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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. SPEED  Hiermee stel je meestal de modulatiesnelheid in. Zie echter de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

3. DEPTH  Hiermee regel je de intensiteit van het modulatie-effect. Zie echter de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

4. TWEAK  Deze regelaar heeft bij elk modulatiemodel een andere functie. Zie daarom de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

5. TWEEZ Ook de functie van deze regelaar is afhankelijk van het gekozen model. Zie daarom de omschrijving van de verschillende modellen verderop. 

6. MIX  Met deze regelaar stel je altijd de mix tussen het directe en het effectsignaal in. Draai hem naar links om het onbewerkte signaal beter te horen.

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.
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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 linker 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	linker	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	beïnvloe-
den,	terwijl	je	gewoon	blijft	spelen.	De	bediening	is	oersimpel:	schakel	de	Stomp	Box	Modeler	uit	door	de	jack	uit	de	MONO/L	INPUT-connector	te	trekken.	Sluit	het	
expressiepedaal	aan	en	zet	het	in	de	hoogste	stand	(hiel	naar	beneden).	Sluit	je	gitaar	weer	op	de	MONO/L	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”) opgeslagen. Indien nodig, kun je ook de instellingen van verschillende regelaars (behalve de modelkeuze) wijzigen, wat het werken met het expressiepedaal 
nóg interessanter maakt. Als je een dergelijk geheugen oproept, terwijl er geen expressiepedaal is aangesloten, worden alleen de instellingen van het opgeklapte expres-
siepedaal gehanteerd.

10. ADAPTER  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	MONO/L	INPUT-connector	is	aangesloten,	is	het	pedaal	uit.	Vergeet	dus	niet	om	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. Deze relais lussen het ingangssignaal meteen naar de uitgangen door. Je signaal hoeft dus geen enkel circuit te passeren en wordt dus niet gekleurd 
door	een	onnodige	A/D-conversie.	Er	is	echter	ook	een	alternatieve	bypassmode,	die	de	DSP	niet	uitschakelt.	In	deze	“gebufferde”	bypassmode	treden	er	geen	klikgelui-
den 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 voetschakelaar (van 
links) ingedrukt houden, terwijl je de gitaar op de linker ingang aansluit (om de Modeler in te schakelen). (Zolang er geen jack op de linker 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	
telkens	één	van	die	geheugens.	Als	je	later	weer	de	fabrieksinstellingen	wilt	laden	–wat	betekent	dat	je	eigen	sounds	worden	overschreven–	moet	je	de	voetschakelaars	
1	en	4	(helemaal	links/helemaal	rechts)	ingedrukt	houden,	terwijl	je	een	jack	op	de	linker	ingang	aansluit.	(Zolang	er	geen	jack	op	MONO/L	INPUT	is	aangesloten,	is	
de Modeler uit.)

Bezoek ons op www.line6.com
Meer	info	over	de	MM4	Modulation	Modeler	vind	je	op	het	net.	Bezoek	onze	discussiegroepen	of	kijk	op	www.line6.com/manuals	of	er	eventueel	een	nieuwere	versie	
van	het	pilotenhandboek	voor	je	MM4	Modulation	Modeler	bestaat.	Als	je	dan	toch	online	bent,	registreer	je	je	MM4	Modulation	Modeler	het	best.	Je	kunt	ons	echter	
ook	de	ingesloten	garantiekaart	terugsturen.	Alleen	geregistreerde	gebruikers	hebben	recht	op	garantie	voor	hun	MM4	Modulation	Modeler	en	worden	op	de	hoogte	
gehouden van acties en wedstrijden.
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Dual Phaser – MuTron® BiPhase
Wat	 is	 er	 beter	 dan	 een	 te	 gekke	phaser?	Twee	 exemplaren	natuurlijk!	Het	 “Dual	Phaser”-model	 berust	 op	de	 innovatieve	
 Mu-Tron® Bi-Phase. Deze multitraps-phaser genereert een straaljagergeluid dat navenant groots overkomt. Op de Bi-Phase kon 
je	de	golfvorm,	SPEED	en	DEPTH	instellen.	Hij	was	de	eerste	phaser	op	de	markt	met	een	variabele	FEEDBACK.	Het	“Dual	
Phaser”-model levert hetzelfde volle uit-fase-geluid op als de inmiddels “klassieke” Bi-Phase. TWEAK doet dienst als feedback-
regelaar. Met TWEEZ	kies	je	de	golfvorm	–	sinus	of	blokgolf.	

