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OPGELET: Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse FCC Rules, voldoet 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 op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

 Opmerkingen voor uw veiligheid

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

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

Meer bepaald maakt het symbool u attent op de aanwezigheid van instruc-
ties 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 is een in de VS en andere landen geregistreerd handelsmerk van Line 6, Inc. M20d is een handelsmerk van Line 6, Inc.  

Alle rechten voorbehouden.



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

•	 Lees	alle	instructies	aandachtig	door.
•	 Bewaar	deze	instructies	op.	
•	 Volg	alle	waarschuwingen	op.
•	 Voer	alle	instructies	nauwlettend	uit.	
•	 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	conform	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 uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in 
uw stopcontact past, moet u het door een vakman laten vervangen.

•	 Bescherm	het	netsnoer	om	te	voorkomen	dat	er	iemand	over	kan	struikelen.	Voorkom	bovendien	dat	het	snoer	in	de	buurt	van	het	stopcontact	of	aan	de	uitgang	
van het apparaat gekneusd wordt.

•	 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	u	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	u	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 u 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	u	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,	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.



Apple, iPhone en iPad zijn in de VS en andere landen geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor de conformiteit ervan met de 

veiligheids- en andere wettelijke bepalingen. 

Welkom bij de StageScape m20d
Bedankt voor uw keuze van een StageScape M20d	en	welkom	in	een	compleet	nieuwe	paradigma	voor	PA-toepassingen.	De	StageScape	M20d	
is voorzien van een drukgevoelig display voor een snelle afregeling van een gelikte livesound, zodat u als muzikant nog veel beter kunt performen! 
De	krachtige	DSPs	garanderen	een	professionele	audiobewerking	van	alle	kanalen	en	zorgen	automatisch	voor	de	onderdrukking	van	rondzingen	
(feedback). Multikanaalopname, afstandsbediening met één of meerdere iPad®s en een prachtige 32-bits-resolutie met drijvende komma maken de 
StageScape	M20d	tot	de	ideale	oplossing	voor	alle	zanginstallatie-	en	PA-toepassingen.	(De	app	voor	de	afstandsbediening	van	de	M20d	is	gratis.	Een	
iPad®	of	USB–WiFi-adapter	worden	echter	niet	bijgeleverd.)

m20d pilotenhandboek
Dit	pilotenhandboek	van	de	M20d	stelt	de	belangrijkste	functies	en	operaties	voor.	Een	gedetailleerde	beschrijving	van	de	bediening,	de	vereisten	voor	
de	WiFi-configuratie	en	de	opname	vindt	u	daarentegen	in	de	Uitgebreide handleiding van de StageScape M20d, die op www.line6.com/manuals 
kan worden gedownload. Als	u	dan	toch	online	bent,	moet	u	zich	M20d	ook	maar	meteen	laten	registreren.	Alleen	geregistreerde	gebruikers	hebben	
recht	op	garantie	voor	hun	M20d	en	worden	op	de	hoogte	gehouden	van	acties,	wedstrijden	enz.

onlinehulp van de m20d
De	software	van	de	M20d	bevat	een	onlinehulp met o.m. een “Quick Start”	voor	de	opstelling	en	configuratie	van	de	M20d.	De	onlinehulp	kan	met	
de i -button rechtsboven in het display worden opgeroepen (zie item 11 op blz. 5 in dit document).  Druk vervolgens op de ? -button in het “Info”-
venster om de onlinehulp te kunnen doornemen.

grafiSche bediening
De	grafische	gebruiksinterface	van	de	M20d	begint	in	de	SETUP-mode met de podiumgrafiek.	Wanneer	u	ingangen	voorbereid	door	stekkers	op	
de	XLR-	of	1/4”-connectoren	aan	de	achterkant	aan	te	sluiten	of	de	icoontjes	van	de	benodigde	signaalbronnen	in	de	icoongalerij te kiezen, geeft de 
M20d	een	grafische	weergave	daarvan	op	een	virtueel	podium.	U	kunt	namen	geven	aan	de	afgebeelde	iconen	en	ze	op	zo’n	manier	schikken	dat	ze	
overeenkomen met de ruimtelijke schikking van de bronnen op het podium. Dit is pas een intuïtief mengpaneel! 

