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Welkom
Welkom bij VARIAX WORKBENCH HD, de enige virtuele Customshop voor gitaren - mogelijk gemaakt door de 
unieke modelingtechnologie in je Variax! Je kunt er het uiterste mee uit het klankpotentieel van je gitaar halen 
en je eigen unieke gitaren bouwen door body- en elementcombinaties naar wens aan te passen.
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Beginnen
Voordat je de eerste Workbench HD sessie start, heb je het volgende nodig:

• De Variax Digital Interface die bij je gitaar werd geleverd (om de Variax op je computer aan te sluiten).
• Een volle Variax accu en een gitaarkabel (plug die in je Variax om hem aan te zetten).
• Een hoofdtelefoon, een gitaarversterker of een afspeelsysteem (om te luisteren hoe je gitaar klinkt).
• Een internet verbinding (om onderstaande stappen door te lopen).

Start Monkey
Als het bovenstaande gereed is, moet je eerst Monkey starten zodat je zeker weet dat je de nieuwste versies 
gebruikt van de software en firmware. De volgende stappen voer je uit via het Internet:

1. Download Line 6 Monkey via de pagina Downloads op Line6.com.
2. Start Monkey, download de nieuwste Line 6 Audio/MIDI driver en sluit je Line 6 apparaat aan.
3. Als Line 6 Monkey aangeeft dat je de nieuwste firmware op je apparaat moet installeren, doe je dat.
4. Als je apparaat up-to-date is, sluit je je gitaar aan en zorg je dat ook die de nieuwste firmware heeft.
5. Controleer of je de nieuwste versie van Workbench HD gebruikt. Voer eventueel een update uit.
6. Als alle software en firmware up-to-date is, sluit je Line 6 Monkey en start je Workbench HD.
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Overzicht 
Voor wie liever direct in Workbench HD wil duiken (en de details over de functies en mogelijkheden wil 
overslaan), staat hieronder een kort overzicht van de gangbare manier van werken. In de meeste gevallen 
start je Workbench HD terwijl je Variax is aangesloten, waarna je de bestaande modellen in je gitaar aanpast. 
Deze modellen worden automatisch in de modellenlijst geladen als je het programma start.  

De standaard manier van werken ziet er ongeveer als volgt uit:

• Start Workbench HD terwijl je Variax is aangesloten. De modellen uit je gitaar verschijnen automatisch in 
de modellenlijst.
• Scrol door de modellenlijst en kies een preset die je wilt bewerken of gebruiken als basis voor een 
nieuwe preset. Dubbelklik op de naam om hem te laden in het bewerkingsvenster.
• Experimenteer met verschillende elementen en sleep ze naar de gewenste positie op de gitaarbody.
• Wijzig de instellingen van de Elementen (Pickups) zoals de Potmeter (Pots) waarden, Niveaus en 
Bedrading (Wiring).
• Experimenteer met verschillende body’s via de Body Carrousel of het uitschuifmenu Body.
• Als je een combinatie van body en elementen hebt, die je goed vindt, kun je verschillende stemmingen 
proberen in het tabblad Strings, via de Tuning functie, of probeer je Parallel Pitch effecten.
• Je kunt je nieuwe preset verplaatsen naar een andere plek in de modellenlijst, of opslaan in je com-
puter, voor toekomstig gebruik.
• Als je een alternatieve stemming hebt, die je vaak wilt gaan gebruiken, upload je die naar je Variax via de 
knop Manage onder het tabblad Tuning, waarna je de stemming opslaat onder de Alt Tuning rolknop 
op je Variax.
• Je kunt de sessie besluiten door een of meer modellen van je Variax te vervangen door je nieuwe, be-
werkte Workbench HD modellen. Dit doe je door ze te selecteren in de modellenlijst en te klikken op de 
knop Upload to Variax.

