtuoos Earl Scruggs erop
speelde.

Gebaseerd op een National® Tricone uit 1928
De eerste National®-gitaar heette Tricone (of “Tri-Plate”)
en werd in 1926 voorgesteld. Hij was voorzien van drie
6”-hoorns die via een mechanisch procédé met de brug
waren verbonden en voor een versterking van de
snaartrillingen zorgden. De Tricone had een zachter geluid
dan de daarna uitgebrachte resonators met één hoorn.
Deze laatste werden bekend dankzij Sol Hoopii, een
vooraanstaande  Hawai iaanse  s tee lg i ta r i s t .
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2
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Schoonmaak en onderhoud
Met enkele simpele handelingen zorg je dat je Variax er
gloednieuw blijft uitzien en altijd in perfecte staat
verkeert.

• Na het spelen moet je de gitaarbody en de snaren met
een schone en zachte doek afvegen.

• Als de snaren beginnen te verkleuren of wat dof
beginnen te klinken, moet je ze vervangen.

• Af en toe mag je de toets met wat citroenolie inwrijven
en het vernis met gitaar- of meubelpolish schoonmaken.

Afregelen van de hals
Naar gelang de plaats  waar je woont,  de
temperatuurschommelingen in je regio of woning en de
luchtvochtigheid, moet je de hals van de Variax af en
toe wat bijregelen. Als de snaren van de Variax beginnen
te ratelen c.q. als het instrument wat stroever aanvoelt
dan voorheen, wordt het tijd voor een dergelijke ingreep.
Om na te gaan wat er precies aan de hals scheelt, moet
je met de linker hand de eerste fret van de hoge E-snaar
en met de rechter hand de laatste fret van die snaar
indrukken. Houd de snaar op die twee plaatsen ingedrukt
en kijk even waar hij zich bij de 10e fret bevindt. Raakt
de snaar de fret of is de afstand tussen de snaar en de
fret groter dan de dikte van een dun plectrum, dan moet
je de hals opnieuw afstellen.
 ���������������

Als je denkt dit zelf te kunnen doen, mag je nu stand
van de trussrod (de stalen staaf) met de bijgeleverde
inbussleutel veranderen. Als de snaar daarnet de 10e
fret raakte (hals te vlak), dan moet je de trussrod in
tegenwijzerszin draaien. Was de afstand te groot (hals
staat bol), dan moet je de trussrod in wijzerszin draaien.
In beide gevallen mag je de trussrod nooit te ver draaien
en moet je de afstand voortdurend controleren. Draai
de trussrod nooit te ver – anders zou je de hals van de
Variax namelijk finaal kunnen beschadigen. Doe je dit
liever niet zelf of heb je het nog nooit gedaan, dan laat
je deze karwei het best over aan je dealer of een vakman.

Hals vlakker
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Intonatie

Verminderen van
de snaarlengte

De “intonatie” kun je instellen door de brugzadels licht
te verschuiven. Hiervoor verleng/verkort je de mensuur
(lengte van de trillende snaar). Vóór de uitlevering van
de Variax worden de zadeltjes heel nauwkeurig ingesteld.
Als je echter de snaren vervangt en daarbij overschakelt
naar een andere dikte en/of merk, moet je de intonatie
waarschijnlijk wat bijsturen. Voor deze klus heb je een
nauwkeurig stemapparaat en een schroevendraaier nodig.
Stem elke (open) snaar zo nauwkeurig mogelijk en druk
ze daarna aan de 12e fret in, terwijl je ze aanslaat. (Voor
deze instelling is het van groot belang dat je de gitaar op
je gewone manier –voor het spelen– vasthoudt.) Als de
octaafnoot wat te hoog is, moet je de mensuur vergroten:
draai de instelschroef dus in wijzerszin. Als de octaafnoot
wat te laag is, moet je de mensuur wat inkorten draai de
instelschroef in tegen de wijzers van de klok in. Ook hier
moet je de instellingen kleine stappen veranderen, de
snaar opnieuw stemmen en de intonatie volgens het
hierboven beschreven procédé controleren.

Belangrijke Opmerking: Probeer nooit de zadeltjes
te verwijderen. Daarbij zou je namelijk de kabels van de
piëzo-elementen stuk kunnen trekken, met als gevolg
dat de Variax niet meer naar behoren werkt.

