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OPGELET: Dit product werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het volgens paragraaf 15 van het Amerikaanse FCC Reglement, voldoet aan de ver-
eisten voor Klasse B-apparaten. Die producten moeten aan de volgende eisen voldoen: (1) Ze mogen geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) ze 
moeten bestand zijn tegen interferenties van buitenaf die de werking van het product op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

  Belangrijke veiligheidswaarschuwingen

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

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

Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst de 
gebruiker op niet geïsoleerde, gevaarlijke spanningen in het in-
wendige van dit product die sterk genoeg zijn om elektrocutie te 
veroorzaken. 

Het symbool met een uitroepteken in een driehoek wijst de gebrui-
ker erop dat alle instructies voor het juiste gebruik (en het onder-
houd) van dit apparaat te vinden zijn in de bijgeleverde handleiding.

PAS OP
ELEKTROCUTIEGEVAAR 

NIET OPENEN

SERIENUMMER:

Let op: Line 6 is een geregistreerd handelsmerk van Line 6, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.  AMPLIFi is een handelsmerk van 
Line 6, Inc.  Alle rechten voorbehouden.  iPod touch®, iPhone® en iPad® zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere 
landen. App StoreSM  is een servicemerk van Apple, Inc.  Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat of de manier waarop aan 
voorgeschreven (veligheids)voorwaarden wordt voldaan. Het Bluetooth® beeldmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth 
SIG, Inc. en het gebruik hiervan door Line 6 gebeurt onder licensie. Android is een handelsmerk van Google, Inc.
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Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door en bewaar ze op een veilige plaats.

• Lees deze instructies. 
• Bewaar deze instructies.                      
• Let op de waarschuwingen. 
• Volg alle instructies op.    
• Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.   
• Alleen schoonmaken met een droge doek.
• Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer dit apparaat volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, of andere apparaten (zoals versterkers) die warm worden.
• Altijd aansluiten op een geaard stopcontact. 
• Een geaarde stekker heeft een extra ader voor de aarding. Dit is voor je eigen veiligheid. Houd deze veiligheidsmaatregel in stand.  
• Ga niet op de kabels staan, zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om beschadiging te voorkomen. Let vooral op de uiteinden van de kabel en bij 

de aansluiting op het apparaat.
•	 Gebruik	alleen	door	de	fabrikant	gespecificeerde	accessoires.	
•	 Gebruik	dit	apparaat	alleen	met	wagentjes,	statieven,	tafels	en	beugels	die	door	de	fabrikant	worden	gespecificeerd	of	worden	geleverd	als	accessoire.	

Wees voorzichtig als het apparaat wordt getransporteerd met een wagentje, om eventuele verwondingen te voorkomen.
• Haal de stekker uit het stopcontact als de versterker langere tijd niet wordt gebruikt en tijdens onweer.
•	 Laat	al	het	onderhoud	over	aan	gekwalificeerd	technisch	personeel.	Dit	is	onder	andere	nodig	als	de	voedingskabel	of	plug	is	beschadigd,	er	vloeistof	in	

het apparaat is gekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren werkt, of het apparaat is gevallen of de behu-
izing beschadigd.

• Dit apparaat mag nooit worden blootgesteld aan druppels of spetters en er mogen geen met vocht gevulde objecten zoals bier/wijn/whisky/bacardi/co-
gnac/limonadeglazen of bloemenvazen op worden gezet.

• WAARSCHUWING: Om mogelijke elektrocutie te voorkomen, mag dit apparaat nooit worden blootgesteld aan regen of vocht.
• De stroomaansluiting moet ten allen tijde bereikbaar zijn om het apparaat los te koppelen van elektriciteit.
• Alleen aansluiten op stopcontacten met de volgende voltages: 100/120V  220/240V 50/60Hz (afhankelijk van het voltagebereik van de meegeleverde 

voeding).
• Langere tijd blootgesteld worden aan hoge volumeniveaus kan onherstelbare gehoorbeschadiging tot gevolg hebben. Neem ‘veilig luisteren’ serieus!
•	 Als	het	apparaat	beschadigd	is,	moet	het	door	gekwalificeerd	technisch	personeel	onderhouden	worden	zoals	wanneer:
 • de voedingskabel of de voedingsaansluiting is beschadigd 
 • er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp in het apparaat is gevallen 
 • het apparaat heeft blootgestaan aan vocht of regen 
 • het apparaat niet naar behoren werkt of duidelijk anders 
 • het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd



HET EFFECTPEDAAL, OPNIEUW UITGEVONDEN
AMPLIFi FX100	iis	meer	dan	een	effectprocessor	op	de	grond.	Het	is	
een totaal vernieuwde gitaarbeleving.
Je kunt via Bluetooth® draadloos muziek direct naar pedaal streamen, 
perfect voor meespelen, nummers afspelen tijdens repetities en het 
beluisteren van je muziekcollectie. 
En het hart van de AMPLIFI wereld is de revolutionaire iOS app die 
draadloos	 je	 effecten	 bedient,	 geluiden	 creëert	 die	 passen	 bij	 je	
muziekcollectie en die je aansluit op een online netwerk van gitaristen. 