Als je eenmaal vertrouwd bent met Workbench HD ontwikkel je vanzelf je eigen manier van werken. En 
met alle body’s, elementen, instellingsmogelijkheden, alternatieve stemmingen en opslagfuncties, zijn de 
mogelijkheden eindeloos. Als je een geheel nieuw model wilt bouwen doe dit je als volgt:

Een Custom Variax-model bouwen

Volg deze stappen voor het bouwen van een nieuw, custom Variaxmodel door een Workbench HD gitaarbody 
te combineren met elementen, instellingsmogelijkheden en stemmingen naar keuze. In ons voorbeeld zullen 
we ook een alternatieve stemming instellen:

• Kies een body in de Body Carrousel (of het uitschuifmenu Body). Lester Flametop, bijvoorbeeld.
• Klik op het tabblad Pickups, en dan op de knop Bridge en laad Lester Bridge in het Pickup menu.
• Sleep het element op de gitaarbody naar verschillende posities, tot je een klank hebt die je goed vindt.
• Klik op het tabblad Strings en zet de knop Tuning aan. Stel hier nu een low B-alternatieve stemming in 
via de Pitch pijltjes. Stem hiervoor je snaren in B F# B E A E (laag naar hoog).
• Selecteer Save Preset As... in het menu File, en geef de low B-preset een naam. Als je die wilt uploa-
den naar je Variax, sleep je hem naar de gewenste locatie in de modellenlijst en klik je op de knop Upload 
to Variax.
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Offline
Als je Variax niet is aangesloten op je computer, kun je Workbench HD Offline gebruiken. Alles wat we in dit 
pilotenhandboek beschrijven, doen we offline, behalve het opslaan naar en laden vanuit je Variax.

Start gewoon de Workbench HD applicatie, open een preset, een presetbank of een complete bundle in het 
menu File en bewerk de geluiden op de normale manier. Je kunt ze zonder Variax natuurlijk niet beluisteren.

De offline-modus kan handig zijn, wanneer je presets wilt organiseren of wanneer je alternatieve stemmingen 
wilt instellen. Als je klaar bent, sla je de resultaten op in je computer voor toekomstig gebruik.

Variax of computer
Als je Workbench HD start, downloadt het een kopie van de modellen uit je Variax. Deze kun je zien in de 
modellenlijst aan de linkerkant van het scherm. Deze lijst is een soort tijdelijk kladblok waarin alle wijzigingen 
dieje maakt aan de modellen of hun volgorde worden bijgehouden, zonder ze in je Variax te veranderen.
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 Automatische Backups

Als je Workbench HD voor het eerst start, maakt het een automatische Variax Backup van de modellen in 
je Variax, die wordt opgeslagen in de map Line 6/Tones/Workbench HD. Op deze manier heb je altijd een 
kopie van je oorspronkelijke Variax modellen, voor het geval je een onbewerkt model nodig hebt.  

En elke keer dat je op de knop Upload ALL to Variax klikt om de modellenlijst te uploaden naar je Variax, 
creëert Workbench HD een automatische User Backup van de modellenlijst, met daarin alle bewerkingen die 
je hebt gemaakt tijdens je huidige sessie. Deze backup wordt in dezelfde Workbench HD map opgeslagen.

B Met de knop Upload to 
Variax wordt het geheugen 
van de Variax bijgewerkt met 
alleen de modellen die in de 
modellenlijst zijn geselecteerd.

D Als er iets aan een model 
is gewijzigd, wordt de naam 
weergegeven in rood, met een 
sterretje ernaast.

A Als je klikt op de knop 
Download from Variax, 
worden alle modellen die in de 
modellenlijst staan, gedownload 
uit de Variax.

E De modellenlijst bestaat 
uit twaalf banken, met vijf 
modellen per bank, net zoals 
de Model Selectorknop op de 
Variax.

C Via de knop Upload ALL to 
Variax wordt het geheugen van 
de Variax gesynchroniseerd met 
het kladblok van Workbench 
HD.