Ook	de	monitoren	en	speakers	op	het	podium	worden	automatisch	geconfigureerd,	zodra	ze	op	de	audio-uitgangen	van	de	M20d	worden	aangesloten.	
Dit	laat	u	toe	het	monitorniveau	van	de	kanalen	in	een	mum	van	tijd	in	te	stellen.	De	kanaalfuncties	(volume,	Pan,	Mute,	Solo)	worden	eveneens	via	
het	drukgevoelige	display	ingesteld.	In	de	TWEAK-mode	kunt	u	talrijke	kanaal-	en	effectparameters	met	behulp	van	de	X–Y	tweakpad	instellen	–	
naar keuze snel en afdoend of heel gedetailleerd.

De 12 hardwareregelaars hanteren verschillende kleuren, die telkens op hun functie wijzen. Bovendien kunt u ook zelf parameters aan de regelaars 
toewijzen.	Elk	kanaal	heeft	zijn	eigen	multiband-feedbackonderdrukking,	terwijl	de	4	Master-effecten samen met de voor elk kanaal apart 
beschikbare	effecten	kunnen	worden	gebruikt.	De	grafische	gebruiksinterface	van	de	M20d	kan	bovendien	op	afstand	worden	bediend	door	een	via	
WiFi	aangesloten	iPad®	te	gebruiken.



functieS van m20d
 

	 •		12	krachtige	en	automatisch	geconfigureerde	microfoonvoorversterkers,	digitale	 sturing,	uitgerust	met	van	comboaansluitingen	(XLR	en	
1/4”)

	 •	4	bijkomende	automatisch	geconfigureerde	lijningangen

	 •	2	digitale	streaming-ingangen	voor	de	directe	verbinding	met	een	computer,	USB-schijf	of	SD-kaart

	 •	Stereo-lijningang	voor	MP3-spelers	en	andere	signaalbronnen

	 •	4	automatisch	geconfigureerde	monitoruitgangen	met	symmetrische	XLR-aansluitingen

	 •	2	automatisch	geconfigureerde	hoofduitgangen	met	symmetrische	XLR-aansluitingen

	 •	L6	LINK-verbindingen	voor	een	snelle	voorbereiding	van	een	digitaal	netwerk	met	L6	LINK-compatibele	speakers

	 •	Grafisch	en	drukgevoelig	7”-display	met	X–Y	tweakpad	voor	de	instelling	van	de	effectparameters

	 •	Afstandsbediening	met	een	iPad®	via	een	optionele	USB–WiFi-adapter

	 •	Multikanaalopname	op	een	computer,	USB-drive	of	SD-kaart

	 •	Interne	“Quick-Capture”-opname	voor	een	snelle	en	efficiënte	soundcheck

	 •	Interne	32-bits-resolutie	met	drijvende	komma

	 •	Krachtige	DSP	met	parametrische	en	dynamische	EQs,	gates,	delays,	limiters,	multibandcompressors	e.v.a.

	 •	Multiband-feedbackonderdrukking	op	alle	microfooningangen

	 •	4	stereo	Master-effectprocessors	voor	galm,	delay,	zangdubbeling	enz.

	 •	Bijna	onbeperkt	aantal	“Setup”-geheugens,	scenes	en	kanaalpresets

Apple, iPhone en iPad zijn in de VS en andere landen geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor de conformiteit ervan met de 

veiligheids- en andere wettelijke bepalingen. 



bedieningSorganen



1. Drukgevoelig display – Het	LC-display	in	kleur	vormt	uw	toegang	tot	de	functies	en	parameters	van	de	M20d.

2. Multifunctionele regelaars – Deze 12 regelaars met schakelfunctie lichten op, wanneer ze een functie hebben en wijzigen hun kleur en helderheid 
om	hun	momentele	functie	te	verduidelijken.	In	de	regel	dienen	ze	voor	het	instellen	van	één	of	twee	parameterregels	aan	de	onderkant	van	het	
display, zo bv. voor het instellen van het kanaal- en monitorvolume of de effectparameters. 

