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VOORZICHTIG: Dit apparaat 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 apparaat op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

 Opmerkingen voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen mag je dit apparaat nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand en elektrocutie te beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit apparaat bevat 
geen onderdelen die je zelf mag herstellen. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

De bliksemschicht in een driehoek slaat op elektrische waarschuwingen. 
Meer bepaald maakt het symbool je attent op de aanwezigheid van ins-
tructies i.v.m. het voltage en mogelijke elektrocutie. 

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

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO
CUTIE. NIET OPENEN.

SERIENR.:

Houd het volgende in de gaten:
Line 6 en Spider Valve zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle andere productnamen, handelsmerken en namen van artiesten zijn eigendom 
van de betreffende bedrijven en personen, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, afbeeldingen en 
artiestennamen worden alleen gehanteerd als verwijzing naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen 
in dit product bestudeerd heeft. Het gebruik van productnamen, handelsmerken, afbeeldingen en namen van artiesten impliceert geen 
medewerking of ondersteuning.



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

•	 Lees	alle	instructies	aandachtig	door.	
•	 Bewaar	deze	handleiding	op	een	veilige	plaats.	
•	 Volg	alle	waarschuwingen	op.	
•	 Voer	alle	instructies	uit	zoals	ze	er	staan.	
•	 Gebruik	dit	apparaat	nooit	in	de	buurt	van	water.	
•	 Maak	het	product	alleen	schoon	met	een	droge	doek.
•	 Blokkeer	nooit	de	ventilatieopeningen.	Stel	het	product	alleen	overeenkomstig	de	instructies	van	de	fabrikant	op.
•	 Plaats	het	product	nooit	in	de	buurt	van	warmtebronnen,	zoals	stoven,	ovens,	radiatoren	of	andere	apparaten	die	veel	warmte	genereren.
•	 Dit	apparaat	moet	op	een	stopcontact	met	aarding	worden	aangesloten.
•	 Probeer	nooit	het	veiligheidssysteem	van	een	gepolariseerde	of	geaarde	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 je veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in je 
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	product	worden	geleverd.	Als	je	het	

product op een wagen zet, voorkom dan dat deze laatste kan kantelen, omdat dit ernstige verwondingen kan veroorzaken.
•	 Verbreek,	tijdens	een	onweer,	of	als	je	het	product	langere	tijd	niet	wilt	gebruiken,	de	aansluiting	op	het	lichtnet.
•	 Laat	alle	onderhoudswerken	en	herstellingen	over	aan	een	erkende	herstellingsdienst.	Als	het	netsnoer	beschadigd	is	of	wanneer	er	vloeistoffen	of	regenwater	in	

het inwendige terecht zijn gekomen, moet je het product onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met een erkende herstellingsdienst.
•	 Stel	dit	apparaat	nooit	bloot	aan	water	of	vochtigheid.	Zet	er	geen	glazen,	flessen	met	drank,	vazen	enz.	op	of	naast.
•	 WAARSCHUWING:	Om	het	risico	op	brand	of	elektrocutie	te	voorkomen	mag	je	dit	apparaat	nooit	blootstellen	aan	vochtigheid	of	regen.
•	 De	netschakelaar	dient	voor	het	afkoppelen	van	dit	product	van	het	net	en	moet	dus	altijd	naar	behoren	werken.
•	 Sluit	het	apparaat	uitsluitend	aan	op	een	stopcontact	met	een	netspanning	van	100/120V	of	220/240V	50/60Hz	(zie	het	merkplaatje	op	de	adapter).
•	 Het	luisteren	op	een	pittig	volume	kan	leiden	tot	gehoorverlies	–	en	zoiets	is	onomkeerbaar.	Zet	het	volume	dus	nooit	overdreven	hard.
•	 In	de	volgende	gevallen	moet	het	product	door	een	erkende	herstellingsdienst	nagekeken	worden:
	 •	als	het	netsnoer	of	de	stekker	beschadigd	is.	
	 •	als	er	vloeistoffen	of	andere	voorwerpen	in	het	inwendige	beland	zijn.	
	 •	als	dit	product	in	de	regen	heeft	gestaan	of	nat	is	geworden.	
	 •	als	het	product	gevallen	of	de	ombouw	beschadigd	is.
	 •	als	het	product	niet	meer	naar	behoren	lijkt	te	werken.