F Scrol naar beneden om alle 
modellen in de modellenlijst te 
zien.
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De modellenlijst organiseren
Je kunt een model naar elke gewenste positie in de lijst kopiëren en plakken of verslepen. Hier volgt een 
overzicht van hoe het slepen werkt als je met presets in de modellenlijst bezig bent:

Individuele Preset:
• Herschikken (binnen een bank): sleep preset naar de doellocatie (de positie licht op tussen presets); de 
andere presets passen hun volgorde automatisch aan.
• Vervangen (binnen dezelfde bank): Ctrl + slepen (Windows), Option + slepen (OS X) van de preset naar 
de doellocatie; de preset in de doellocatie wordt vervangen.
• Vervangen (in andere bank): sleep preset naar de doellocatie; preset in de doellocatie wordt vervangen.
• Verwisselen: Shift + slepen; de twee presets wisselen van locatie.

Bank met 5 presets:
• Vervangen: sleep de ene bank naar de andere. Alle presets binnen de bank worden vervangen.
• Verwisselen: Shift + sleep de ene bank naar de andere; patches binnen de banken wisselen van locatie.

Bewerkingsvenster
Het bewerkingsvenster bestaat uit het hoofdvenster, waarin de huidige, geselecteerde body en elementen 
worden weergegeven. Verder zijn er tabbladen voor de elemenenten (Pickups), snaren (Strings), potmeters 
(Pots), presetvolume en Magnetics Blendniveau.

Preset

Pitch

DADGAD Save

Manage

Tuning Parallel Pitch

StringsPickups PotsBody R-Billy Jetliner
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Vijfstandenschakelaar

Je kunt modellen in de huidige bank selecteren via de vijfstandenschakelaar bovenin het venster. Het 
huidige, geselecteerde model kleurt wit. Dubbelklik op de naam van het model om hem te wijzigen. 

R-Billy DADGAD Jet Black 4 Jet Black Mid R-Billy BridgeJet Black 2

Bank Link-knop  
Wil je een gitaar bouwen die hetzelfde is in alle vijf posities van de vijfstandenschakelaar? Via de knop Bank 
Link, links van de vijfstandenschakelaar kun je de vijf modellen koppelen. Hierdoor wordt elke wijziging die je 
aanbrengt aan een van de vijf modellen, toegepast op alle modellen in de bank.  

Wil je een P90 strat bouwen? Navigeer naar de gewenste bank, koppel de bank en kies je body, de P90 
elementen, de potmeterwaarden, etc. Als je wilt gaan bepalen welke elementen actief zijn in de posities van 
de vijfstandenschakelaar, zet je Bank Link uit, waarna je de element instellingen maakt.

Opmerking: meer over elementkeuze en -instellingen in de paragraaf Elementen op de volgende pagina. 

Body 
Je kunt op drie manieren een body-type kiezen voor je gitaar: 

1. Gebruik het uitschuifmenu Body links bovenin het bewerkingsvenster...

R-Billy G-Brand

R-Billy Jetliner

Chime FullCircle

Chime FullCircle-12

R-Billy JetlinerBody

2. Scrol door de Body Carrousel onderin het scherm en kies een body-type.

R-Billy Jetliner

Dubbelklik op de body in het midden om hem te laden.

3. Scrol door de Body Carrousel en sleep de gewenste body naar het bewerkingsvenster.

Als je eenmaal een body geselecteerd en geladen hebt, is de volgende stap het kiezen van de elementen.

Scrol naar beneden om alle 
bodymodellen te zien.

Klik op de naam van 
een body om hem te 

laden.
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Elementen
Selecteer het tabblad Pickups en klik op de Neck (hals), Middle (midden) of Bridge (brug) knoppen. 
Deze knoppen vertegenwoordigen de drie elementposities op de gitaarbody. Kies een element via het 
uitschuifmenu Pickup. Zet de standbyschakelaar aan om elementen in te schakelen. Je kunt ook de 
Position (positie) en Angle (hoek) voor elk element instellen en het Level (niveau) voor de juiste balans.

MiddleNeck Bridge

PolarityWiring

Pickup

Position

Spank Single Coil Bridge

Angle Level

Reset

7.0” 0.0° 0.0dB

Parallel Normal ReverseSeries

Pickups Strings Pots

Reset Reset

Als er twee elementen tegelijk actief zijn, kun je ze in serie of parallel zetten via de wiringschakelaar 
(bedrading). Je kunt met de polarityschakelaar (polariteit) ook de fase omdraaien voor uit-fase geluiden. 