3. MASTER VOLUME – Hiermee	stelt	uit	het	uitgangsvolume	van	de	M20d	in.

4. MUTE MICS-knop – Druk op MUTE MICS om alle microfooningangen uit te schakelen. Daarna kunt u veel sneller de echt benodigde kanalen 
activeren. Dit kan van pas komen, wanneer de band even pauzeert, terwijl één microfoon voor aankondigingen e.d. actief moet blijven.

5. MUTE ALL-knop – Druk op MUTE ALL	om	de	MONITOR	OUTS-,	MAIN	OUTS-connectoren	en	de	via	L6	LINK	aangesloten	speakers	uit	te	
schakelen. De audioweergave via de PHONES-connector wordt hierdoor echter niet beïnvloed.

6. SETUP-knop – Druk	op	SETUP	om	de	in-	en	uitgangen	te	configureren	en	de	icoongalerij op te roepen.

7. TWEAK-knop – Druk	op	TWEAK	om	iets	geavanceerdere	parameters,	zoals	de	toonregeling	en	de	effectparameters	voor	het	gekozen	bronicoontje	
op te roepen.

8. RECORD-knop – Druk	op	RECORD	om	de	opnamefunctie	te	selecteren.	De	M20d	kan	maximaal	16	kanalen	PLUS	de	hoofdmix	tegelijk	opnemen.

9. MONITOR-knop – Druk	op	MONITOR	om	de	Monitor	Mix-mode	op	te	roepen.	In	deze	mode	kun	u	het	kanaalniveau	voor	alle	monitors	op	het	
podium instellen.

10. PERFORM-knop – Druk	op	PERFORM	om	de	Perform-mode	op	te	roepen.	In	deze	mode	worden	talrijke	functies	vergrendeld	en	kunnen	dus	niet	
onvrijwillig worden gewijzigd.

11. [i]-knop – Schakel	de	M20d	in	en	druk	op	de	 -button rechtsboven in het display om het “Info”-venster te openen. Daar hebt u toegang tot de 
onlinehulp en handige functies, zoals “Quick Capture” en de systeemparameters.	Zoals	eerder	opgemerkt,	selecteert	u	met	het	 -icoontje een 
“Quick Start”,	die	u	bij	het	configureren	van	de	M20d	helpt.



aanSluitingen aan de achterkant

12. MIC/LINE-ingangen – Sluit	uw	microfoons	of	de	lijnuitgangen	van	uw	apparaten	aan	op	deze	12	combo-ingangen	(XLR	of	1/4”).	Indien	nodig,	
kunt	u	de	48V-fantoomvoeding	voor	telkens	6	microfooningangen	(en	eveneens	via	het	display)	activeren.	De	mixer	weet	meteen	of	u	de	XLR-	of	
Line-functie van de ingangen gebruikt en beeldt voor elke gebruikte ingang een microfoon- of lijnicoontje af. Bovendien wordt voor de nieuwe 
kanalen automatisch een virtuele kanaalmodule aangemaakt. Deze virtuele modules vertonen bijna dezelfde structuur als de modules op een 
traditioneel	mengpaneel	en	bieden	een	niveauregelaar,	een	regelaarpositie,	Mute,	Solo,	opnameactivering	(naar	gelang	de	geselecteerde	mode)	en	
een	veld	voor	de	kanaalnaam.	De	virtuele	kanaalmodules	worden	in	twee	regels	à	6	eenheden	(voor	de	12	hardware-regelaars)	afgebeeld.