1.  MODELKEUZEREGELAAR  Hiermee kies je het benodigde model. Als je dat doet, wordt meteen een perfect passende sound hiervoor opgeroepen. 

2. DRIVE  Meestal bepaal je hiermee de vervormingsgraad. Zie echter de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

3. BASS  Hiermee bepaal je het basgehalte. Zie echter de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

4. MID  Hiermee stel je de middentonen in. Zie echter de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

5 TREBLE  Hiermee stel je de hoge tonen in. Zie echter de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

6. VOLUME  Met deze regelaar stel je het effectvolume in. Draai hem naar links voor een zachter volume. Draai hem naar rechts voor een luider effect. 

7. VOETSCHAKELAARS 	Met	deze	voetschakelaars	kies	je	één	van	de	4	geheugens.	Trap	er	één	van	in	om	de	daar	opgeslagen	sound	op	te	roepen.	Om	de	huidige	
instellingen op te slaan moet je één voetschakelaar 3 seconden ingedrukt houden. De zo opgeslagen sound kun je later weer eenvoudig oproepen.

Gebruik van de optionele noisegate
Tijdens de ontwikkeling van de Distortion Modeler vonden we dat een pedaal anno 21e eeuw eigenlijk ook wel een noisegate moest bevatten om brom en andere storin-
gen te onderdrukken. Vandaar deze toevoeging. Aan jou de keuze of je hem inderdaad gebruikt. Ziehier hoe je de gate voor de geheugens programmeert:

1. Kies	eerst	en	vooral	de	bypassmode	(alle	indicators	moeten	DOVEN).	Trap	de	voetschakelaar	van	het	benodigde	geheugen	in.	Houd	die	voetschakelaar	ingetrapt,	om	
de noisegate-schakelaar te activeren.

 
2. Houd	de	voetschakelaar	nog	steeds	ingedrukt,	terwijl	je	met	de	VOLUME-regelaar	de	instelling	van	de	gate	verandert.	(Rechts	van	“12	uur”=	aan;	links	van	“12	uur”=	

uit).  

3. De indicator van het momenteel gekozen geheugen toont de noisegate-status op de volgende manier:
	 •	Indicator	licht	op=	noisegate	ingeschakeld
	 •	Indicator	gedoofd=	noisegate	uit

Tijdens het gebruik van het “JET FUZZ”-model is de noisegate niet beschikbaar.
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8.  INPUT/OUTPUT 	Je	hoeft	waarschijnlijk	maar	naar	de	benamingen	van	de	connectors	te	kijken	om	te	beseffen	waar	ze	voor	dienen.	De	ingang	fungeert	ook	als	aan/

uit-schakelaar: zolang je hier geen kabel aansluit, staat het apparaat uit. Als je met batterijen werkt, moet je de aansluiting op de ingang telkens verbreken, wanneer je 
niet	met	je	Stompbox	Modeler	werkt.

9. EXPRESSION PEDAL  Bij	gebruik	van	een	optioneel	expressiepedaal	van	Line	6	kun	je	verschillende	parameters	van	je	Stompbox	Modeler	met	de	voet	beïn-
vloeden,	terwijl	je	gewoon	blijft	spelen.	De	bediening	is	oersimpel:	Schakel	de	Stomp	Box	Modeler	uit	door	de	jack	uit	de	INPUT-connector	te	trekken.	Sluit	het	
expressiepedaal	aan	en	zet	het	in	de	hoogste	stand	(hiel	naar	beneden).	Sluit	je	gitaar	weer	op	de	INPUT-connector	aan	(om	je	Stompbox	in	te	schakelen)	en	stel	de	
benodigde	klank	in.	Trap	het	expressiepedaal	nu	volledig	in	(plankgas)	en	wijzig	de	instelling	van	één	of	verschillende	regelaars.	Speel	op	je	gitaar,	terwijl	je	het	pedaal	
heen	en	weer	beweegt	om	tussen	de	twee	geluiden	te	“morphen”.	Sla	deze	instellingen	in	een	geheugen	op.	In	dat	geval	worden	beide	instellingsvarianten	(“snapshots”)	
weggeschreven.	Indien	nodig,	kun	je	ook	de	instellingen	van	verschillende	regelaars	(behalve	de	modelkeuze)	wijzigen,	wat	het	werken	met	het	expressiepedaal	nóg	in-
teressanter	maakt.	Als	je	een	dergelijk	geheugen	oproept,	terwijl	er	geen	expressiepedaal	is	aangesloten,	worden	alleen	de	instellingen	van	het	opgeklapte	expressiepedaal	
gehanteerd.