Phaser – gebaseerd op een MXR® Phase 90
Dit	model	berust	op	een	phaser	die	ooit	bergen	verzette	–	de	MXR®	Phase	90.	De	Phase	90	genereert	een	betrekkelijk	subtiel	
effect dat eerder deel uitmaakt van de algemene sound. Zijn weelderige, organische en groovy “swirl” was overal te horen: van 
de	eerste	twee	Van	Halen-albums	tot	de	gitaarpartijen	van	Jimmy	Page	op	“Physical	Graffiti”.	De	Phase	90	werkt	met	vier	fasen.	
Er	is	maar	één	regelaar	waarmee	je	de	snelheid	bepaalt.	Ons	model	klinkt	precies	zoals	het	origineel,	wanneer	je	DEPTH op de 
maximale en TWEAK/TWEEZ	op	de	minimumwaarde	zet.	Wij	zijn	echter	freaks	–	dat	geven	we	ruiterlijk	toe.	Met	TWEAK 
kun je de terugkoppeling instellen. Met TWEEZ	kies	je	achtereenvolgens	4,	8,	12	of	16	fasen	(en	bepaal	je	dus	de	intensiteit	
van de faseverschuiving).

Bias Tremolo – gebaseerd* op de tremoloschakeling van de Vox® AC15 versterker uit 1960
De “vintage”-tremolo’s bestonden in twee uitvoeringen: optisch en “bias”. Ons “bias”-model is een emulatie van de tremolo-
schakeling van Vox®.	Een	“bias”-tremolo	genereert	een	diepe,	3-dimensionale	tremolo,	die	bijna	aan	een	phaser	doet	denken	
en een bijzonder warme sound heeft. Met TWEAK	wijzig	je	de	golfvorm.	Zeker	hier	merk	je	al	snel	dat	je	met	de	MM4	dingen	
kunt doen, die elders onmogelijk lijken. De TWEEZ bevat een “peakfollower”, wat dus betekent dat de tremolosnelheid in 
functie	 staat	van	het	 ingangsniveau.	Met	een	hoog	volume	voer	 je	de	 snelheid	op.	En	wanneer	 je	 zacht	 speelt,	 “draait”	de	
 tremolo trager.

Opto Tremolo – gebaseerd* op de tremoloschakeling van de Fender® Deluxe Reverb®versterkers uit 1965
In het Fender® “Blackface”-tijdperk bezat de Deluxe Reverb®	 uit	1965	–evenals	de	meeste	 tremolopedalen–	een	circuit	dat	
gebruik maakte van een pulserende lichtbron en een fotoweerstand. Gitaristen zijn dol op het bijzonder rond lopende en warme 
geluid van optische tremolo’s. Met TWEAK kies je de golfvorm tussen “vintage-soepel” en “sci-fi-geknetter”. De TWEEZ 
 bevat een “peakfollower”, wat dus betekent dat de tremolosnelheid in functie staat van het ingangsniveau. Met een hoog volume 
voer	je	de	snelheid	op.	En	wanneer	je	zacht	speelt,	“draait”	de	tremolo	trager.

* 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. Fender® en Deluxe Reverb® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corp. Vox® is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited. MXR® is een 
geregistreerd handelsmerk van Dunlop Manufacturing, Inc. Mu-Tron® is een geregistreerd handelsmerk van Mark Simonsen. 



 Rotary Drum & Horn – gebaseerd* op de Leslie® 145
B3-organisten kunnen gewoon niet zonder een Leslie®	145.	Maar	er	waren	ook	gitaristen	die	verzot	waren	op	het	driedimensio-
nale	geluid.	De	145	bevat	twee	klankbronnen:	onderaan	in	de	behuizing	vind	je	een	12”-luidspreker	waarrond	een	drum	draait.	
In	het	bovenste	gedeelte	zit	een	hoorn	die	eveneens	draait.	Met	of	zonder	scheur	–	deze	unieke	sound	vond	je	(althans	tot	nu	
toe) alleen op de originele kast. Met DEPTH regel je de drumdiepte. Met TWEAK bepaal je de hoorndiepte. Met TWEEK 
regel je de vervorming. 

Rotary Drum – gebaseerd* op de Fender® Vibratone
Met ons model van de Fender® Vibratone kun je écht zwierig tekeer gaan. De sound van de Vibratone ken je waarschijnlijk 
van	Stevie	Ray	Vaughans	“Cold	Shot”.	Hij	beruste	op	een	drum	die	rond	een	10”-luidspreker	draaide.	De	drum	van	piepschuim	
heeft twee openingen en de behuizing drie (links, rechts en boven). De drum draait in verticale richting en stuurt het geluid 
dus letterlijk alle kanten uit. Voor deze sound had je echter wel een hoofdversterker, een Vibratone en nog een versterker voor 
het	aansturen	van	de	Vibratone	nodig.	Met	het	“Rotary	Drum”-model	krijg	je	dezelfde	sound	–	maar	zonder	kopzorgen.	Met	
TWEAK regel je de klankkleur. Met TWEEZ regel je de vervorming.