AMPLIFi FX100 Functies
• Effectprocessor	pedaal	van	topkwaliteit
• Bluetooth streaming audio (compatible met iOS, AndroidTM, en 

Mac® of PC)
AMPLIFi app

• Voor het draadloos bedienen en tot in detail programmeren van 
je gitaargeluid

• De automatische tone-matching functie levert in een handomdraai 
geluiden die passen bij je muziekcollectie

• Creëer,	deel,	download	en	beoordeel	oneindig	veel	geluiden	met	
de AMPLIFi community

• Gemaakt voor iPhone® 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S, 
iPhone 4, iPad® (4e generatie), iPad mini, iPad (3e generatie), iPad 
2 en iPod touch® (5e generatie).
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1. Bluetooth® aansluitknop  - De AMPLIFI FX100 kan draadloos 
communiceren met een iOS device.  Voordat je de  AMPLIFi Remote 
app start, moet je Bluetooth als volgt instellen:
Je AMPLIFi FX100 koppelen aan een iOS apparaat:
• Start op de AMPLIFi FX100 de Bluetooth aansluitmodus door 

boven op het pedaal op de Bluetooth knop te drukken - hij gaat 
knipperen.

• Open de Bluetooth aansluitmodus op je iOS apparaat.
• De unieke naam van je AMPLIFi FX100 verschijnt in je iOS 

apparaat.
• Selecteer de naam van je AMPLIFi FX100 - hiermee koppel je hem 

aan je apparaat!

2. Toonregelaars - Als je de AMPLIFi Remote app gebruikt, kun je 
met de iOS editor alle geluidsaanpassingen maken. Je kunt je 
gitaargeluiden ook handmatig doen via de volgende toonregelaars:
DRIVE: Regelt de hoeveelheid drive van het gekozen versterkermodel.
BASS, MID, TREBLE: Regelt de bass, mid en treble niveaus van het 
gekozen versterkermodel.
FX: Regelt de FX instelling die met de preset is opgeslagen en die in 
de AMPLIFi Remote app is geselecteerd.
REVERB: Regelt de hoeveelheid galm van de geselecteerde preset.

3. Master Volumeknop - Deze grote knop regelt het totaalvolume van 
de AMPLIFi FX100. Hij heeft ook een Secundaire Functie waarmee 
je het gitaarvolume ten opzichte van de andere audio kunt instellen. 
Dit is handig wanneer je aan het meespelen bent en je gitaargeluid in 
verhouding te hard of te zacht is.
Voor een goede balans druk je op de Master volumeknop voor de 
secundaire functie. Je kunt nu het gitaarvolume naar wens instellen. 
Na 5 seconden schakelt de secundaire functie uit en kun je met de 
knop weer het Master volume regelen.

Master Volume LED RIng

  Master Volume LED Ring - De ring van LEDs om de master volume-
knop geven verschillende dingen weer, afhankelijk van de parameter 
die wordt ingesteld:
• Master Volume: De LEDs geven het Master volumeniveau in het 

rood aan.
• Gitaarniveau: Als de secundaire functie actief is (door de knop in 

te drukken), kleuren de LEDs wit.
• Toonregelaars: als je aan een individuele toonregelaar draait, 

wordt de opgeslagen instelling in het rood getoond; de huidige 
instelling wordt met witte LEDs aangegeven.

4.  Preset keuze voetschakelaars - Elke preset bank in het geheugen 
van de AMPLIFI FX biedt ruimte voor 4 presets: A, B, C en D. In een 
preset	worden	alle	versterker-	en	effectinstellingen	opgeslagen	die	
de kenmerken van een geluid bepalen.
Een preset laden: Druk op een van de preset keuze voetschakelaars 
(A-D) om de corresponderende preset te laden. De rode LED om de 
schakelaar geeft aan welke preset geselecteerd is.
Een preset opslaan: Houd de voetschakelaar ingedrukt van de 
huidige preset ingedrukt om save mode te openen. Voetschakelaars 
A-D beginnen te knipperen. Druk op een van de voetschakelaars om 
de preset op de corresponderende locatie op te slaan. Als je in save 
mode bent, kun je presets in elke bank opslaan (zie het volgende 
punt om van bank te wisselen).