10. POWER SUPPLY  Je	Stomp	Box	Modeler	kan	met	4	C-batterijen	of	een	optionele	adapter	van	Line	6	worden	gevoed.	Wij	bevelen	het	gebruik	van	alkalinebatterijen	
aan.	Zolang	er	geen	jack	op	de	ingang	is	aangesloten,	is	het	pedaal	uit.	Vergeet	dus	niet	die	aansluiting	telkens	te	verbreken	wanneer	je	niet	met	je	Stompbox	Modeler	
werkt. Dan gaan de batterijen namelijk langer mee. Als de batterijen bijna uitgeput zijn, beginnen de vier geheugenindicators te knipperen.

Echte & alternatieve bypass 
De	Stomp	Box	Modelers	zijn	voorzien	van	mechanische	schakelrelais	die	tijdens	het	kiezen	van	de	bypassmode	(door	het	laatst	gekozen	geheugen	weer	uit	te	schakelen)	
worden	geactiveerd.	Die	relais	zorgen	ervoor	dat	het	ingangssignaal	direct	naar	de	uitgang	worden	doorgelust	en	de	elektronica	binnenin	het	pedaal	dus	niet	passeren.	Er	
zijn	dan	ook	geen	onnodige	A/D-	of	D/A-conversies.	Er	is	echter	ook	een	alternatieve	bypassmode,	die	de	DSP	niet	uitschakelt.	In	deze	“gebufferde”	bypassmode	treden	
er geen klikgeluiden op, wanneer je een lange kabel tussen het pedaal en de versterker gebruikt. Als je liever met die bypassmode werkt, moet je de eerste en derde voet-
schakelaar (van links) ingedrukt houden, terwijl je de gitaar op de ingang aansluit (om de Modeler in te schakelen). (Zolang er geen jack op de ingang is aangesloten, is 
de Modeler uit.) De alternatieve bypassmode wordt zo lang gehanteerd tot je zelf weer de “echte” bypassmode kiest.

Fabrieksinstellingen laden
Bij	levering	bevatten	de	vier	geheugens	van	je	Stomp	Box	Modeler	al	te	gekke	sounds	die	je	meteen	kunt	gebruiken.	Door	eigen	instellingen	op	te	slaan	overschrijf	je	tel-
kens	één	van	die	geheugens.	Als	je	later	weer	de	fabrieksinstellingen	wilt	laden	–wat	betekent	dat	je	eigen	geluiden	worden	overschreven–	moet	je	de	voetschakelaars	1	
en	4	(helemaal	links/helemaal	rechts)	ingedrukt	houden,	terwijl	je	een	jack	op	de	ingang	aansluit.	(Zolang	er	geen	jack	op	de	ingang	is	aangesloten,	is	de	Modeler	uit.)

Bezoek ons op www.line6.com
Ontdek	meer	info	over	de	DM4	Distortion	Modeler	op	het	net.	Bezoek	onze	discussiegroepen	of	kijk	op	www.line6.com/manuals	of	er	eventueel	een	nieuwere	versie	van	
het	pilotenhandboek	voor	je	DM4	Distortion	Modeler	bestaat.	Als	je	dan	toch	online	bent,	registreer	je	je	DM4	Distortion	Modeler	het	best.	Je	kunt	ons	echter	ook	de	
ingesloten	garantiekaart	terugsturen.	Alleen	geregistreerde	gebruikers	hebben	recht	op	garantie	voor	hun	DM4	Distortion	Modeler	en	worden	op	de	hoogte	gehouden	
van acties en wedstrijden. 
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Overdrive – gebaseerd* op de DOD® Overdrive/Preamp 250
Met	deze	voorversterker	overstuur	je	de	ingang	van	een	buizenversterker	en	zorg	je	voor	een	flink	pak	scheur.	De	vervorming	
is	zó	sterk	dat	je	moeder	je	binnen	de	kortste	keren	duidelijk	maakt	dat	zij	vervorming	niet	alleen	lelijk,	maar	ook	veel	te	luid	
vindt! Bij bepaalde gitaristen, zoals Yngwie Malmsteen draagt de Overdrive Preamp in elk geval een belangrijk steentje bij aan 
de	sound.	Het	origineel	had	alleen	een	GAIN-	en	een	LEVEL-regelaar,	terwijl	de	DM4	er	meer	heeft.	Geen	nood!	We	hebben	
namelijk	een	EQ	toegevoegd.	Als	je	die	slim	instelt,	begint	je	moeder	binnen	de	kortste	keren	te	huilen	van	emotie.	Uiteraard	
kun	je	ook	extreme	instellingen	kiezen	om	iets	compleet	anders	uit	te	proberen.	Die	keuze	laten	we	geheel	aan	jou	over.