Visueel bewerken
Om elementen visueel te bewerken op de virtuele gitaarbody, kun je met je muis elementen verplaatsen. Als 
je in het venster op een element klikt, worden de instellingen weergegeven in het tabblad Pickups.

A B

Body R-Billy Jetliner

Houd rekening met het volgende:
• Er kunnen twee elementen tegelijk aanstaan.  • Niet-actieve elementen zijn transparant of onzichtbaar.
• Als je een element versleept naar de zone van het element ernaast, wisselen ze van positie-aanduiding.

Wiringschakelaar

Standbyknoppen 
van de Neck- en 

Middle elementen 
staan uit 

Uitschuifmenu (in 
dit geval voor het 

brugelement)

Polarityschakelaar

Elementpositie, hoek- 
en niveau-instellingen

De knop van het 
brugelement is gese-
lecteerd en aan de 
standbyschakelaar 
kun je zien dat het 
element aanstaat.

A Klik-sleep een element in het 
midden om hem tussen hals 
en brugpositie te verschuiven. 

B Klik-sleep een element 
aan de rand om de hoek te 
veranderen.
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Snaren
Selecteer het tabblad Strings voor weergave van het snaarvolume, Tuning (stemming), en Parallel 
Pitch (parallelle toonhoogte).

Tuning Parallel Pitch
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Snaarvolume 
Met de individuele volumeregelaars kun je het niveau van elke snaar per preset bepalen. Voor het instellen 
van het volume voor alle snaren tegelijk, klik je op de linkknop. 

Je kunt een snaar ook ‘uitzetten’ door het volume op 0% in te stellen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor 
authentieke vijfsnarige banjogeluiden of de open G-Keef stemming.

Tabblad Tuning
In het tabblad Tuning kun je alternatieve stemmingen instellen, opslaan en oproepen.

• 

Tuning Parallel Pitch
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Met de standbyschakelaar zet je een alternatieve stemming aan of uit (licht op als hij aanstaat).
• Via het uitschuifmenu Preset kun je alternatieve stemmingen in de Workbench HD applicatie opslaan.  
• Met de knop Save sla je de huidige stemming op in het uitschuifmenu.
• Als je de knop Manage indrukt, verschijnt er een venster waarin je de presets van alternatieve stem-
mingen kunt beheren. Zie de paragraaf Presets van alternatieve stemmingen beheren op de volgen-
de pagina voor meer details.
• Met de pijltjes omhoog/omlaag pas je de toonhoogte aan per individuele snaar. Bij elke snaar wor-
den de naam en de wijziging van de noot getoond (aangenomen dat je Variax normaal gestemd is).
• Via de linkknop bij de pitch-instellingen koppel je alle 6 de snaren en verhoog/verlaag je ze allemaal 
tegelijk. Het functioneert als een soort alternatief voor een capo.

Volumeregelaars 
voor individuele 

snaren

Linkknop voor het 
koppelen  van de 
volumeregelaars

Knoppen voor 
het opslaan en 
beheren van 
stemmingspresets

Linkknop voor  
instellen van 
toonhoogte

Tabblad Tuning en 
standbyschakelaar

Uitschuifmenu voor 
stemmingspresets

Toonhoogte-
instellingen per 

snaar
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Presets van alternatieve stemmingen beheren
De knop Manage onder het tabblad Tuning is een eenvoudige maar belangrijke functie van Workbench HD. 
Je kunt er presets van alternatieve stemmingen, die je in het bewerkingsvenster hebt gemaakt, mee opslaan 
en ze naar je Variax sturen, als permanente presets onder de Alt Tuning rolknop.

Je kunt alternatieve stemmingen ook van je Variax naar Workbench HD versturen, zodat je ze in je bewerkingen 
kunt gebruiken.

