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

LINE 6 ALL ACCESS
Vergeet niet je te laten
registreren om op de
hoogte te blijven van
speciale acties, wed-
strijden, updates
enz.

Laat je registreren voor nog meer
handige dingen!
Bij de BackTrack hoort een kaart, die je moet invullen en terugsturen. Je hoeft er zelfs geen
postzegel op te plakken. Vul deze kaart nu meteen in en stuur hem ons terug. Je kunt je echter
ook online laten registreren (www.line6.com/register). Alleen dan heb je namelijk recht op
onze garantieverlening en op de voordelen van onze “Line 6 All Access”-aanbiedingen.

www.line6.com/manuals
Kies “BackTrack” in het online-archief om het “Advanced Guide”-document en eventueel een nieuwere versie
van het pilotenhandboek te downloaden.

Line 6, het Line 6-logo, BackTrack en POD zijn geregistreerde handelsmerken van Line 6, Inc. © 2008

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

Alvorens met de BackTrack aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties behartigen:

1. Behartig alle in het BackTrack-pilotenhandboek vermelde waarschuwingen.

2. Voer alleen de in dit BackTrack-Pilotenhandboek uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. In de volgende gevallen moet het product door een
erkende herstellingsdienst nagekeken worden:

• als er vloeistoffen of andere voorwerpen in het inwendige terechtgekomen zijn

• als dit product in de regen heeft gestaan of nat is geworden

• als dit product niet meer naar behoren lijkt te werken

• als het product gevallen of de ombouw beschadigd is.

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

5. Voorkom dat er vloeistoffen of kleine voorwerpen in dit product belanden. Zet het nooit in de buurt van water.

6. Ga nooit op de kabels staan. Zet geen zware voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat ze gekneusd of beschadigd worden. Wees
met name voorzichtig in de buurt van de aansluiting op het apparaat.

7. Als je het apparaat langere tijd niet wilt gebruiken, moet je de aansluiting van de gitaarkabel verbreken en de schakelaar op “OFF” zetten.

8. Maak het product schoon met een vochtige doek.

9. Gebruik uitsluitend houders/accessoires die door de fabrikant uitdrukkelijk worden aanbevolen.

10. Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zoiets is onomkeerbaar. Zet het volume dus nooit overdreven hard.
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Met de BackTrack kun je alle geniale muzikale ideeën en riffs opnemen zonder de opname te hoeven activeren.

De BackTrack kan alles wat je speelt continu opnemen en in zijn intern Flash-geheugen opslaan. Hij “weet”
zelfs wanneer je begint en stopt met spelen en kan de betreffende audiofrasen apart opslaan, wat je later bij
het zoeken van die te gekke riffs helpt. Als je iets speelt of zingt dat je later wilt uitwerken, druk je gewoon op
de MARK-knop om de BackTrack te vertellen dat je het laatste loopje wilt bewaren. Daarna hoef je alleen nog
op de weergaveknop te drukken om de opname opnieuw te beluisteren.

Ook de daarvóór (en daarna) gemarkeerde frasen kun je supersnel kiezen en weergeven. De weergave kan
in een lus worden geplaatst, wat je toelaat een idee verder uit te werken of aan te vullen. Natuurlijk kun je ook
alle audiodata van de BackTrack beluisteren, als een aanvankelijk niet weerhouden frase toch beter blijkt dan
gedacht.

Wanneer je de BackTrack op je computer aansluit, kun je alle audiofrasen als aparte .WAV-bestanden exporteren.
De “MARKED”-map bevat alle gemarkeerde frasen. De overige bevinden zich in de “UNMARKED”-map.
Gemarkeerde bestanden wist de BackTrack nooit zelf – dat moet je met behulp van je computer doen. De niet
gemarkeerde bestanden wist de BackTrack na verloop van tijd, als de opslagcapaciteit voor nieuwe frasen krap
begint te worden.

Audiofrasen, die je naar de computer kopieert, kun je op een CD branden of naar MP3-bestanden converteren
om ze naar fans en collega’s te mailen. De betreffende bestanden kun je met eender welk audioprogramma
afspelen en zelfs in een DAW-project laden om er meteen een song van maken.

De BackTrack bevat een “USER”-map waarin je .WAV-bestanden kunt opslaan om ze (veraf van je computer)
te kunnen beluisteren.

