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Pilotenhandboek
ACOUSTIC 300-Serie



Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door alvorens je
akoestische Variax 300 te gebruiken. Bewaar deze instructies op een

veilige plaats op.

1. Behartig alle waarschuwingen in dit Pilotenhandboek. Doe je dat namelijk niet, dan vervalt de garantie voor je akoestische Variax 300 c.q. wordt
het instrument beschadigd.

2. Bewaar je akoestische Variax 300 nooit op plaatsen met een extreme temperatuur/luchtvochtigheid op. Als jij het wat te warm/koud of droog/vochtig
vindt, voelt je akoestische Variax 300 zich evenmin lekker.

3. Zorg dat er geen voorwerpen of vloeistoffen op je instrument vallen of druppen. Bovendien is dit instrument niet bedoeld om te gaan tennissen
of inbrekers af te schrikken.

4. Gebruik, voor de voeding van je akoestische Variax 300 uitsluitend AA-alkalinebatterijen of de bijgeleverde XPS Mini. Voor de voeding van de
XPS Mini mag je uitsluitend de bijgeleverde adapter of een gelijkwaardige vervanging gebruiken.

5. Sluit de adapter alleen 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 akoestische Variax 300 en de XPS Mini, als je hem langere tijd niet wilt gebruiken.
8. Voer enkel de in dit 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, PX-2 adapter, TRS-kabel, 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 werk over aan een
erkende technische dienst.



Let op:

Line 6®, POD®, POD®xt, POD®xt Live, Bass POD®xt Live, POD®xt Pro, A.I.R.™,
FBV™, FBV Express™, FBV Shortboard™, FB4™, FBV2™, Amp Farm®, Line
6 Monkey™, Line 6 Edit™ en Variax® zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle
productnamen, handelsmerken en namen van artiesten zijn eigendom van de
betreffende bedrijven en personen, die op geen enkele manier aan Line 6
verbonden zijn. De productnamen, afbeeldingen en artiestennamen worden
alleen gehanteerd als verwijzing naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens
de ontwikkeling van dit product bestudeerd heeft. Het gebruik van product-
namen, handelsmerken en afbeeldingen van artiesten impliceert geen
medewerking of ondersteuning.
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Welkom bij de akoestische
Variax 300

Bedankt voor je aankoop van een akoestische Variax
300 en je bereidwilligheid om ons te begeleiden op
onze speurtocht naar het perfecte gitaargeluid. De
handige en vlakke body van dit instrument bevat
te gekke akoestische sounds die zowel in de studio
als live goed tot hun recht komen.

Hoe werkt het allemaal?
Hoe zijn we erin geslaagd om zo denderende sounds
in één compacte akoestische Variax 300 te proppen?
Het begint met een piëzo-pickup in de brug, die de
snaartrillingen opvangt. Die signalen worden met
een EQ bewerkt en door onze software-algoritmen
gehaald, die de natuurkundige kenmerken van de
gemodelleerde gitaren simuleren. Dat procédé
verandert de snaartrillingen dynamisch en op zo’n
manier dat precies het geluid van het gemodelleerde
instrument wordt voortgebracht.

Bovendien kun je de plaatsing van de gesimuleerde
microfoon wijzigen, het geluid met een compressor
bewerken en van galm voorzien. Dit alles wordt je
geserveerd via eenvoudig te gebruiken bedienings-
organen. Je kunt zelfs je eigen sounds opslaan – en
je instrument snel stemmen.
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Aansluitingen

Traditionele aanpak
De eenvoudigste manier om met de akoestische
Variax te werken is door hem, met een gitaarkabel
(mono), op een mengpaneel of een akoestische
versterker aan te sluiten.

–OF–

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 alka-
linebatterijen kun je 10~12 uur continu spelen.

De batterijen worden alleen 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 AA-batterijen te gaan halen, kun je de houder
uit het batterijvak halen en een gewone 9V-batterij installeren.
Dat is echter als noodoplossing bedoeld, omdat een dergelijke
batterij maar een levensduur van 1 à 2 uur heeft.
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XPS-voeding
We beseffen 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 onop-
vallende en handige XPS Mini.

Naar de versterker

Naar de adapter

Punt

Ring

Massa

Naar de Variax

OPMERKING: Gebruik uitsluitend de bijgeleverde XPS
Mini (of batterijen) om naar behoren met de akoestische
Variax 300 te kunnen werken. Het gebruik van andere adapters
(zelfs al zijn ze van Line 6) kan de werking van het instrument
nadelig beïnvloeden of onmogelijk maken.
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 stereo-
kabel) op de Variax en de INPUT-connector van de
XPS aan te sluiten. Verbind de adapter met de XPS
POWER-connector van de XPS voetschakelaar en diens
1/4” OUTPUT-connector –via een monokabel– met de
ingang van je versterker of een mengpaneel.

TRS-kabel

Monokabel

OPGELET! Als je de uitgang van de XPS op een
akoestische versterker of PA aansluit, mag je deze laatste
pas na het aansluiten van de akoestische Variax activeren.
Anders blaas je eventueel de luidsprekers op.

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 de bij de Variax geleverde kabel op zekere dag 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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Instellingen

VOL
Dit wist je natuurlijk al: zet hem op ongeveer 50% om
te controleren of de verbinding werkt. Daarna mag je
het volume dan verhogen.