13. LINE INPUTS – Hier	kunt	u	signaalbronnen	met	lijnniveau	(1/4”-stekkers),	zoals	keyboards,	DJ-mixers,	drummachines	of	multi-effectprocessors	
voor	gitaar	aansluiten.	Ook	deze	lijningangen	bieden	een	automatische	configuratie:	zodra	u	iets	aansluit,	verschijnen	een	nieuw	icoontje	op	het	
virtuele podium en een nieuwe kanaalmodule.

14. MONITOR OUTS – Verbind	deze	XLR-uitgangen	met	actieve	analoge	monitors	op	het	podium.	Ook	deze	uitgangen	bieden	een	automatische	
configuratie:	zodra	u	iets	aansluit,	verschijnen	een	monitoricoontje	op	het	virtuele	podium	en	een	nieuwe	kanaalmodule.

15. MAIN OUTS – Verbind	 deze	 XLR-uitgangen	met	 de	 actieve	 analoge	 PA-speakers.	 Deze	 geven	 dan	 het	 in	 stereo	 gemixte	 signaal	 weer.	 Het	
uitgangsvolume	van	de	MAIN	OUTS-connectoren	kan	met	de	MASTER	VOLUME-regelaar	worden	ingesteld.



16. PHONES – Hier	kunt	u	een	stereo-hoofdtelefoon	met	een	1/4”-plug	aansluiten.	Het	volume	in	de	hoofdtelefoon	stelt	u	 in	met	de	PHONES-
regelaar.	Om	uw	gehoor	niet	te	beschadigen	zet	u	volume	het	best	op	een	kleine	waarde	en	verhoogt	u	het	daarna	tot	u	iets	hoort.

17. FOOTSWITCH-ingangen – Hierop kunt u schakelende en niet schakelende voetschakelaars aansluiten. De functies van deze voetschakelaars 
stelt u in via het display.

18. USB PC – Deze	USB-poort	kan	op	een	computer	worden	aangesloten	en	zendt	dan	audiodata,	die	u	met	de	computer	kunt	opnemen.	Download	de	
Uitgebreide handleiding	van	de	M20d	(www.line6.com/manuals).

19. USB Host – Hier	kunt	u	een	harde	schijf	met	USB	2.0-poort	aansluiten	voor	multitrackopnames.	De	M20d	bevat	de	hiervoor	benodigde	opname-	
en	weergavesoftware.	De	hier	aangesloten	USB-datadrager	kan	bovendien	voor	de	opslag	en	het	laden	van	M20d-presets,	MP3-	en	WAV-bestanden	
worden	gebruikt.	Deze	laatste	kan	de	M20d	afspelen	(handig	tijdens	de	pauze).	Wanneer	u	een	iPad®	wilt	gebruiken,	moet	u	hier	een	WiFi-adapter	
aansluiten.	Opmerking:	Niet	alle	WiFi-adapters	zijn	compatibel.	Lees	daarom	ook	het	betreffende	hoofdstuk	van	de	Uitgebreide handleiding van 
de	M20d	(www.line6.com/manuals)	door.

20. AUX IN – Op	deze	1/8”-ingang	(stereo)	kan	een	MP3-	of	CD-speler	of	een	smartphone	met	muziekbestanden	worden	aangesloten.	Ook	deze	ingang	
biedt	een	automatische	configuratie:	zodra	u	iets	aansluit,	verschijnen	een	nieuw	AUX-icoontje	op	het	virtuele	podium	en	een	nieuwe	kanaalmodule.

21. L6 LINK™ – Deze	aansluiting	dient	voor	de	netwerkverbinding	van	L6	LINK-compatibele	producten,	wat	niet	alleen	sneller	werkt,	maar	ook	
veel	meer	mogelijkheden	biedt.	In	het	geval	van	de	M20d	kunt	u	bv.	L6	LINK-compatibele	speakers	aansluiten	om	alle	producten	met	elkaar	te	
synchroniseren	en	een	onderlinge	intelligente	communicatie	mogelijk	te	maken,	waarbij	de	M20d	dan	als	master	fungeert.