Met de bijgeleverde software kun je het kwaliteitsniveau voor de automatische opnamen kiezen. De BackTrack
ondersteunt de CD-kwaliteit (44.1kHz/16 bit) en zelfs het professionelere 48kHz/24-bit-formaat. Hoe lager
het kwaliteitsniveau, hoe groter de beschikbare opnamecapaciteit. (Zie ook blz. 9~12.)

Verder biedt de BackTrack de volgende functies:
• Zet de schakelaar op “PLAY ONLY” om de automatische opnamefunctie te deactiveren.
• Je kunt de opname van de BackTrack echter ook met de hand starten – en dan is werkt het allemaal zoals

op een doodgewone recorder. (Zie blz. 4.)

Nieuwsgierig geworden? Lees dan zeker verder…en let op de “ ”-symbolen, die je op verborgen functies wijzen.

Welkom bij de BackTrack
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Zijpanelen & aansluitingen

PLAY
ONLY

ON

OFF

PLAY
MARKED

ALL

VOLUME

PLAY
ONLY

ON

OFF

PLAY
MARKED

ALL

+MIC

• Geen microfoon, geen stereo-uitgang

Stereo-/hoofdtelefoonconnector
• De VOLUME-instelling geldt alleen voor deze uitgang.
• Deze connector geeft de opgenomen

microfoonsignalen en de signalen van de IN-connector
weer.

• Bij gebruik van de stereo-/hoofdtelefoonconnector
wordt de OUT-connector niet aangesproken.

• Bevat een microfoon en een stereo-uitgang

Microfoon

Bron, die met de BackTrack + Mic wordt opgenomen
• De interne microfoon werkt alleen, zolang je niets

op de IN-connector aansluit.
• Als je iets op IN aansluit, wordt alleen het signaal

van die connector opgenomen.



5

Aansluitingen

–of––of–

–of–

–of–

Alleen +MIC

Aansluitingen voor het gebruik van een POD

CD/MP3-ingang

Versterkeruitgang
Sluit je hoofdtelefoon aan op de OUT-connector of
zendt het signaal langs de hier getoonde weg naar
de POD.

Versterkeruitgang

+MIC

+MIC

MARK

INOUT

MARK

INOUT

MARK

INOUT
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Automatische opname
Voorbereiding voor de opname van het gitaarsignaal
• Sluit je elektrische, akoestische of basgitaar aan op de IN-connector.
Voorbereiding voor de opname van het microfoonsignaal (alleen BackTrack + MIC)
• Sluit NIETS aan op de IN-connector (anders wordt de microfoon namelijk uitgeschakeld)
• Houd het volgende in de gaten: Lawaai op de achtergrond (bv. een blèrende TV) kan de automatische

scheiding van de audiofrasen onmogelijk maken.
Automatische opnamestart, wanneer je begint te spelen
• Zet de OFF/PLAY ONLY/ON-schakelaar op “ON”: Als de indicator wit oplicht,

worden de noodzakelijke interne instellingen gemaakt.
• Als de indicator blauw knippert, is de BackTrack klaar voor de opname.
• Begin te spelen.
• De opname wordt gestart en de indicator licht op (zie ook blz. 8).
• Als je stopt, knippert de indicator snel om aan te geven dat het einde van de frase

werd herkend.
• Als je de zonet gespeelde frase wilt bewaren, moet je hem met de MARK-knop

markeren.
Voorbereiden van de automatische opname
• Sluit de BackTrack aan op een USB-poort van je computer en start de “BackTrack Setup Utility”-software.
• Indien nodig, kun je de automatische opnamefunctie voor de microfoon en de IN-connector apart toelaten

of deactiveren.
• Ook de opnamekwaliteit kun je voor de microfoon en de IN-connector apart instellen.
Handmatige start van de opname
• Sluit je elektrische, akoestische of basgitaar aan op de IN-connector.
• Als je de microfoon van de BackTrack + MIC wilt gebruiken, mag je NIETS op de IN-connector aansluiten.
• Houd  (Weergave) ingedrukt en druk op MARK.
• De indicator licht rood op om aan te geven dat je in opname bent.
• Druk opnieuw op de MARK-knop om de opname te stoppen.
Instellen van het microfoonniveau
• Met het “BackTrack Setup Utility”-programma kun je de werking en het in de regel gewenste opnameniveau

voor de interne microfoon instellen.
• Om het opnameniveau tijdelijk te verhogen moet je  (Weergave) ingedrukt houden, terwijl je op + drukt.
• Om het opnameniveau tijdelijk te verminderen moet je  (Weergave) ingedrukt houden, terwijl je op – drukt.
• Deze niveau-instelling wordt tijdens het uitschakelen van de BackTrack + Mic weer gewist.
• De “BackTrack Setup Utility”-software laat toe de automatische niveauregeling (AGC) te activeren of uit te

schakelen.