Screamer – gebaseerd* op de Ibanez® TS808 Tube Screamer®

Van	Stevie	Ray	Vaughan	tot	Michael	Landau:	de	eenvoudige	Tube	Screamer	is	de	overdrive,	die	je	overal	terug	hoort	komen.	
Dit	medium-gain	pedaal	werd	begin	de	jaren	1980	voorgesteld.	In	blueskringen	mag	je	pas	een	solo	spelen,	als	je	zo’n	ding	hebt.	
Door	de	jaren	heen	heeft	Ibanez	verschillende	versies	van	de	dierbare	Tube	Screamer	uitgebracht,	maar	geen	enkele	heeft	ooit	de	
fabelachtige	status	van	de	TS-808	bereikt.	De	MID-regelaar	neemt	hier	de	rol	over	van	de	TONE-regelaar	op	de	Tube	Screamer.	
Indien nodig, kun je met de BASS- en TREBLE-regelaar je klank verder aanpassen. (Of je kunt ze in het midden laten staan, 
waar ze geen functie hebben.)

Tube Drive – gebaseerd* op de Chandler Tube Driver®

Deze werden oorspronkelijk door de toetsenist Brent Butler ontwikkeld, die zijn Farfisa wat braafjes vond klinken. Met zijn 
12AX7 voorversterkerbuis levert de originele Tube Driver een heerlijke sustain waar gitaristen over de hele wereld dol op zijn. 
Sinds	halverwege	de	jaren	1980	is	hij	kind	aan	huis	bij	Eric	Johnson.	Ons	model	van	deze	klassieker	levert	een	mooie	sound	
op	–	mét	de	warme	mogelijkheden	van	de	HI-	en	LO	EQ-regelaar.	Zoals	bij	vele	andere	modellen	van	de	DM4	vind	je	hier	een	
MID-regelaar waarmee je het middengebied kunt ophalen of afzwakken. Zet hem op “12 uur”, wanneer hij de sound niet mag 
beïnvloeden.

Boost/Comp – gebaseerd* op een MXR® Micro Amp
Tal	van	gitaristen	gebruikten	dit	pedaal	om	de	ingang	van	hun	buizenversterker	zonder	MASTER	VOLUME-regelaar	zelfs	op	
slaapkamerniveau te oversturen. Ons model levert een vergelijkbaar resultaat op, maar voegt daar nog een belangrijk element 
aan toe. De Micro Amp had maar één regelaar. Dus bleven er eigenlijk twee regelaars over, die niets deden. Zet BASS en 
 TREBLE op “12 uur” voor het originele geluid. Met MID stel je de compressie-intensiteit in.

* Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden alleen gebruikt om duidelijk te maken welke producten door Line 6 
werden bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op gebaseerd zijn. MXR® is een geregistreerd handelsmerk van Dunlop Manufacturing, Inc. Tube Driver® is een geregistreerd handelsmerk van Butler Audio, Inc. Ibanez® is een geregistreerd 
handelsmerk van Hoshino, Inc. Tube Screamer® is een geregistreerd handelsmerk van Hoshino Gakki Co. Ltd. DOD® is een geregistreerd handelsmerk van DOD Electronics Corp.



