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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. FREQ  Hiermee stel je de frequentie van het filter of het synthesizermodel in. Zie echter ook de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

3. Q  Hiermee stel je meestal de filterbreedte in. Zie echter de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

4. SPEED  Zie de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

5. MODE  Zie 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.

Synthesizertip:		Net	zoals	alle	monofone	gitaarsynthesizers	werken	de	modellen	van	de	Filter	Modeler	het	best	en	snelst,	wanneer	je	de	halspickup	gebruikt	en	telkens	
maar één noot speelt.
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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	sound	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	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	indicators	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	onnodige	A/D-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 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	FM4	Filter	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	FM4	Filter	Modeler	bestaat.	Als	je	dan	toch	online	bent,	registreer	je	je	FM4	Filter	Modeler	het	best.	Je	kunt	ons	echter	ook	de	ingesloten	
garantiekaart	terugsturen.	Alleen	geregistreerde	gebruikers	hebben	recht	op	garantie	voor	hun	FM4	Filter	Modeler	en	worden	op	de	hoogte	gehouden	van	acties	en	
wedstrijden.
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Voice Box – geïnspireerd door vocoders, stembanden en andere intubaties
Dit model ligt helemaal in het verlengde van de “Talk Box”. Met de FREQ-regelaar kies je de beginvocaal (a, e, i, o, u) en 
met Q de eindvocaal (a, e, i, o, u). Met MODE kies je de automatische of de pedaalmode: er zijn vier instellingen voor de 
bewegingen tussen de begin- en eindvocaal met de voet. Verder zijn er twee automatische bewegingspatronen wier snelheid met 
de SPEED-regelaar	kan	worden	ingesteld.	Als	je	de	pedaalmode	kiest,	sluit	je	het	best	een	optioneel	zwelpedaal	aan.	Net	zoals	
andere “sprekende” pedalen werkt dit effect het best, waneer je er een overstuurd geluid op afvuurt. Met SPEED bepaal je hoe 
snel het effect tussen de twee vocalen heen en weer gaat. 

ObiWah – gebaseerd* op de Oberheim® Voltage Controlled Filter
Bij	een	Sample	&	Hold-filter	berusten	de	variaties	van	de	klankkleur	op	volumeverhogingen	van	willekeurig	gekozen	frequen-
ties.	Bij	het	“Obi-Wah”-model	kun	je	met	de	MODE-regelaar bepalen of je de hoge, de middelste of de lage frequenties wilt 
beïnvloeden. Als je dat allemaal wat abstract vindt, sluit je gewoon je ogen en denk je even aan Luke en andere prinsen… 
Met FREQ kies je het frequentiegebied dat voornamelijk door je filter wordt beïnvloedt. Met Q stel je de filterbreedte in. Met 
SPEED kies je de snelheid van de willekeurige filterstappen. Met MODE kies je het filtertype: LPF (zwakt de hoge frequenties 
af), BPF (benadrukt de middentonen) of HPF (zwakt de lage tonen af).

Seeker – geïnspireerd door de ZVex Seek Wah
De	Seek	Wah	bevatte	8	“vastgeroeste”	wahfilters	wier	“positie”	je	kon	instellen	om	er	vervolgens	doorheen	te	fietsen.	Dit	leverde	
een	hypnotisch	geluid	op	(nevenverschijnselen	waren	er,	naar	blijkt,	niet!).	“Seeker”	is	onze	ode	aan	dit	unieke	effect.	Ziehier	
hoe het allemaal werkt: Met FREQ kies je één van de beschikbare patronen voor het doorlopen van de wah-filterposities. Draai 
er heel traag aan om de stand te vinden die het best bij je sound past. Met  Q stel je de filterbreedte in. Met SPEED bepaal je 
–net	zoals	op	het	origineel–	de	snelheid	waarmee	de	filterstanden	worden	doorlopen.	Met	MODE kies je het aantal filterstap-
pen	van	je	sequens.	Op	de	Seek	Wah	kon	je	kiezen	tussen	4,	6	en	8.	Het	“Seeker”-model	biedt	2~9	stappen,	wat	ideaal	is	voor	
samengestelde maten!