Corrigeren van de snaarhoogte

Brug lager
zetten

Bij levering staat de snaarhoogte van de Variax zo ingesteld
dat de meeste gitaristen hem meteen lekker vinden
spelen. Voor bepaalde stijlen is een afwijkende snaarhoogte
echter misschien handiger. Als je denkt dit zelf te kunnen
doen, kun je de schroeven van de zadelbrug met de
bijgeleverde inbussleutel wat verder in- of uitdraaien (zie
de illustratie). Ook hier geldt dat je deze karwei het best
overlaat aan je dealer of een vakman, als je er geen
ervaring mee hebt of vreest je instrument te beschadigen.

22





Dienst na verkoop
Alvorens contact op te nemen met het serviceteam van Line 6 verdient het aanbeveling om deze handleiding
aandachtig door te nemen. Misschien bevat dit document al het antwoord op je vraag. Bijkomende inlichtingen
vind je op de Support-pagina van de Line 6-website (www.line6.com). Die afdeling bevat zelfs een FAQTRAQ-
systeem met zoekfunctie om de benodigde gegevens in een mum van tijd te vinden.

Als je graag met een levend wezen van het Line 6 Customer Service-team praat, moet je alle onduidelijke
punten even op papier zetten alvorens ons te bellen. Zo vergeet je tijdens het gesprek niets. Gebruikers in
de VS kunnen ons bellen op het nummer (818) 575-3600, tussen 8 en 17 uur, maandag tot vrijdag (PST).
Gebruikers in andere landen kunnen terecht bij de dealer waar ze het product gekocht hebben. Onder
www.line6.com vind je een overzicht van alle Line 6-dealers in je buurt.

Voor support vanuit de fabriek:
Als een medewerker van het Line 6-team beslist dat de Variax retour moet voor een herstelling, geeft hij
of zij je een “Return Authorization”-nummer (RA). Producten, die zonder RA-nummer bij ons toekomen,
worden meteen op jouw kosten teruggestuurd. Stop het instrument voor het transport in de originele
verpakkingsdoos en plak er een omschrijving van de storing op. Vermeld bovendien je adres en een
telefoonnummer waar het Line 6-team je kan bereiken als dat nodig blijkt. Stuur het product op jouw kosten
(en liefst verzekerd) naar:
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Garantiebepalingen van Line 6
Line 6, Inc. (in het volgende “Line 6”) waarborgt dat je Line 6-instrument een heel leven meegaat en vrij is van gebreken en defecten; de elektronica binnenin het instrument of in de bijgeleverde
accessoires (printen, piëzozadeltjes, regelaars enz.) zullen na de eerste aankoop minstens één (1) jaar vlekkeloos werken. Deze garantie geldt tevens voor de bijgeleverde accessoires (tas, voeding
en voetschakelaar), eveneens voor een periode van één (1) jaar na de originele aankoop. Deze garantie geldt uitsluitend voor de originele koper en gaat dus niet over op de tweede enz. koper.
Om recht te hebben op deze garantie moet je bij alle briefwisseling inzake de garantie een kopie van de originele aankoopfactuur voegen. Deze garantiebepalingen hebben alleen betrekking op
nieuwe Line 6-instrumenten die bij een erkende Line 6-dealer werden aangekocht. Bovendien zijn de volgende uitzonderingen en beperkingen van kracht:

Deze garantie geldt NIET voor:
1. Een product dat zodanig gewijzigd of omgebouwd werd dat het serienummer, de naam, de identificatienummers en/of de logo’s ontbreken of onleesbaar zijn.
2. Producten of accessoires die niet bij een erkende Line 6-dealer werden aangekocht.
3. Gewone onderhoudswerken en afstellingen van het instrument, de elektronica en de bespeelbaarheid. Dergelijke ingrepen en onderhoudswerken zijn ten laste van de eigenaar.
4. Defecten of schade aan het product of de accessoires, die tijdens de onderhoudswerken optreden of te wijten zijn aan het feit dat ze net niet werden uitgevoerd.
5. Producten of accessoires, die door een bedrijf of persoon werden hersteld, gemodificeerd of op andere manieren werden aangepast, terwijl dat bedrijf/die persoon daarvoor niet de toelating