Buzz Saw – gebaseerd* op de Maestro® Fuzz Tone
Adem	even	diep	in	en	schreeuw	het	er	vervolgens	uit:	“I	can’t	get	no	(da,	da,	daah)	Satisfaction”.	Als	minstens	één	van	je	oren	
het	nog	doet,	ken	je	deze	sound.	Volgens	de	legende	werd	dit	pedaal	geïnspireerd	door	een	defect	mixerkanaal	 in	Nashville	
(1961)	dat	het	geluid	letterlijk	vervormde.	Even	later	bedacht	iemand	een	schakeling	die	het	“fuzzy	geluid”	perfect	nabootste.	
In	die	tijd	erg	bekende	fuzzgebruikers	waren	o.m.	Robbie	Krieger	van	de	Doors,	Steve	Howe	van	Yes	en	natuurlijk	Keith	Ri-
chards. Geen trashcollectie zou compleet zijn zonder het meedogenloze geknars van de Maestro Fuzz Tone. Zet BASS, MID en 
 TREBLE op “12 uur” voor het originele geluid.  

Colordrive – gebaseerd* op de Colorsound® Overdriver
Wat?	Nooit	van	gehoord?	Maar	Jeff	Beck	ken	je	toch	–	en	al	die	andere	gitaristen,	die	in	1965	kind	aan	huis	waren	bij	Macari’s	
Music	Exchange	in	Londen.	De	broers	Larry	en	Joe	Macari	speelden	toen	in	op	de	vraag	naar	echte	soundvervormers	en	richt-
ten	daarvoor	zelfs	het	bedrijf	Sola/Colorsound	op.	Sola	bouwde	trouwens	ook	pedalen	voor	Marshall,	Park	en	Vox.	Ons	model	
klinkt	heel	“vintage”	en	tovert	je	binnen	de	kortste	keren	om	in	een	Britse	gitaargod	van	weleer.	Wees	dus	niet	verbaasd	als	je	
plots wierook begint te ruiken! MID dient voor het ophalen of afzwakken van het middengebied. Zet deze regelaar op “12 uur”, 
wanneer hij de sound niet mag beïnvloeden.

Heavy Distortion – gebaseerd* op de Boss® MT2 Metal Zone
Dit	pedaal	werd	eind	de	jaren	1980,	begin	de	jaren	‘90	door	de	gitaristen	met	ontzettend	lang	haar	gebruikt.	De	naam	zegt	het	
eigenlijk	al:	deze	is	voor	keihard	metaal	bedoeld.	De	sounds	zijn	vet	en	gecomprimeerd	–	geef	er	dus	maar	een	lap	op.	De	leuze	
is hier overduidelijk. De leren broek van je zuster aantrekken zou echter net iets té zijn… 

Classic Distortion – gebaseerd* op de ProCo Rat 
De	Rat,	die	eind	de	jaren	1970	werd	voorgesteld,	vormde	het	begin	van	een	nieuwe	generatie	distortionpedaaltjes.	Zijn	sound	
was bitsiger en agressiever dan een fuzz. Hij vormde de snijtanden van een nieuwe Metal-generatie die boven begon te drijven. 
De Rat heeft verschillende wijzigingen ondergaan, en de met eenparigheid van stemmen verkozen favorieten zijn hier afgebeeld. 
Deze twee Rats bevatten dezelfde print en circuits. De MID-regelaar	heeft	dezelfde	functie	als	de	FILTER-regelaar	van	de	Rat:	
het geluid wordt helderder naarmate je hem verder dicht draait, en doffer, wanneer je hem naar rechts draait. Indien nodig, 
kun	je	met	de	BASS-	en	TREBLE-regelaar	je	klank	verder	aanpassen.	(Of	je	kunt	ze	in	het	midden	laten	staan,	waar	ze	geen	
functie hebben.)

* Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden alleen gebruikt om duidelijk te maken welke producten door Line 6 werden 
bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op gebaseerd zijn. Boss® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corp. Colorsound® is een geregistreerd handelsmerk van Sola Sound Limited Corp. Maestro® is een geregistreerd handelsmerk 
van Gibson Guitar Corp.