PLAY
ONLY

ON

OFF

MARK-
knop

MARK

INOUT
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Audioweergave
Voorbereidingen voor de audioweergave
• Als het via de gitaaringang ontvangen signaal ook meteen moet worden weergegeven, moet je de OUT-connector

op je versterker, POD enz. (altijd vóór het eerste effectpedaal) aansluiten.
• Je kunt echter ook de “ ”-connector gebruiken: sluit hetzij een hoofdtelefoon aan of verbind de connector

met een fullrange-versterker (maar niet met een gitaarversterker). Deze aanpak kies je het best voor audiofrasen,
die je met de microfoon opgenomen hebt.

Weergave van alle of alleen de gemarkeerde frasen
• Zet PLAY MARKED/ALL op “PLAY MARKED”, als je alleen de gemarkeerde frasen wilt afspelen.
• Zet PLAY MARKED/ALL op “ALL” om alle opgenomen audiofrasen (ook de niet gemarkeerde) te beluisteren.

Weergave van specifieke frasen
• Druk op  (Weergave) om de laatst opgenomen frase te beluisteren.
• Druk op  (Terug) om naar het begin van de huidige frase te gaan.
• Druk  (Terug) herhaaldelijk in om een oudere frase te beluisteren.
• Na de keuze van de eerste frase kun je met  (Terug) naar de laatst opgenomen frase springen.
• Met  (Vooruit) spring je naar de volgende frase.
• Na keuze van de laatste frase spring je met  (Vooruit) naar de eerste frase.

Weergave in een lus
• Het “BackTrack Setup Utility”-programma biedt een “Loop”-parameter, die je kunt in- of uitschakelen.
• Als de lusweergave actief is, wordt de momenteel gekozen frase onbeperkt herhaald.
• Je kunt de “Loop”-functie echter ook als volgt instellen: houd  (Weergave) ingedrukt, terwijl je  of  indrukt.
• Deze “loop”-instelling wordt tijdens het uitschakelen van de BackTrack weer gewist.

Markeren van een bestaande frase
• Start de weergave van de gewenste frase en houd MARK ingedrukt om de frase opnieuw op te nemen en tegelijk te

markeren.
• Laat MARK aan het einde van de benodigde passage weer los.
• Druk op  (Weergave) om de nieuw opgenomen en gemarkeerde frase te beluisteren.

OFFALL

PLAY
ONLY

ONPLAY
MARKED
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De statusindicator licht in verschillende kleuren op.
• De kleur verwijst naar de huidige status of mode van de BackTrack.

Opladen van de batterij
• Bij keuze van de “OFF”-instelling en wanneer het apparaat op de USB-poort van je computer is

aangesloten, zijn noch de opname, noch de weergave beschikbaar.
• Als je het apparaat in deze staat oplaadt, geeft de indicator aan hoe ver de lading al gevorderd is:

rood (0~25% opgeladen), oranje (25~50%), geel (50~75%), groen (75~100%), wit (volledig
opgeladen).

Wit: Opstarten/Uitschakelen/Bezig
• Tijdens het opstarten en het uitschakelen licht de indicator wit op.
• Als de indicator knippert, wordt er net een functie uitgevoerd, die eerst voltooid moet worden.
Blauw: automatische opname
• Als de indicator in het donkerblauw knippert, staat het apparaat weliswaar paraat, maar neemt het nog niet op.
• Als de indicator donkerblauw oplicht, worden de audiosignalen opgenomen, indien ze de minimale lengte hebben.
• Lichtblauw betekent dat het signaal de gekozen minimale lengte heeft en dus wordt opgenomen.
• Als de indicator verschillende keren lichtblauw knippert, wordt de opname gestopt (einde van de frase).