BODY
Met de BODY-regelaar bepaal je de sound van je akoes-
tische Variax 300. Zowel bij de nylon- als de staal-
snarenversie kun je daarmee tussen twee specifieke
modellen heen en weer gaan. Ook de tussenstanden
leveren bijzonder interessante resultaten op.

Model met staalsnaren
Draai de BODY-regelaar helemaal naar links om de
sound* van een te gekke Martin® 0-18 uit 1967 te
horen. Door de BODY-regelaar helemaal naar rechts te
draaien kies je het model* van een warme Gibson®
J-45® uit 1954. Je zal snel merken dat de overige posities
van de BODY-regelaar meer dan alleen een mix van die
twee sounds opleveren. De eigenschappen van de twee
modellen worden veeleer op een niet geheel voorspel-
bare manier met elkaar gecombineerd, wat eveneens
bijzonder interessant kan klinken.

1967 Martin® 0-18

1954 Gibson® J-45®

* Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende
eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen,
omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten
wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. Martin
is een geregistreerd handelsmerk van Dreadnought, Inc. Gibson en J-45 zijn
geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp.
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Nylongitaar
Draai de BODY-regelaar helemaal naar links om de
sound* van een vurige Maldonado Flamenco uit 2004
te horen. Door de BODY-regelaar helemaal naar rechts
te draaien kies je het model* van een Torres Classical
uit 1867. Hier zijn warmte en een perfecte balans troef.

Net zoals op het instrument met staalsnaren doet de
BODY-regelaar meer dan alleen tussen de twee klanken
te morphen. De eigenschappen van de twee modellen
worden veeleer op een niet geheel voorspelbare manier
met elkaar gecombineerd.

MIC
De bovenste regelaar (die het verst van je verwijderd is)
laat toe om de “plaatsing” van de gesimuleerde microfoon
te wijzigen. Ziehier een eenvoudig voorbeeld: hoe dichter
de regelaar zich bij het klankgat bevindt (dus hoe verder
van de VOL- en BODY-regelaar vandaan), des te dichter
staat de denkbeeldige microfoon bij het klankgat. Je
hoort dus meer “body” (en navenant meer laag). Ver-
wijder de regelaar van het klankgat om de snaren (en
dus de hoge tonen) te benadrukken.

2004 Maldonado
Flamenco

1867 Torres
Classical

* 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 alleen
gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling
van de modellen bestudeerd heeft.5



COMP
Met de regelaar in het midden kun je de hoeveelheid
compressie instellen. De meeste compressors zijn
voorzien van een groot aantal regelaars of parameters.
Wij stellen dergelijke dingen echter automatisch
voor je in. Schuif de regelaar naar de VOL- en
BODY-regelaar, als je meer compressie nodig hebt,
en verder daar vandaan voor minder compressie.

VERB
Hiermee voeg je akoestiek, alias galm, aan je geluid
toe. Schuif de regelaar naar VOL en BODY voor
meer galm. Kies de andere kant voor minder galm.

V
E

R
B

  C
O

M
P

   
M

IC

V
O

L
   

B
O

D
Y

p
r

o
g

t
u

n
e

PROG
Druk op deze knop voor de akoestische versie van
“In the Court of the Crimson King” te spelen.
Geintje… Hiermee kies je één van de 10 voorge-
programmeerde sounds of sla je een eigen creatie
op. Zie “Instellingen opslaan”.

TUNE
Druk op de TUNE-knop om de gitaar te muten en
de tuner te activeren. Druk er opnieuw op om weer
gewoon te kunnen spelen.

prog tune

NOOT

Te laag Te hoog

6



Instellingen opslaan

Om de mogelijkheden van de akoestische Variax
300 efficiënt te benutten moet je alle vaak beno-
digde instellingen opslaan. Dat doe je met de
PROG-knop van je akoestische Variax 300.

1. Kies met de PROG-knop het gewenste geheugen.

2. Wijzig de BODY-instelling.

3. Stel ook MIC, COMP en VERB naar wens in.

4. Druk op de PROG-knop en houd hem ingedrukt.
Het geheugennummer verdwijnt nu.

5. Wacht tot het nummer weer verschijnt en laat
de PROG vervolgens los.

Huppekee, je geluid is al opgeslagen. Het bevindt
zich in het momenteel gekozen geheugen. En omdat
dit zo eenvoudig werkt, zou je dit nu ook meteen
voor de overige 9 geheugens kunnen doen. (Of net
niet, als je de fabrieksinstellingen OK vindt.) En
als je smaak op zekere dag verandert, kun je het
betreffende geheugen opnieuw aanpassen.
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Schoonmaak en onderhoud

Met enkele eenvoudige handelingen zorg je dat je
akoestische 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 meubel-
polish schoonmaken.

Afregelen van de hals
Naar gelang de plaats waar je woont, de tempera-
tuurschommelingen in je regio 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, mag je nu stand van de
trussrod (de stalen staaf) met de bijgeleverde inbussleutel
wijzigen. Die bereik je via het klankgat. Als een snaar de
10e fret raakt (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 niet
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.
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Bij deze willen we Larry Thomas bedanken voor het uitlenen van
een paar prachtige en zeldzame gitaren van zijn collectie.