22. SD-kaartpoort – Hier	kunt	u	een	SD-kaart	aansluiten	voor	multitrackopnames.	De	M20d	bevat	de	hiervoor	benodigde	opname-	en	weergavesoftware.	
Net	zoals	een	harde	schijf	met	USB-poort	kan	ook	de	SD-kaart	voor	de	opslag	en	het	laden	van	M20d-presets	evenals	voor	de	weergave	van	MP3-	en	
WAV-bestanden	worden	gebruikt.	Zie	de	Uitgebreide handleiding	van	de	M20d	(www.line6.com/manuals)	voor	de	systeemvereisten	i.v.m.	SD-
kaarten (snelheid, klasse, formaat enz.).

Apple, iPhone en iPad zijn in de VS en andere landen geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor de conformiteit ervan met de 

veiligheids- en andere wettelijke bepalingen. 



‘Quick Start’-tutorial
Hieronder vindt u een voorstelling van de “Quick Start”-functie,	die	deel	uitmaakt	van	de	M20d-software:

Setup-mode
	 •		Druk	op	SETUP	om	naar	de	Setup-mode	te	gaan	en	sluit	een	dynamische	microfoon	aan	op	ingang	1.	Op	het	virtuele	podium	verschijnt	nu	een	

algemeen microfoonicoontje dat aan kanaal 1 is toegewezen. Het display toont bovendien een virtuele kanaalmodule voor kanaal 1. Het XLR-
connectoricoontje	van	ingang	1	wordt	in	de	afbeelding	van	het	achterpaneel	geïnverteerd	afgebeeld	–	dit	betekent	dat	de	microfoon	herkend	wordt.

	 •	Sluit	een	actieve	speaker	aan	op	de	MAIN	OUT	L-connector.	Het	XLR-connectoricoontje	wordt	in	de	afbeelding	van	het	achterpaneel	geïnverteerd	
afgebeeld	–	dit	betekent	dat	de	MAIN-uitgang	nu	signalen	kan	uitsturen.

	 •		Vervang	het	algemene	microfoonicoontje	door	het	icoontje	van	een	vrouwenstem:	druk	eerst	op	het	algemene	microfoonicoontje	en	vervolgens	
in	de	galerij	op	het	icoontje	van	de	vrouwenstem.	In	plaats	van	een	algemeen	microfoonicoontje	ziet	u	nu	een	tekening,	die	een	vrouwenstem	
vertegenwoordigt.

Perform-mode
	 •		Druk	op	PERFORM	om	de	Perform-mode	op	te	roepen.	De	kanaalmodules	worden	nu	groter	afgebeeld	en	zijn	bovendien	uitgerust	met	een	MUTE-

button.
	 •		Stel	 het	 niveau	 van	 de	 vrouwenmicrofoon	met	 regelaar	 1	 in.	De	 regelaar	 heeft	 dezelfde	 kleur	 als	 kanaalmodule	 1	 (vrouwenstem).	Tijdens	 de	

instelling	wordt	het	microfoonniveau	dynamisch	afgebeeld.	Druk	op	de	MUTE-button,	indien	u	het	kanaal	wilt	uitschakelen.	Druk	er	opnieuw	op	
om het weer te activeren.

Tweak-mode
	 •		Kies	het	icoontje	van	de	vrouwenstem	op	het	virtuele	podium	en	druk	op	TWEAK	om	naar	de	Tweak-mode	te	gaan	waar	u	de	effecten	van	de	

gekozen kanaalmodule kunt instellen.
	 •	Kies	de	[Tone	–	FX]-tab.	Nu	beeldt	het	display	de	“Tone	X–Y”-pad	af.
	 •	Als	de	vrouwenstem	wat	frisser	moet	klinken,	moet	u	een	vinger	van	het	midden	naar	de	rechter	bovenhoek	van	de	X–Y-pad	schuiven.
 	 •	Stel	de	stereopositie	van	de	vrouwenmicrofoon	met	regelaar	1	in.	De	regelaar	heeft	dezelfde	kleur	als	de	indicator	van	de	stereopositie	(Pan).