Tron Up/Tron Down – Geïnspireerd door de MuTron® III
Welke	filterjunkie	zou	het	ooit	in	z’n	hoofd	halen	zonder	z’n	Envelope	Follower	het	huis	uit	te	gaan?	Het	was	deels	een	auto-
wah, deels een stuurbaar filter: hier draaide alles rond het begrip “bizar”. Dus: knoop je hemd open, doe die kousenbroek en 
dat	hoofddoek	aan	en	laat	je	eens	lekker	gaan!	Je	kunt	kiezen	tussen	“Tron	Down”	en	“Tron	Up”	om	beide	mogelijkheden	van	
het origineel te gebruiken. Met FREQ bepaal je hoe ver de tippen en dalen van de filterbewegingen uit elkaar liggen. Met Q 
stel je de filterbreedte in. Met SPEED kies je de hoge of lage frequenties als focus voor het filtereffect. Met MODE kies je het 
filtertype (LPF, BPF of HPF).

* 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. Mu-Tron® is een geregistreerd handelsmerk van Mark Simonsen. Oberheim® is een geregistreerd handelsmerk van Gibson Guitar Corp.



Comet Trails – het resultaat van veel teveel koffie
Na	meerdere	dagen	met	het	schrijven	van	de	code	voor	onze	digitale	brouwsels	doorgebracht	te	hebben	merkten	we	plots	dat	we	
omringd	waren	door	10	lege	koffieblikjes	en	sounds,	die	uit	een	andere	wereld	leken	te	komen.	We	waren	zó	trots	op	de	sounds	
dat	we	meteen	in	de	gang	liepen	en	onze	collega’s	wakker	maakten.	Het	digitale	resultaat	van	dit	brouwsel	ligt	nu	als	model	
van	de	Filter	Modeler	aan	je	voeten.	Ergens	binnenin	de	Filter	Modeler	bevinden	zich	maar	liefst	zeven	filters,	die	achter	elkaar	
aanhollen en een gigantische klankruimte scheppen. Vandaar de benaming “Comet Trails”… Met FREQ regel je het bereik van 
de filters. Met Q stel je de filterbreedte in. Met SPEED kies je de snelheid van de filterbewegingen. MODE tenslotte bepaalt 
het volume van al dat geraas.

Spin Cycle – geïnspireerd door Craig Andertons Wah/AntiWah
Dit	effect	benut	de	stereomogelijkheden	van	je	Filter	Modeler.	Stel	je	even	twee	wahpedalen	voor	–één	links	en	één	rechts–	die	
telkens in tegengestelde richtingen worden bediend. Het ene wordt op- en het andere neergeklapt. Die twee pedalen worden 
hier automatisch bediend. Precies voor zoiets heeft iemand ooit de hoofdtelefoon uitgevonden… Bij monogebruik worden het 
wah- en antiwahsignaal gecombineerd weergegeven. Bij dit model stel je met de MODE-regelaar de “peakfollower” in, die 
bepaalt hoe sterk de snelheid van het effect door je aanslag wordt beïnvloed. Met FREQ kies je het frequentiebereik dat door 
de wah wordt beïnvloed. Met Q stel je de filterbreedte in. Met SPEED bepaal je hoe snel de wahfilters heen en weer bewegen. 
Met MODE stel je in hoe sterk de snelheid door het volume wordt beïnvloed.

Throbber – geïnspireerd door de Electrix® Filter Factory
Net	zoals	de	LFO-sectie	van	de	veelzijdige	Filter	Factory	wijzigt	“Throbber”	de	helderheid	van	je	sound	door	een	bepaalde	fre-
quentie in de verf te zetten. Die frequentie kies je met de FREQ-regelaar. Met “Q” bepaal je hoe sterk de frequentie benadrukt 
wordt	(eventueel	tot	het	geluid	begint	te	fluiten).	Dit	effect	is	handig	voor	Electronica-sounds.	Even	terzijde:	ook	The	Edge	van	
U2	werkt	af	en	toe	met	een	Filter	Factory.	Met	FREQ kies je het frequentiebereik dat door het filter wordt bewerkt. Met Q stel 
je de filterbreedte in. Met SPEED kies je de LFO-snelheid. Met MODE	kies	je	één	van	de	vier	golfvormen	(Ramp	Up,	Ramp	
Down,	Triangle	of	Square).