Rood: handmatige start van de opname
• De rode kleur betekent dat de opname handmatig werd gestart (zie blz. 5) of dat je een bestaande frase aan

het markeren bent (zie blz. 6).
• Aan het einde van de opname knippert de indicator verschillende keren snel.
Groen: weergave
• Tijdens de weergave licht de indicator groen op. In de “Play Only”-mode knippert hij groen, wanneer de

weergave gestopt is.
• Tijdens de lusweergave verandert de kleur van de indicator op regelmatige tijdstippen van licht- naar

donkergroen.
Paars: de geheugencapaciteit is bijna uitgeput
• Als de indicator heel af en toe in het paars knippert, beschik je nog over 30 minuten; dubbele knipperbewegingen

vertegenwoordigen 15 minuten.
Geel: lage batterijspanning
• Als de indicator af en toe geel knippert, bedraagt de gebruiksduur van de batterij nog ±1 uur.
• Enkele seconden voordat de batterij helemaal uitgeput is verandert de kleur van geel naar rood en begint

de indicator te knipperen.

Statusindicator

Statusindicator

MARK

INOUT



Aansluiten op een computer
• Als je de BackTrack op een USB-poort van je computer aansluit, wordt zijn batterij opgeladen. Bovendien verschijnt zijn

icoontje (net zoals dat van een CD-ROM- of Flash-drive enz.) op het werkblad van de computer.
• Zolang hij wordt herkend, kan de BackTrack geen audiodata opnemen of afspelen.
• Om de BackTrack onder Windows® weer te kunnen verwijderen moet je op het “Hardware veilig verwijderen”-icoontje

in het systeemvak klikken. Als dit niet werkt, moet je “Backup Setup Utility” verlaten, alle bestanden sluiten en de USB-
verbinding verbreken.

• Voor het afkoppelen van een Mac® moet je het BackTrack-icoontje naar de prullenmand slepen.

BackTrack Setup Utility
• Onder Windows moet je “BackTrack Setup Utility” installeren door het installatieprogramma op de BackTrack (zodra hij

herkend wordt) te starten.
• Voor Mac-gebruikers is er een “.dmg”-bestand: dubbelklik erop om het “image”-bestand te openen dat

“BackTrack Setup Utility” bevat. Dit laatste moet je naar de computer slepen om het installeren.
• Klik in het programma op [Set Date/Time] en stel de datum en het uur in om te zorgen dat de BackTrack de juiste informatie

hanteert.

Windows vereist ‘.NET Framework 2.0’ of recenter
De Windows-versie van “BackTrack Setup Utility” vereist het gebruik van “Microsoft .NET Framework V2.0”
of recenter. Dat programma vind je in de installer van “BackTrack Setup Utility” (zie www.line6.com/software)
en op de BackTrack zelf, wanneer je hem op een USB-poort van de computer aansluit.  “Microsoft .NET
Framework V2.0” kun je ook via een Windows-update of de installatie van de “Windows Installer Redistributable”
(versie 3.1 of recenter) en de “.NET Framework V2.0 Redistributable Package” (zie de website van Microsoft)
installeren.

Bestanden
• De BackTrack werkt met .WAV-bestanden.
• In de “BackTrack MARKED”-map vind je alle gemarkeerde bestanden.
• De “UNMARKED”-map bevat alle niet gemarkeerde frasen.
• Om de gewenste bestanden te markeren moet je ze van de “MARKED”- of “UNMARKED”-map naar de computer slepen.
• Dubbelklik op een audiobestand om het met de als voorkeur gedefinieerde playersoftware af te spelen.
• Omgekeerd kun je .WAV-bestanden naar de “USER”-map kopiëren en later met de BackTrack afspelen.
• De bestanden in de “UNMARKED”-map wist de BackTrack na verloop van tijd.
• De bestanden in de “MARKED”-map worden door de BackTrack nooit automatisch gewist.
• De BackTrack kan de volgende .WAV-bestandstypen (mono of stereo) afspelen:

• Resolutie van 16 of 24 bit
• Samplingfrequentie: 11, 22, 32, 44.1 of 48kHz.

Computer

9
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Bestanden (vervolg)
• De volgende bestanden kan de BackTrack niet afspelen: .mp3, .m4p, .AIFF, gecomprimeerde of .WAV-

bestanden met andere instellingen dan degene, die op de vorige pagina vermeld staan.