DADGAD
Lo B Joni
Em7+4

1/2 Down
Drop D
Standard

DADGAD
1 Down
Drop Db

Reso G
Blues G
Open D

Baritone
Open A

1/2 Down
Drop D
Standard

DADGAD
1 Down
Drop Db

Reso G
Blues G
Open D

Baritone
Open A

Variax Alt Tuning Presets User Alt Tuning Presets
PRESET NAMEPRESET NAMEPOSITION

• Kies links een Variax Alt Tuning Preset en klik op >> om hem in de preset database op je computer 
op te slaan.
• Kies rechts een User Alt Tuning Preset en klik op << om hem onder de Alt Tuning rolknop van je 
Variax op te slaan.
• Je kunt presets van alternatieve stemmingen ook hernoemen (Rename) of verwijderen (Delete) en 
de volgorde wijzigen door ze te verslepen.

Een alternatieve stemming maken

Een alternatieve stemming maken is eenvoudig. Hier volgt een voorbeeld van een open Em7+4 stemming. 
Volg dan deze stappen:

1. Selecteer een gitaarmodel als basis voor je alternatieve stemming. Dubbelklik erop om hem te laden.
2. Klik op het tabblad Tuning en kijk of de standbyschakelaar aanstaat (hij moet oplichten).
3. Laat de lage E-snaar zoals die is en klik op de pijl omhoog voor de A-snaar tot hij op B (+2) staat.
4. Sla de D- en G-snaren over en klik op de pijl omlaag voor de B-snaar tot hij op A (-2) staat.
5. Klik op de pijl omlaag voor de hoge E-snaar tot hij op D (-2) staat.
6. Sla de preset op door te klikken op de knop Save. Dit opent het venster Save. Typ Open Em7+4 als 
naam voor de preset en klik op Save. Je hebt de open Em7+4 stemming nu opgeslagen. 
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Tabblad Parallel Pitch
Met Parallel Pitch maak je 12-snarige geluiden, Nashville stemmingen, etc.  Als je zo’n stemming gemaakt 
hebt, kun je er een alternatieve stemming van maken via het tabblad Tuning. Hieronder de Parallel Pitch 
preset voor een 12-snarige, elektrische gitaar.

20% 20% 20% 20% 20% 20%

Electric 12

Tuning Parallel Pitch

Preset

Pitch

Cents

Mix

Save

Manage

0 0 0 0 -3 +3

+12 +12 +12 +12 0 0

• Net als in het tabblad Tuning, schakel je met de standbyknop de Parallel Pitch aan of uit.
• In het uitschuifmenu Preset kun je Parallel Pitch presets opslaan en laden binnen de app.  
• Via de knop Save sla je het huidige Parallel Pitch effect op in het uitschuifmenu.
• Via de knop Manage open je een venster waarin je Parallel Pitch presets kunt beheren.
• Met Pitch bepaal je de verschuiving in halve tonen. De standaardwaarde is +12.
• Met Cents bepaal je de Fine Tuning, de verschuiving in honderdste tonen. Schakel de linkknop in om 
de Fine Tuning voor alle zes snaren tegelijk in te stellen.
• Mix bepaalt het niveau van het Parallel Tuning effect per individuele snaar.  Schakel de linkknop in om 
de mixinstellingen voor alle zes snaren tegelijk in te stellen.

Een aangepaste, 12-snarige stemming maken

Je kunt op de volgende drie manieren een aangepaste, 12-snarige stemming maken:
Optie 1: Gebruik een standaardmodel en pas die aan.

• Dubbelklik op een van de 12-snarige gitaarmodellen in de modellenlijst en gebruik die als vertrekpunt.
• Bij een elektrisch model, kies je een body en elementen. Bij een akoestisch model kies je een body.
• Stel de Fine-tuning en Mix in voor elke snaar en Save je preset.

Optie 2: Gebruik een van je favoriete 6-snarige modellen en zet voor dat model Parallel Pitch aan.
• Laad een van je favoriete 6-snarige modellen en gebruik die als vertrekpunt.
• Kies het tabblad Strings en het tabblad Parallel Pitch. Controleer of de standbyknop aanstaat.
• Klik bij de E, A, D en G snaren op de 0 in de Pitch-rij en stel die in op +12.
• Pas de Fine-tuning en Mix voor elke snaar aan tot je tevreden bent. Save je preset.