Geavanceerde instellingen
	 •	Druk	op	de	ADVANCED	TWEAK-button	van	de	Tweak-mode	om	de	“Advanced	Tweak”-effectparameters	op	te	roepen.
	 •	Kies	de	[EQ	–	FX]-pad	en	stel	het	high-shelf-filter	met	de	regelaar	in,	die	dezelfde	kleur	heeft.
	 •	Ook	de	basfrequenties	kunnen	met	de	regelaar	van	de	overeenkomstige	kleur	bijgeregeld	worden.



Ingangsniveau
	 •	Indien	nodig,	kunt	u	het	ingangsniveau	van	de	vrouwenmicrofoon	wijzigen.
	 •	Activeer	“Auto-Trim”.	De	“Quick	Start”-functie	legt	uit	wat	er	dan	allemaal	gebeurt.
Feedbackonderdrukking
	 •	Activeer de feedbackonderdrukking van de vrouwelijke zangstem.
	 •	Kies	het	“Vocal	Mic”-type.
Monitormix
	 •	Spring	naar	de	Setup-mode.	Sluit	een	monitor	aan	op	MONITOR OUTS A.	Op	het	virtuele	podium	verschijnt	nu	een	monitoricoontje.	Bovendien	

wordt een kanaalmodule voor de monitorbus afgebeeld.
	 •		Druk	op	MONITOR	om	de	Monitor	Mix-mode	op	te	roepen.	Stel	het	monitorvolume	van	de	vrouwenstem	in:	kies	eerst	het	monitoricoontje	op	

het virtuele podium en draai vervolgens aan de toegewezen regelaar. Het monitorvolume kan met de toegewezen regelaar worden ingesteld.
Opnamemode
	 •		Druk	op	RECORD	om	de	Record-mode	op	 te	 roepen.	Nu	worden	de	gebruikelijke	 transportfuncties	 afgebeeld.	Bovendien	 zijn	alle	 afgebeelde	

kanaalmodules voorzien van een opname-icoontje.
	 •		Op	de	USB HOST-poort	van	de	M20d	kunt	u	een	harde	schijf	met	USB	2.0-poort	aansluiten	(zie	item	19	op	blz.	7).	Activeer	de	opnamefunctie	

van	het	vrouwenkanaal	en	druk	op	REC	om	de	zangpartij	op	te	nemen.
	 •	Stop	de	opname	en	start	de	weergave.	Indien	nodig,	kunt	u	de	kanaalinstellingen	nu	wijzigen.
Opgeruimd staat netjes – schikken van het virtuele podium
	 •	Selecteer	opnieuw	de	Setup-mode	en	maak	bijkomende	ingangen	aan	door	de	passende	icoontjes	naar	het	virtuele	podium	te	slepen.
	 •	Verschuif	de	iconen	op	zo’n	manier	dat	hun	schikking	overeenkomt	met	de	plaatsing	van	de	muzikanten	op	het	echte	podium.
	 •	Indien	nodig,	kunt	u	nu	namen	aan	de	icoontjes	geven.
Quick Capture
	 •		Druk	op	de	[i]-button	in	het	display	om	de	“Info”-pagina	te	selecteren.	Druk	op	de	QUICK	CAPTURE-button	om	naar	de	“Quick	Capture”-pagina	

te springen.
	 •	Druk	op	REC	om	een	20	seconden	durend	audiobestand	in	het	interne	geheugen	van	de	M20d	op	te	nemen.	Start	de	weergave.	De	opname	wordt	

in een lus afgespeeld. Druk op stop.
Varia
	 •		Andere	 concepten	 en	 functies	 (presets,	 scenes,	Utility-functies	 en	 L6	 LINK-scenario’s)	 worden	 eveneens	 in	 de	 “Quick	 Start”	 voorgesteld	 en	

uitgelegd.