Samplingfrequenties van meer dan 48kHz
• .WAV-bestanden met een hogere samplingfrequentie dan 48kHz worden waarschijnlijk niet met de juiste

snelheid afgespeeld.

Door de BackTrack aangemaakte bestanden
• De namen van bestanden, die de BackTrack zelf aanmaakt, beginnen met “BT” en worden gevolgd door 5

cijfers, een “G” (opnamen via de 1/4”-gitaaringang) of “M” (opnamen van het microfoonsignaal) en de extensie
“.WAV”.

Wissen van bestanden
• Om bestanden te wissen moet je de BackTrack op je computer aansluiten.
• Kopieer de bestanden eerste eventueel naar de harde schijf van je computer, als je denkt dat je ze later nog eens nodig

zal hebben.
• Na de installatie van “BackTrack Setup Utility” kun je alle overbodige bestanden wissen.

Andere bestanden op de BackTrack opslaan
• De BackTrack laat de opslag van eender welke bestanden toe, wanneer je geen ander opslagmedium bij de

hand hebt. Als je daarvan gebruik wilt maken, maak je het best een “MY FILES”-map op hetzelfde niveau aan
als de “MARKED”- en “UNMARKED”-map (in de zgn. “root”). Kopieer je bestanden naar die map om ze achteraf
niet tussen de door de BackTrack aangemaakte bestanden te hoeven zoeken. Waar de bestanden zich bevinden,
is van weinig belang, omdat de BackTrack ze sowieso negeert en zelfs dan niet wist, wanneer ze zich in de
“UNMARKED”-map bevinden.

Firmware-updates
• De laatste nieuwe firmwareversie van de BackTrack vind je telkens op www.line6.com/software. Om de firmware

van de BackTrack te updaten:
1. Download de firmware met je computer.
2. Klik op de [Update Firmware]-button in het “BackTrack Setup Utility”-venster (zie blz. 13).
3. Geef in het nu verschijnende “Open File”-venster aan waar het bestand zich bevindt.
4. Volg de op het scherm verschijnende instructies om de firmware te updaten.



    GITAAR

    Electric Guitar/Bass
    Auto Capture – Soft
    Min Event – 2 sec
    Min Silence – 1 sec

    Active Bass/Noisy Guitar
    Auto Capture – Medium
    Min Event - 2 sec
    Min Silence – 1 sec

    Guitar through POD or FX
    Auto Capture – Loud
    Min Event - 2 sec
    Min Silence – 2 sec

    MICROFOON

    Soft/Acoustic
    Auto Capture – Medium
    Min Event – 1 sec
    Min Silence – 1.5 sec
    Mic Gain – 5
    AGC - Off

    Med/Electric
    Auto Capture – Medium
    Min Event – 1.5 sec
    Min Silence – 2 sec
    Mic Gain – 5
    AGC - Off

    Loud/Full Band
    Auto Capture – Loud
    Min Event - 2 sec
    Min Silence – 2 sec
    Mic Gain – 2
    AGC - Off

‘Auto Capture’-presets voor gitaar en
microfoon

“BackTrack Setup Utility” bevat de volgende “Auto Capture”-presets voor gitaar- en microfoonsignalen:

11



1: Record/Playback Settings
• Bij kleine “Sample Rate”- en “Bit Depth”-waarden beschik je over een langere opnametijd – grotere waarden

verbeteren de audiokwaliteit. Zie ook blz. 14.
• De indicatie van de resterende capaciteit wordt altijd op basis van de gekozen samplingfrequentie en bitresolutie

berekend.
• Met het “Loop”-vakje kun je de lusweergave activeren of uitschakelen (zie blz. 7).
• Klik op [Show Files] om de mappen van de BackTrack onder Windows® of in de Mac®-Finder te kunnen bekijken.
2: Device Information
• De firmwareversie moet je vermelden, wanneer je met de Line 6-hotline belt.
• Activeer “Auto-Shutdown”, wanneer de BackTrack zich na een tijdje automatisch moet uitschakelen.

• Als er tijdens de hier gekozen duur geen audiosignaal wordt ontvangen, schakelt de BackTrack zich
automatisch uit. De indicator dooft dan.
• Om de BackTrack daarna opnieuw te kunnen gebruiken moet je OFF/PLAY ONLY/ON eerst op “OFF”
en vervolgens op “ON” (of “PLAY ONLY”) zetten.