VTron – Spreekpedaal ontmoet MuTron III
Bij dit model “spreekt” je gitaar nagenoeg met een menselijke stem, maar wel in functie van je aanslag. Bij elke noot c.q. elk 
akkoord	wordt	de	vocaalsequens	“gezegd”.	Je	kunt	kiezen	of	de	overgang	één	keer	van	de	begin-	naar	de	eindvocaal	(UP-mode)	
oftewel	heen	en	terug	gaat	(UP	&	RETURN).	Met	FREQ kies je het geluid van de beginvocaal (a, e, i, o, u). Met Q kies je het 
geluid van de eindvocaal (a, e, i, o, u). Met SPEED bepaal je hoe snel het effect tussen de twee vocalen heen en weer gaat. Met 
MODE	kies	je	één	van	de	twee	modes:	UP	of	UP	&	RETURN:

* 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. Mu-Tron® is een geregistreerd handelsmerk van Mark Simonsen. Electrix® is een geregistreerd handelsmerk van Electrix Pro, Inc.
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Attack Synth – gebaseerd op een Korg® X911 gitaarsynthesizer
Het	origineel	voor	dit	model	hebben	we	van	de	vriendelijke	en	sappige	Eric	Dover	(van	Jellyfish	en	Imperial	Drag)	in	bruikleen	
gekregen.	Het	“Attack	Synth”-model	van	je	Filter	Modeler	berust	op	één	golfvorm	van	de	X911,	die	echter	kan	worden	gewij-
zigd	(net	zoals	op	de	X911	zelf).	FREQ	bepaalt	de	kantelfrequentie	van	het	filter	(dat	op	de	X911	trouwens	“VCF”	heette).	Met	
Q kies je tussen een blokgolf, pulsmodulatie en “ramp”. Met SPEED regel je de attack (d.w.z. hoe lang het duurt tot het filter de 
ingestelde maximale frequentie bereikt). Met MODE regel je de toonhoogte over een bereik van twee octaven.

SynthOMatic – geïnspireerd door een analoge synthcollectie
Dit model bevat de golfvormen van de nog steeds meest begeerde analoge synthesizers: een Moog Modular (zie de foto rechts), 
de	Expander	module	van	Oberheim,	een	Sequential	Circuits	Prophet	600,	Arp	Explorer-I	Model	2900	en	de	Studio	Electronics	
SE-1.	Dat	zijn	analoge	circuits	om	van	te	watertanden:	hun	golfvormen	zijn	gewoon	uniek.	Met	FREQ stel je de filterfrequentie 
–en	dus	de	helderheid	van	de	sound–	in.	Met	Q stel je in hoe sterk de cutoff-frequentie in de verf wordt gezet. Met SPEED kies 
je één van de acht synthesizergolfvormen. Met MODE stel je de toonhoogte van het synthgeluid in.

Octisynth – geïnspireerd door reusachtige inktvissen
Iedereen weet inmiddels dat je met een bottleneck en een galmapparaat fantastische walvisgeluiden kunt maken. Maar hoe 
imiteer	je	een	octopus?	Ook	die	dieren	roepen	elkaar	immers	af	en	toe	iets	toe.	En	om	dat	na	te	bootsen	hebben	we	een	subtiele,	
aanslaggevoelige combinatie van ringmodulator, synthesizer-VCO en vibratopedaal voorbereid. De volumeregelaar van je gitaar 
deelt	hier	in	de	pret,	omdat	je	hiermee	de	oscillatorfrequentie	beïnvloedt.	Kies	een	kleine	waarde	om	een	octopus	dofleini	van	de	
Atlantische oceaan te imiteren. Zet hem op de maximumwaarde een octopus micropyrsus iets (voor hem) zinnigs te kunnen ver-
tellen. Met FREQ bepaal je de filterkarakteristiek door er harmonischen van de tweede orde aan toe te voegen. Met Q stel je de 
breedte	van	het	filter	in	–	van	mild	tot	wild.	Met	SPEED kies je de vibratosnelheid. Met MODE stel je de vibratodiepte in.