UVibe – gebaseerd* op de UniVibe®

De	 inmiddels	 legendarische	Uni-Vibe®	werd	 in	1969	door	 Jimi	Hendrix	ontdekt.	 In	principe	was	het	maar	een	phaser	met	
vier trappen, maar hij stond wel bekend omwille van zijn waterige karakter en zijn zwoele sounds. Je hoeft maar één keer naar 
“Machine Gun” te luisteren om te beseffen wat we precies bedoelen. Om het helemaal af te maken moet je met een optioneel 
zwelpedaal	van	Line	6	de	snelheid	wijzigen.	Het	effect	van	de	vibratoschakelaar	op	de	Uni-Vibe	bereik	je	door	de	mix	op	“100%	
effect” te zetten. (Daar diende de schakelaar op het origineel namelijk voor.) Met TWEAK regel je de terugkoppeling. Met 
TWEEZ bepaal je de niveaugevoeligheid (“peakfollower”).

Panned Phaser – gebaseerd* op de Ibanez® Flying Pan
Het	“Panned	Phaser”-model	vertegenwoordigt	de	overtuiging	van	de	meeste	pedaalfabrikanten	in	de	jaren	1970:	“Als	je	ze	toch	
apart	bezit,	waarom	gebruik	je	ze	dan	niet	samen?”	De	Flying	Pan	zorgde	toen	in	z’n	eentje	voor	heel	wat	zwierige	bewegingen	op	
de dansvloer, wat voor een deel te danken was aan het panorama-effect. Dit was gewoon raak. Op de Flying Pan kon je de snel-
heid van de modulatie en de stereobewegingen instellen. Verder was er een 3-standen schakelaar waarmee je het phaserblok aan 
het	linker,	rechter	of	beide	kanalen	kon	toewijzen.	Het	“Panned	Phaser”-model	bevat	dezelfde	parameters.	Sluit	je	gitaar	aan	en	
draai	ze!	Met	TWEAK kies je de uitgang voor de phaser (links, midden, rechts). Met TWEEZ regel je de panoramasnelheid.

* 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. Fender® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical Instruments Corp. Uni-Vibe® is een geregistreerd handelsmerk van Dunlop Manufacturing, Inc. Ibanez® is 
een geregistreerd handelsmerk van Hoshino, Inc. Leslie® is een geregistreerd handelsmerk van Suzuki Musical Instrument Manufacturing Co. Ltd.



Dimension – gebaseerd* op de Roland® Dimension D
De onvergetelijke Roland® Dimension D was één van de eerste échte stereo-chorusapparaten met twee aparte delaylijnen, 
die door dezelfde oscillator werden aangestuurd. De gescheiden choruseffecten werden vervolgens tussen de stereo-uitgangen 
“gepand”,	wat	een	waanzinnig	breed	geluid	opleverde.	En	omdat	de	Dimension	D	betrekkelijk	subtiel	was,	werd	hij	al	snel	als	
“ontdubbelaar” gebruikt. De SPEED, DEPTH, TWEAK- en TWEEZ-regelaar doen dienst als schakelaars. De snelheid en de 
diepte	waren	op	de	Dimension	D	voorgeprogrammeerd	en	moesten	via	drukknoppen	worden	ingesteld.	Elke	combinatie	van	die	
vier schakelaars leverde een andere snelheid en effectdiepte op.

Analog Chorus – gebaseerd* op de Boss® CE1 Chorus Ensemble
De	CE-1	werd	in	1977	voorgesteld	en	maakte	golven	met	zijn	grootse,	warme	en	groovy	chorusgeluiden.	Hij	werd	al	snel	door	
Andy	Summers	geadopteerd	en	vormde	zodoende	een	vast	bestanddeel	van	de	Police-sound.	Hij	bezat	een	SPEED-	en	DEPTH-
regelaar	evenals	een	schakelaar	voor	de	keuze	van	chorus	of	vibrato.	De	CE-1	is	uitgesproken	ruimtelijk	en	gewoon	perfect,	
wanneer je hem aansluit op een overstuurde versterker. Het “Analog Chorus”-model is net zo warm en stroperig als het origineel. 
Hiermee schilder je prachtige klanklandschappen. TWEAK doet dienst als 2-standen-schakelaar voor de keuze van het chorus- 
of vibrato-effect. Met TWEEZ regel je de klankkleur.