• Klik op [Set Date/Time] om de klok van de BackTrack te synchroniseren met het uur/de datum van je
computer.
• Voer vervolgens alle afgebeelde instructies uit.
• Daarna hanteren alle met de BackTrack opgenomen bestanden een bruikbare datum en het juiste uur.

3: Guitar Capture Preset
• De “Presets” bevatten de instellingen voor de automatische opname van de via de IN-connector ontvangen

signalen.
• Als je “Auto Capture” op “OFF” zet, kan de automatische opname niet via de IN-connector worden gestart.
• Kies “Soft”, als de opname al door een betrekkelijk laag signaalniveau moet worden gestart.
• Kies “Medium”, als de opname bij een medium signaalniveau moet worden gestart.
• Kies “Loud”, als de opname alleen bij een hoog signaalniveau mag worden gestart.
• Met “Discard Events” bepaal je hoe lang een frase moet zijn om opgeslagen te worden.

• Tijdens de automatische opname licht de indicator donkerblauw op tot de minimale duur voorbij is.
• Als het signaal voldoende lang (zie “Split”) onder de “Auto Capture”-waarde ligt, wordt de frase gestopt.
• Het einde van een frase wordt door het snelle knipperen van de indicator gesignaleerd.

4: Mic Auto Capture (alleen voor de BackTrack + Mic)
• De instellingen voor de microfoon lijken op de parameters van de IN-connector.
• Hier vind je echter tevens een “Gain”-parameter voor het wijzigen van het voorversterkerniveau.
• Als de microfoonsignalen altijd op het maximale niveau moeten worden opgenomen, moet je “AGC (Auto Level)” activeren.

In dat geval herkent de BackTrack echter niet meer automatisch het einde van een frase.

BackTrack Setup Utility

12
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Voeding/Capaciteit/Verhelpen van problemen

Capaciteit
In de “BackTrack Setup Utility”-software kun je de samplingfrequentie, de bitresolutie en bijkomende “Audio
Capture”-parameters instellen.

BackTrack + Mic BackTrack Sample Rate Bit Depth Opmerkingen

24 uur 12 uur 11kHz 16 bit *

12 uur 6 uur 22kHz 16 bit *

8 uur 4 uur 32kHz 16 bit

6 uur 3 uur 44.1kHz 16 bit Audio-CD-kwaliteit

5 uur 2,5 uur 48kHz 16 bit

4 uur 2 uur 44.1kHz 24 bit

4 uur 2 uur  48kHz 24 bit

* Deze instellingen zijn niet geschikt voor kwalitatieve microfoonopnamen. Voor gitaarpartijen zijn ze echter eventueel voldoende.

Indicatorkleuren
• Als het apparaat niet naar behoren lijkt te werken, moet je vooral de kleur van de indicator in de gaten houden

om de oorzaak op te sporen.
Een hoog volume kan ervoor zorgen dat de opname nooit stopt.

De automatische opnamefunctie berust op volumeverschillen om uit te maken wanneer een fragment begint
en stopt. Als de audiosignalen constant een hoog volume hanteren, wordt het einde van de fragmenten niet
ontdekt en blijft de opname doorlopen. In sommige gevallen kun je het probleem oplossen door de “Auto
Capture”-parameter van “BackTrack Setup Utility” op “Loud” te zetten.

Interne oplaadbare batterij
• Als de batterij volledig opgeladen is, bedraagt de gebruiksduur meer dan 8 uur.
• De oplading gebeurt via de USB-verbinding.
• Zet de OFF/PLAY ONLY/ON-schakelaar op “OFF”, wanneer je het apparaat niet gebruikt om de batterij niet

onnodig uit te putten.

Voeding via USB
• De BackTrack is uitgerust met een “Mini-B” USB-poort met 5 pennen.
• De voeding kan via een USB-poort van je computer of met behulp van een “Mini-USB”-compatibele adapter

gebeuren.
• Het gebruik van een adapter heeft het voordeel dat de batterij niet wordt gebruikt (en, indien nodig, zelfs

wordt opgeladen).
• Wanneer je de BackTrack op je computer aansluit, laadt hij zijn accu op en kunnen er bestanden van en

naar “BackTrack Setup Utility” worden doorgeseind. De opname en weergave zijn dan echter onmogelijk.