Jet Fuzz – gebaseerd* op de Roland® Jet Phaser
Natuurlijk	weten	we	dat	een	phaser	eigenlijk	in	onze	MM4	Modulation	Modeler	thuishoort.	Maar	dit	is	geen	gewone	phaser.	Dit	
is de AP-7 Jet Phaser. In een Roland®-catalogus	uit	de	jaren	1970	lezen	we	hierover:	“…de	Jet	Phaser/AP-7	is	een	phase-shifter,	
die je gitaar van een dynamisch straaljagergeluid voorziet. Je hoeft maar één keer naar de fuzzy bewegingen te luisteren om met-
een	te	denken	aan	“Who’s	That	Lady”	van	Ernie	Isley	of	de	Scorpions-partijen	van	Uli	Roth.	Kijk	even	naar	de	kleine	letters	
onder de BASS- en TREBLE-regelaar	van	de	DM4.	Bij	keuze	van	dit	model	hebben	die	regelaars	namelijk	andere	functies:	Met	
de BASS-regelaar stel je de terugkoppeling in en met TREBLE de snelheid van de phaser. De trouwe MID-regelaar fungeert 
dan weer als toonregelaar voor het effect. Bij keuze van het “Jet Fuzz”-model is de noisegate niet beschikbaar.

Fuzz Pi – gebaseerd* op de ElectroHarmonix® Big Muff® Pi
De Amerikanen wilden natuurlijk niet onderdoen voor de Britten en kwamen dus snel met hun eigen fuzzversies op de prop-
pen. Mike Mathews en zijn kornuiten hadden al een lange reeks uitgekiende effecten op hun actief staan, toen ze gefascineerd 
raakten	door	het	fenomeen	distortion/fuzz.	Hun	meest	bekende	was	de	Big	Muff® Pi, die zijn succes eerder te danken had aan zijn 
prachtige	sustain	dan	aan	zijn	geronk.	Electro-Harmonix® was berucht, omdat vooral overschotmateriaal werd gebruikt, zodat de 
circuits	en	de	specificaties	voortdurend	veranderden.	Er	waren	dus	verschillende	Big	Muffs.	Het	schatje	van	het	stel	–althans	wat	
ons	betreft–	is	het	middelste	pedaal	met	de	“knoppendriehoek”.	MID heeft dezelfde functie als de oorspronkelijke toonregelaar. 
Zet BASS en TREBLE op “12 uur” voor het originele geluid.

Jumbo Fuzz – gebaseerd* op de Vox® Tone Bender
Heb	je	er	al	eens	bij	stilgestaan	dat	er	in	de	jaren	1960	niet	alleen	te	gekke	Engelse	bands	waren,	maar	dat	ze	daar	toen	ook	wisten	
hoe	je	fantastische	apparaten	bouwt?	Dat	is	o.m.	het	geval	van	de	Tone	Bender.	Om	te	beseffen	hoe	populair	dit	effect	toen	was	
hoefde je maar Jimmy Page te volgen. Hij verplaatste zich in die tijd immers altijd en overal met zijn Tone Bender. De sound 
van de Tone Bender is op de eerste twee Led Zeppelin-albums nadrukkelijk aanwezig. Luister vooral eens naar “Communication 
Breakdown”. Zet BASS, MID en TREBLE op “12 uur” voor het originele geluid.

Facial Fuzz – gebaseerd* op de Arbiter® Fuzz Face
Ergens	einde	1966	stak	een	rond	effectpedaal	in	het	Londense	circuit	de	kop	op.	Ontworpen	en	gebouwd	door	Arbiter	Music,	
zou	de	Fuzz	Face	al	gauw	zijn	beroemde	samenwerking	beginnen	met	de	gitaarlegende	Jimi	Hendrix.	Zoals	alle	effectpedalen	uit	
die periode heeft de Fuzz Face talrijke wijzigingen en zelfs heruitgaven ondergaan. Ons model is gebaseerd op het hier getoonde 
kleinood	met	een	germaniumdiode:	een	originele,	vroege	“grijs	met	zwarte”	Arbiter	Fuzz	Face.	Dankzij	de	DM4	beschik	je	vanaf	
heden zelfs over dit zeldzaam effectpedaal. Zet BASS, MID en TREBLE op “12 uur” voor het originele geluid.  
 

* Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden alleen gebruikt om duidelijk te maken welke producten door Line 6 
werden bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op gebaseerd zijn. Roland® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corp. Arbiter® is een geregistreerd handelsmerk van Arbiter Group PLC. Vox® is een geregistreerd handelsmerk van 
Vox R&D Limited. Electro-Harmonix® en Big Muff Pi® zijn geregistreerde handelsmerken van New Sensor Corp.