van Line 6 had. Dit geldt tevens voor alle herstellingen en modificaties die door Line 6 niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd.
6. Defecten aan het product of de accessoires ten gevolge van fout gebruik, een ongeluk of misbruik. Line 6 beslist als enige, wanneer er sprake is van een dergelijk defect.
7. Meningsverschillen i.v.m. de sound van het instrument. Beoordelingen van sounds zijn bijzonder subjectief, zodat er geen garantie op kan worden gegeven. Meningsverschillen i.v.m. de

authenticiteit en interpretatie van de gehanteerde modellen vallen evenmin onder deze garantiebepalingen.
8. Schade (tijdens het transport of in andere gevallen) aan het instrument of de accessoires die te wijten is aan een foute opberging of fout vervoer.
9. Defecten aan het product of de accessoires die voortvloeien uit extreme omstandigheden (waaronder, zonder dat dit een beperking vormt, vochtigheid, zonlicht, zweet, het gebruik van

niet uitdrukkelijk aanbevolen schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, temperaturen en/of stickers).
10. Defecten aan het instrument of de accessoires ten gevolge van normale slijtage (waaronder, zonder dat dit een beperking vormt, snaren, frets, vernis, regelaars en connectors, slagplaat,

brug, mechanieken, toets en tas).

Als je denkt dat het defect aan jouw instrument onder de garantie valt, neem dan eerst contact op met je Line 6-dealer, de distributeur of Line 6 zelf. Indien nodig, krijg je dan van
Line 6 een “Return Authorization”. Line 6 aanvaardt geen producten of accessoires (i) waarvoor de klant geen kopie van de aankoopfactuur heeft opgestuurd, (ii) waarvoor Line 6, de distributeur
of de Line 6-dealer geen toestemming heeft gegeven en (iii) die zonder Return Authorization-nummer bij ons toekomen. Line 6 stuurt alle producten, die niet aan de voorgaande drie (3)
voorwaarden voldoen, meteen op jouw kosten terug. Line 6 bepaalt zelf of je product moet worden vervangen of hersteld. Voor onderdelen, die binnen het kader van deze garantie worden
vervangen, wordt er een garantie van negentig (90) dagen gegeven. Als de resterende garantieperiode langer is dan deze termijn, dan is die termijn van kracht. Line 6 heeft het recht gebruikte
onderdelen voor herstellingen of werken in het kader van de garantiebepalingen te gebruiken. Alle kosten voor het vervoer van het product of accessoire naar de aangeduide herstellingsdienst
zijn ten laste van de eigenaar ervan.
Line 6 behoudt zich het recht voor om een teruggestuurd product zonder voorafgaande kennisgeving te updaten en alle voor een productverbetering noodzakelijke handelingen uit te voeren.
Dit is de enige garantie waar jij recht op hebt. Bij deze verbiedt Line 6 alle personen, met inbegrip van dealers en vertegenwoordigers, om in naam van Line 6 verantwoordelijkheid op te nemen
of waarborgen te geven die buiten het bestek van deze bepalingen vallen.