Optie 3: Kies of bouw een 6-snarig model en laad een 12-snaar preset in het presetmenu.
• Laad een van je favoriete 6-snarige modellen en gebruik die als vertrekpunt, of bouw een nieuwe.
• Als je 6-snarige model goed klinkt, laad je in het uitschuifmenu een Preset.
• Stel de Fine-tuning en Mix in voor elke snaar, tot je tevreden bent. Save je preset.

Fine Tuning 
instellingen koppelen
Mix niveau van Parallel 
Pitch koppelen

Parallel Pitch- 
preset

Mix voor de 
Parallel Pitch 

instellen

Parallel Pitchpresets 
opslaan en beherenParallel Pitch   

instellen
Fine Tuning 

instellen

Tabblad Parallel 
Pitch en standby-
schakelaar
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Pots (Potmeters)
Klik op het tabblad Pots om de waarden van de elektronische componenten van je Variax modellen te kiezen.

Pickups Strings Pots

Load tone and volume defaults for

Spank Single Coil Bridge

Volume Control

Tone Control

Resistance

Resistance Capacitance

Knob Position Save w/ preset

250 kΩ

250 kΩ Taper Audio

22 nF

10.0

Je kunt in het uitschuifmenu de standaardwaarden laden die horen bij bepaalde elementen, of je kunt je 
eigen instellingen maken voor de tone- en volumeregelaars. Kies uit de uitschuifmenu’s de waarden voor 
Resistance (weerstand) en Taper (verloop) voor de volumeregelaar, of Resistance en Capacitance 
(capaciteit) voor de toneregelaar. 

Je kunt de Knob Position (knoppositie) van de toneregelaar voor het huidige model opslaan door "Save 
w/preset" aan te vinken. Als je Variax een model laadt met deze keuze, wordt de fysieke instelling van je 
toneregelaar genegeerd en wordt de opgeslagen stand geladen. Maar als je de fysieke toneregelaar beweegt, 
krijgt die prioriteit en zal de klank overeenkomen met de stand van de fysieke knop.

Preset Volume
Met het Preset Volume breng je het volume van het huidige model in balans met dat van andere modellen.

Magnetics BlendPreset Volume 0.0 dB Model

Als, door elementkeuze en andere instellingen een model heel hard is gaan klinken, wil je het volume 
waarschijnlijk wat verlagen, zodat het geluidsniveau van alle modellen consistenter is.

Magnetics Blend
Via Magnetics Blend kun je de magnetische elementen op je Variax mengen met het huidige model.  

Magnetics BlendPreset Volume 0.0 dB Model

Onze magnetische elementen zijn fysiek gekoppeld aan de vijf- of driestandenschakelaar van je Variax, dus 
de elementen die daarmee geselecteerd zijn, kun je hier erbij mengen. Zo kun je bijvoorbeeld bij een twaalf-
snarig, akoestisch model je magnetische elementen bijmengen, voor een rijk akoestisch/elektrisch geluid.

Opmerking: De magnetische elementen kun je niet alternatief stemmen, dus krijg je de beste resultaten 
door je elementen alleen te mengen met standaardstemmingen of stemmingen die harmonisch ‘kloppen’.

Uitschuifmenu met  
standaardwaarden  

voor elementen

Instellingen voor 
positie van de 

toneregelaar

Instellingen voor 
volumeregelaar 

Instellingen voor 
toneregelaar
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Menu’s
De menu’s zijn te vinden in de balk, bovenin de Workbench HD applicatie. Aan de linkerkant zie je het 
Variax Workbench HD menu, met de standaard systeemmenu’s, zoals About, Services (Mac OS), Show, 
Hide en Quit. Aan de linkerkant staan de menu’s File, Edit, Transfer en Help. De Mac OS X versie zie je 
hieronder. In de Windowsversie is alleen het uiterlijk anders.

File Edit Help
Open Preset...
Save Preset As...