Sub Octave Fuzz – geïnspireerd* door de PAiA Roctave Divider
Wat	dacht	je:	dit	model	is	een	fuzz	met	een	toegevoegd	lager	octaaf!	Dit	is	net	zo	perfect	als	Moog-sounds:	een	zware,	vette	ver-
vorming van een blokgolf waarmee je zelfs vette analoge synths naar huis speelt. Het Roctave Divider pedaal werd bekend door 
zijn	twee-octaafs	transpositie	met	fuzzcapaciteiten.	Ons	model	bevat	deze	octaaftranspositie-annex-fuzz	natuurlijk	ook,	maar	het	
fuzzgedeelte kan iets meer dan het origineel. Hier beschik je namelijk ook over een BASS- en TREBLE-regelaar. Met MID stel 
je daarentegen het volume van het lage octaaf in. Met DRIVE bepaal je natuurlijk de vervormingsintensiteit.

Octave Fuzz – gebaseerd* op de Tycobrahe Octavia
Jongens,	wat	was	dat?	Als	je	de	indruk	had	een	spookgitaar	te	horen	die	bezeten	was	door	de	geest	van	de	allergrootste	gitaristen,	
dan	zat	de	Octavia	er	meestal	voor	iets	tussen.	De	Octavia	is	een	schoolvoorbeeld	van	een	fuzz	+	octaveringseffect.	Een	pionier	
in	het	gebruik	van	dit	effect	was	wederom	Jimi	Hendrix.	De	Tycobrahe	Octavia	werd	verder	gebruikt	door	Jeff	Beck	en	bevindt	
zich nog steeds in de pedalenbak van Michael Landau. De Octavia hanteert een audio-uitgangstransformator en twee germa-
niumdiodes	voor	het	gelijkrichten	(een	mooier	woord	voor	“verkrachten”)	van	het	gitaarsignaal.	En	dat	zorgt	precies	voor	dat	
hogere	octaafje.	Voor	ons	model	hebben	we	het	hier	getoonde	exemplaar	bestudeerd.	Toen	alle	gitaristen	in	het	gebouw	kwamen	
vragen of ze hem eens voor wat “studiewerk” mee naar huis mochten nemen, wisten we dat we in de roos hadden geschoten. 
  

Line 6 Distortion – dit is pas overdreven
Wat	kunnen	we	hierover	zeggen?	We	mochten	gewoon	te	lang	ons	ding	doen	en	dat	hebben	we	dan	ook	gedaan.	Natuurlijk	is	
dit groots en zelfs net iets erover… OK, je hebt gelijk: dit is knettergek. Toch wachten we nu tot jij je eerste wereldhit scoort om 
je	als	muzikaal	voorbeeld	voor	deze	sound	te	kunnen	gebruiken.	En	vermeld	ons	ook	maar	meteen	in	de	credits	en	stuur	ons	een	
aantal	tickets	voor	de	Grammy’s	op.	Misschien	zeg	je	tijdens	je	speech	ook	even	wat	over	de	voortreffelijke	samenwerking	enz.

Line 6 Drive – terug naar de soundtoekomst (of zoiets)
Hiervoor	luidde	ons	uitgangspunt:	wat	zouden	we	doen,	als	we	even	terug	mochten	naar	de	1960er	jaren	en	ons	steentje	moch-
ten	bijdragen	aan	de	fuzzrevolutie?	En	als	we	daarna	ook	het	scheurgeluid	van	de	jaren	‘80	mochten	(mee)bepalen?	Het	leukst	
van al leek ons echter een soundmachine waarmee je over alle mijlpalen van de scheurgeschiedenis en zelfs de tussenstappen 
beschikt.	Dat	is	precies	wat	je	met	het	“Line	6	Drive”-model	krijgt.	De	MID-regelaar fungeert hier als tijdmachine: draai hem 
helemaal	naar	links	(minimum)	om	over	de	sound	van	de	goedkope	Japanse	fuzzklonen	anno	1970	te	beschikken.	Zet	de	regelaar	
op	“12	uur”	om	te	genieten	van	de	eigentijdse	“high	gain”-rocksound.	Draai	de	regelaar	helemaal	naar	rechts	(maximale	waarde)	
om	met	de	sound	van	de	jaren	1960	te	kunnen	werken.

* Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden alleen gebruikt om duidelijk te maken welke producten door Line 6 
werden bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op gebaseerd zijn. 