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

Door ons de registratiekaart terug te sturen zorg je dat wij over alle belangrijke gegevens beschikken en je eventueel sneller kunnen helpen. Bovendien kunnen we je dan direct op de hoogte brengen van
productverbeteringen, nieuwe producten en andere belangrijke weetjes. Vul de garantiekaart dus in en stuur ze vandaag nog op. En succes met je muziek!
Line 6, Inc., garandeert dat dit product, indien het bij Line 6 UK Limited of een erkende Line 6-dealer in Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland of België werd gekocht, geen enkel
gebrek vertoont en, vanaf de dag van de oorspronkelijke aankoop, gedurende één jaar geen enkele ingreep behoeft. Om ons met de administratie van eventuele garantiegevallen te helpen, willen we je vragen
om ons het Line 6-garantieformulier binnen de 30 dagen na de aankoop toe te sturen. Gebruikers in andere landen dan de voornoemde kunnen bij de Line 6-dealer, waar ze het apparaat gekocht hebben,
informatie inwinnen over de plaatselijke garantiebepalingen.
Tijdens de garantieperiode heeft Line 6 het recht om producten hetzij te herstellen, hetzij te vervangen, indien er daadwerkelijk sprake is van een defect.
Line 6 behoudt zich het recht voor om een teruggestuurd apparaat zonder voorafgaande kennisgeving te updaten en alle voor een eventuele verbetering noodzakelijke handelingen uit te voeren.
Deze garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper die het apparaat bij een erkende dealer heeft aangekocht. De garantie kan overgaan op een persoon die het apparaat op een later tijdstip koopt, indien
dit binnen de garantieperiode gebeurt en indien de nieuwe eigenaar Line 6 binnen de 30 dagen na aankoop daarvan op de hoogte brengt, de garantiegegevens voorlegt en het bewijs levert dat er wel degelijk
sprake is van een aankoop. Line 6 bepaalt naar eigen goeddunken of er voldoende gegevens aanwezig zijn om de garantie over te dragen op de nieuwe eigenaar. Dit kan echter alleen binnen de garantieperiode.
Dit is de enige garantie waar jij recht op hebt, maar ze heeft geen invloed op jouw wettelijke rechten. Bij deze verbiedt Line 6 alle personen, met inbegrip van dealers en vertegenwoordigers, om in naam
van Line 6 verantwoordelijkheid op te nemen of waarborgen te geven die buiten het bestek van deze bepalingen vallen.
Line 6 heeft op elk moment het recht om een bewijs van de oorspronkelijke aankoop te eisen in de vorm van de originele factuur of een ontvangstbewijs. Bewaar het aankoopbewijs dus zorgvuldig op.
Herstellingen en onderhoudswerken van/aan Line 6-apparaten mogen uitsluitend in de fabriek worden uitgevoerd (zie verderop), tenzij het Service Department van Line 6 uitdrukkelijk heeft ingestemd om
dit via een ander kanaal te regelen. Bij het uitvoeren van niet toegelaten onderhoudswerken, herstellingen of wijzigingen vervalt de garantie onmiddellijk.

Voor support vanuit de fabriek:
Bel Line 6 op het nummer +44 (0)178 882 1600 en vraag naar de Product Support-afdeling (of stuur een e-mail naar eurosupport@line6.com). Indien nodig, krijg je dan een “Return Authorisation”-nummer
(RA). Producten, die zonder RA-nummer bij ons toekomen, worden meteen en op jouw kosten teruggestuurd. Stop het product voor het transport in de originele verpakkingsdoos en plak er een omschrijving
van de storing op. Vermeld bovendien je adres en een telefoonnummer waar de Line 6-ploeg je kan bereiken, als dat nodig blijkt. Stuur het apparaat op jouw kosten (en liefst verzekerd) naar:

Line 6 Europe
4 Sopwith Way

Drayton Fields Industrial Estate, Daventry
Northamptonshire NN11 5PB,

Groot-Britannië

AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN
DE HIERBOVEN VERMELDE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE LINE 6 GEEFT. ZE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIEBEPALINGEN. IN DE MATE DAT DIT DOOR DE WET
IS TOEGESTAAN, WORDT ER GEEN ENKELE STILZWIJGENDE GARANTIE GEGEVEN, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE DAT DIT APPARAAT EEN VERKOOPSWAARDE HEEFT OF
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING GESCHIKT IS. NA AFLOOP VAN DE UITDRUKKELIJK VERMELDE GARANTIEPERIODE HEEFT LINE 6 GEEN ENKELE STILZWIJGENDE OF
UITDRUKKELIJKE VERPLICHTING MEER TEGENOVER DE KOPER. ONDER GEEN ENKEL BEDING KAN LINE 6 AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR TOEVALLIGE OF INHERENTE
SCHADE DIE TE WIJTEN ZOU KUNNEN ZIJN AAN EEN DEFECT OF DE TOEPASBAARHEID VAN DEZE GARANTIE. Deze garantie is onderworpen aan de wetgeving van Engeland en Wales
en verleent je specifieke rechten. Het zou kunnen dat jij tevens andere rechten hebt, wat afhangt van de streek waar je woont en of de wetten van Engeland en Wales daaraan al dan niet ondergeschikt zijn.
Deze garantie geldt enkel voor Line 6-producten, die bij een erkende dealer in Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland of België werd aangekocht (en daar ook worden gebruikt).
Line 6 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies die/dat te wijten is aan nalatigheid of kwaad opzet van het transportbedrijf of zijn agenten. Eventuele transportschade of verlies moet dan
ook worden verhaald op het transportbedrijf.