Open Preset Folder

⇧⌘O

⌘O

 ▶

Transfer

⌘S

⌃O
⌃S

Open Recent

⇧⌘S

Open Bank...
Save Bank As...

Open Bundle...
Save Bundle As...

Edit Transfer Help
Global String Levels...

Revert to Original

Undo 
Redo     

Copy Preset
Paste Preset

Select All

Special Characters...

⇧⌘Z
⌘Z

⌘C
⌘V

⌘A

⌥⌘T

Help
Download From Variax
Upload To Variax

Download All From Variax
Upload All To Variax

Transfer

Help

Online Help
Workbench HD Help

Search

Download alle presets van Variax naar Workbench
Upload alle presets van Workbench naar je Variax

Download de geselecteerde presets van Variax naar Workbench
Upload de geselecteerde presets van Workbench naar je Variax

Open de PDF van het Workbench HD pilotenhandboek
Ga naar de pagina Online Help op Line6.com

Typ een sleutelwoord in om te zoeken

Open een Workbench HD preset
Save een Workbench HD preset onder een nieuwe naam

Open een Workbench HD bank
Save een Workbench HD bank onder een nieuwe naam

Open een Workbench HD bundle
Save een Workbench HD bundle onder een nieuwe naam

Open de meest recente Workbench HD preset

Open de Workbench HD presetmap

Kopieer de geselecteerde preset naar het klembord
Plak de gekopieerde preset op de gewenste locatie

Maak de laatste actie ongedaan
Opnieuw uitvoeren van de laatste actie

Brengt de preset terug in de oorspronkelijke staat

Opent een venster waarin je het volume van de individuele snaren 
van je Variax kunt instellen. Deze instellingen worden globaal 
opgeslagen 

Selecteer alle presets in de modellenlijst

Open het venster speciale tekens (alleen Mac OS X)
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Algemene snaarniveaus instellen
In het menu Edit, bovenaan de applicatie staat een commando, genaamd Global String Levels. Als je dit 
kiest, opent er een venster waarin je het uitgangsniveau van elk van de zes snaren op je Variax kunt instellen. 
Je kunt hiermee het volume van individuele snaren instellen voor een optimale balans tussen de snaren. 
Je kunt die verhouding ook aanpassen door bijvoorbeeld de twee onderste snaren iets harder te zetten. 
Onthoud wel dat 0 dB het maximale volume is. Je maakt de balans dus door andere snaren zachter te zetten.

0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB

Lo E A D G B Hi E

Global String Levels

OK Cancel

• Klik op de pijltjes omhoog/omlaag voor het instellen van het volume per snaar (max. 0 dB).
• Als je de balans goed vindt, klik je op de knop OK (de wijzigingen worden direct opgeslagen).

De nieuwe snaarbalans wordt permanent in je gitaar opgeslagen, tot je de balans opnieuw instelt.

Veelgestelde vragen
Hieronder volgt een lijst met veelgestelde vragen en helponderwerpen, zodat je een beter idee krijgt van de 
functies van Workbench HD en de manier van werken.

Wat is een bundle?
Een bundle is een set van 60 presets, overeenkomstig het aantal presets opgeslagen in je Variax en/of 
weergegeven in de modellenlijst in Workbench HD. Je kunt bundles opslaan in je computer via het menu 
File/Save Bundle As...   

Je kunt een bundle openen en in Workbench HD laden en offline of online bewerken via het menu File/Open 
Bundle...

Hoe sla ik een Workbench HD preset op, zonder hem naar mijn Variax te uploaden?
Open het menu File en kies Save Preset As... Je kunt vervolgens je preset opslaan in je computer. De 
standaard opslaglocatie is de map Line 6/Tones/Workbench HD.

Kan ik een alternatieve stemming toepassen op een 12-snarig model?
Ja. Nadat je een 12-snarige stemming hebt gemaakt, klik je op het tabblad Strings en selecteer je de knop 
Tuning. Zet hier de standbyschakelaar aan en kies een stemming in het uitschuifmenu Preset of maak 
een nieuwe stemming via de Pitch instellingen. De stemming wordt toegepast op het 12-snarige model.