5.  Preset Bank weergave - AMPLIFi FX100 heeft 25 Preset Banken. In 
de Preset Bank weergave kun je de huidige preset bank als nummer 
(1	-	25)	aflezen.
Wisselen van Preset Bank: Om naar een andere preset bank 
te schakelen, kies je een bank waarna je een preset in die bank 
selecteert. Je kunt preset banken als volgt met de preset select 
knoppen selecteren:
Om verder te bladeren door banken: Druk tegelijkertijd op 
voetschakelaars A en B.
Om terug te bladeren door banken: Druk tegelijkertijd op 
voetschakelaars C en D. 
Heb je de gewenste bank eenmaal geselecteerd, dan kun je 
binnen die bank een preset laden door de gewenste preset keuze 
voetschakelaar in te drukken. 
Preset Status Indicator -	Als	je	een	versterker-	of	effect	instelling	
binnen een preset hebt gewijzigd, verschijnt er onderin de preset 
bank weergave een rode stip. Deze rode stip verdwijnt als de preset 
is opgeslagen of als er een andere preset is geladen..

6. Tap Tempo knop - Door in de maat een paar keer op de TAP Tempo 
knop te drukken, stel je het tempo in van de Delays of andere FX die 
synchroon lopen aan het Tap Tempo.  
Stemapparaat - Houd de TAP een paar seconden ingedrukt om 
het stemapparaat te activeren. Als je een noot speelt, zal het 
stemapparaat die automatisch detecteren en weergeven in de bank 
weergave. De LEDs lichten aan de linkerkant van de LED ring op 
wanneer je noot te laag is en aan de rechterkant als hij te hoog is. 
Als de bovenste LED brandt, is de noot goed gestemd. Druk op een 
willekeurige knop om het stemapparaat te deactiveren.
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 LED Indicators van het stemapparaat

7. Expressiepedaal - De LEDs aan de linkerkant van het 
expressiepedaal geven aan of het expressiepedaal in gebruik is. Het 
pedaal kan schakelen tussen bediening van het volume en de wah 
via de ingebouwde teenschakelaar. 
Het expressiepedaal schakelen: Trap het expressiepedaal 
helemaal naar voren om de teenschakelaar in te drukken die zich 
onder de voorkant van het pedaal bevindt. Met deze teenschakelaar 
schakel je tussen volume en wah bediening.



Aansluitingen

8. Guitar In - Hier sluit je je gitaarkabel aan.
9. Phones - Hier sluit je een hoofdtelefoon aan. Je regelt het volume 

met de Master volumeknop.
10. Main Outs - De Main Outs sturen een fullrange signaal uit, een mix 

van je gitaargeluid en Bluetooth audio die eventueel naar het apparaat 
wordt gestuurd. Je kunt standaard 1/4 inch jacks gebruiken om de 
FX100 aan te sluiten op allerlei apparaten, zoals een mengtafel, PA 
luidsprekers of je stereoinstallatie (mits je de goede verloopkabels 
gebruikt).

11. Amp Out - De Amp Out uitgang levert een mono signaal van 
je	 gitaargeluid,	 met	 versterkermodeling	 en	 effecten.	 Eventuele	
Bluetooth audio wordt niet door deze uitgangen gestuurd. 
De Main Outs & Amp Outs tegelijk gebruiken - Als de Amp Out 
uitgang in gebruik is, wordt er naar de Main Outs alleen Bluetooth 
audio gestuurd.

12. USB aansluiting - voor toekomstige functies. 
13. Stroom aansluiting - Gebruik om het apparaat van stroom te 

voorzien alleen een Line 6 9VDC adapter.

14. Power - Met deze schakelaar zet je het apparaat aan.

AMPLIFi Remote Applicatie voor iOS
De nieuwste versie van de AMPLIFi Remote iOS applicatie kun je gratis 
downloaden in de App StoreSM.  
En als je dan toch online bent, kun je gelijk je AMPLIFi FX100 registreren!  

AMPLIFi Firmware Updates
Zorg	ervoor	dat	je	altijd	de	laatste	firmware	gebruikt	in	je	AMPLIFI	FX100.	
De AMPLIFi Remote applicatie zal een melding geven wanneer er een 
update beschikbaar is, dus je weet altijd of je de meest recente versie 
gebruikt!
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