Slow Filter – nu maar aanzwellen!
Dit aanstuurbare filter zwakt de hoge tonen van je sound met een instelbare snelheid af. Je kunt zelf bepalen of het filter van 
dof	naar	helder	(UP-mode)	of	andersom	(DOWN-mode)	moet	bewegen.	Met	Q kun je de sound nog verder naar je hand zetten 
door	de	kantelfrequentie	van	het	filter	extra	te	benadrukken.	Sluit	gewoon	je	gitaar	of	andere	klankbron	aan	om	te	beseffen	
wat we precies bedoelen. Met FREQ kies je de frequentie van waaraf het filter de hoge tonen begint af te zwakken. Met Q stel 
je de filterbreedte in. SPEED bepaalt de snelheid van de filterbewegingen. Met MODE	kies	je	één	van	de	twee	modes:	UP	of	
DOWN:

* 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. Korg® is een geregistreerd handelsmerk van Korg, Inc.



Q Filter – je eigenste geparkeerde wah!
Dit	effect	ken	je	van	de	UFO-platen	en	Brian	May	van	Queen.	Het	is	een	“geparkeerde”	wah	wiens	positie	zo	gekozen	is	dat	
bepaalde frequenties sterk worden benadrukt. Op de Filter Modeler is dit effect programmeerbaar en wordt het telkens opnieuw 
perfect	ingesteld!	Wanneer	je	een	optioneel	EX-1	expressiepedaal	aansluit	en	er	de	FREQ-parameter aan toewijst, kun je er 
echt wahwah mee spelen. FREQ bepaalt de frequentie van het filter (d.w.z. de stand van het wahpedaal). Met Q stel je de 
filterbreedte in. Met SPEED regel je de gain (d.w.z. hoe sterk het effect het niveau van je gitaar ophaalt). Met MODE kies je 
het filtertype (LPF, BPF of HPF).

Growler – Roland® GR700 ontmoet MuTron® III
Als je tot nu toe opgelet hebt, weet je natuurlijk dat ons model van de Mu-Tron® III verschillende keren in de Filter Modeler 
vertegenwoordigd	is.	Ditmaal	wordt	het	gecombineerd	met	een	andere	te	gekke	sound	van	de	GR700.	Hier	kun	je	echt	spreken	
van een dynamisch duo. FREQ bepaalt de kantelfrequentie van het filter (niet echt een verrassing). Met Q stel je de filter-
breedte in. Met SPEED stel je de snelheid van de vibrato-achtige pulsbreedtemodulatie in. Met MODE regel je de toonhoogte 
over een bereik van twee octaven.

Synth String – gebaseerd op een Roland® GR700 gitaarsynthesizer
De	GR700	is	één	van	de	grootste	pedalenbakken	van	de	gitaargeschiedenis.	Bovendien	bevat	hij	de	beste	analoge	synthesizer-
sounds die ooit specifiek voor gitaar ontwikkeld werden. Gitaarsynthpioniers zoals Adrian Belew hebben er voor hun sound-
experimenten	alvast	gretig	van	gebruik	gemaakt.	Het	“Synth	String”-model	van	de	Filter	Modeler	is	gebaseerd	op	één	van	de	
geluiden	die	de	GR700	rijk	is.	Met	FREQ stel je de klankkleur van het hoog-af filter in. Met Q bepaal je de attacksnelheid. 
Met SPEED stel je de snelheid van de vibrato-achtige pulsbreedtemodulatie in. Met MODE regel je de toonhoogte over een 
bereik van twee octaven.

* 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. Mu-Tron® is een geregistreerd handelsmerk van Mark Simonsen. Roland® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corp.
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