Jet Flanger – gebaseerd* op de A/DA Flanger
Dit in 1977 geïntroduceerde en “studiostille” effect heeft een sweepbereik van 35:1 plus een ingebouwde compressor, die 
	samenwerken	met	de	toonregeling	voor	dat	unieke	“overvliegende	straaljagergeluid”.	Het	heeft	veel	meer	verve	dan	de	MXR	
en	natuurlijk	ook	een	andere	golfvorm	–	daarom	moet	je	gewoon	beide	hebben.	Met	DEPTH kies je het “sweep”-bereik. Met 
TWEAK regel je de terugkoppeling. TWEEZ	simuleert	de	“Manual”-regelaar	van	de	A/DA.	

Analog Flanger – gebaseerd* op de MXR® Flanger
Deze	flanger	ken	je	beslist	van	“Fair	Warning”,	“Women	and	Children	First”	en	“Unchained”	van	Van	Halen.	Het	is	een	bijzon-
der	warme	flanger,	die	op	een	analoge	“bucket	brigade”-schakeling	berust	en	een	unieke	golfvorm	heeft.	Ons	“Analog	Flanger”-
model biedt dezelfde parameters en sound als het origineel. Met TWEAK kun je de terugkoppeling instellen. TWEEZ fungeert 
als	“Manual”-regelaar.	Hiermee	bepaal	je	de	vertragingsintensiteit	van	het	flangereffect.	

* 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. Roland® en Boss® zijn geregistreerde handelsmerken van Roland Corp.



Ring Modulator
Dit	effect	herinnert	aan	de	science	fiction-films	van	weleer.	Een	ringmodulator	haal	je	erbij,	wanneer	je	echt	origineel,	vreemd,	
brutaal of op een andere manier “volkomen ongitaristisch” uit de hoek wilt komen. Dit effect is bijzonder percussief en wekt de 
indruk	dat	je	de	vreemdste	SM-toeren	met	je	computer	aan	het	uithalen	bent.	Met	TWEAK	kies	je	de	golfvorm	–	van	sinus	tot	
blokgolf. Met TWEEZ kies je het modulatietype: AM (amplitudemodulatie), FM (frequentiemodulatie) en iets daartussen.

Panner
Van hier naar daar en weer terug. (Veel meer kun je niet over een panner zeggen.) Of misschien: een panner zorgt ervoor dat 
het signaal tussen het linker en rechter kanaal heen en weer springt. Zeker met een hoofdtelefoon kun je genieten van dit effect. 
“Het” werkt echter alleen in stereo. Bij een monoverbinding lijkt het eerder op een tremolo. Met de TWEAK-regelaar kies je 
de	golfvorm	die	de	links/rechts-bewegingen	stuurt	–	van	“soepel”	tot	“wablief”!	Met	TWEEZ bepaal je de niveaugevoeligheid 
(“peakfollower”). 

Pitch Vibrato – gebaseerd* op de Boss® VB2
Dit model berust op een effect dat iedereen wel leuk vond, maar dat uiteindelijk toch niet gekocht. De VB-2 bevatte een 
“bucket	brigade”-schakeling	en	genereerde	een	“bruisende”	vibrato.	De	echte	hit	was	echter	de	“RISE	TIME”-regelaar.	Dankzij	
deze	pientere	schakeling	duurde	het	bij	het	activeren	van	het	effect	even	voordat	de	laatst	gekozen	snelheid	werd	bereikt.	Slim	
gevonden,	toch?	Met	TWEAK regel je de acceleratie. TWEEZ fungeert als “peakfollower”, wat dus betekent dat de tremo-
losnelheid	in	functie	staat	van	het	ingangsniveau.	Met	een	hoog	volume	voer	je	de	snelheid	op.	En	wanneer	je	zacht	speelt,	
“draait” de tremolo trager. 

Tri Chorus – gebaseerd* op de Song Bird/DynoTronics TriStereo Chorus
Waarschijnlijk	heb	je	dit	effect	nog	nooit	gezien.	Maar	je	kent	de	sound	van	o.m.	Michael	Landau,	Tim	Pierce,	Steve	Lukather,	
Dann	Huff	en	de	meeste	andere	sessiegitaristen	in	LA.	Deze	analoge	chorus	bevatte	3	choruscircuits,	die	door	12(!)	LFO’s	en	
drie delaylijnen werden aangestuurd. Dit levert een onnoemelijk breed stereobeeld op. Denk er zelfs niet aan dit rackapparaat te 
kopen	–	deze	opperbeste	chorus	is	peperduur,	als	je	hem	nog	vindt.	Met	DEPTH bepaal je de diepte van circuit 1. Met TWEAK 
bepaal je de diepte van circuit 2. Met TWEEZ bepaal je de diepte van circuit 3.

 

* 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.