Wat is het doel van de Neutral Body?
De Neutral Body voegt geen bodykarakteristiek toe aan je model. Je hoort dus alleen het geluid van de 
elementen. Je kunt zo bijvoorbeeld het geluid van de Variax elementen nabootsen, zonder extra bodykleuring. 
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Ik ben aangesloten op mijn computer, waarom ziet mijn computer mijn Line 6 apparaat niet?
Je hebt waarschijnlijk niet de nieuwste Line 6 Audio/MIDI driver op je computer geïnstalleerd. Start Line 6 
Monkey en installeer de nieuwste Line 6 Audio/MIDI driver en je apparaat zou normaal zichtbaar moeten zijn.

Waarom kan ik mijn 12-snarige stemming niet instellen op een positieve waarde?
De bovengrens van een pitch shift-waarde in Workbench HD is +12. Als de parallel pitch van een snaar dus 
al op de bovengrens van +12 staat, kun je de fine-tuning instelling alleen naar beneden bijstellen.

Waarom hebben sommige body’s 2 elementen en andere drie (waarvan één transparant)?
Het aantal elementen dat je ziet is gelijk aan de oorspronkelijke gitaren die we gemodelleerd hebben. Met 
andere woorden, op een gitaar met twee elementen wordt het middelste element onzichtbaar als hij wordt 
gedeactiveerd, terwijl hij op een gitaar met drie elementen doorzichtig wordt. 

Je kunt bij alle elektrische body’s echter elk van de drie elementen aanzetten in het tabblad Pickups, waarna 
je het corresponderende hals-, midden-, of brugelement op de body ziet verschijnen.

Waarom verwisselen midden- en halselementen van aanduiding als ik ze over de body sleep?
De aanduidingen van de hals- midden- en brugelementen zijn gebaseerd op de relatie tussen elkaar. Alle drie 
de elementen zijn aan deze regel onderworpen, dus ook het brugelement. 

Als je bijvoorbeeld het brugelement verder richting de hals beweegt dan het halselement, krijgt het brugelement 
de aanduiding Neck, omdat hij het dichtst bij de hals staat. Het (voormalige) halselement krijgt dan de 
aanduiding Middle, omdat hij in de middenpositie terecht komt, terwijl het (voormalige) middenelement de 
aanduiding Bridge krijgt, vanwege het feit dat hij van alle drie de elementen, het dichtst bij de brug staat.

Wat doen de Wiring- en Polarity-schakelaars precies?
Deze schakelaars werken hetzelfde als op een echte gitaar. Als twee Workbench HD elementen aanstaan, 
terwijl de wiringschakelaar op Series staat, wordt het uitgangssignaal van het ene element opgeteld bij het 
andere element, wat resulteert in een harder, vetter geluid. Staat de schakelaar op Parallel, dan worden de 
elementen parallel met elkaar geschakeld. Dit levert een cleaner geluid, met een volume dat vergelijkbaar is 
met dat van een enkel element.  

Als de polarityschakelaar op Reverse staat, wordt de golfvorm van het tweede element uit fase gezet met 
het eerste element, wat resulteert in een hol, gefilterd geluid.

Welke Line 6 apparaten kunnen als computerinterface werken met mijn Variax en Workbench HD?
De Variax Digital Interface die bij je Variax geleverd werd, is de beste interface om met Workbench HD te 
gebruiken. Je hebt hierbij een volle batterij nodig en een gitaarkabel om je Variax in te schakelen. 

Elke ander Line 6 apparaat met een VDI ingang werkt ook. Dit zijn onder andere de POD HD Pro, POD HD 
500, POD X3 Live, POD X3 Pro en Vetta II.  Als je Variax op deze apparaten is aangesloten met een Line 6 
VDI kabel, voorzien ze je Variax ook van stroom.  

Waarom klinkt de alternatieve stemming niet goed als ik mijn magnetische elementen erbij meng?
De magnetische elementen op je fysieke gitaar worden niet alternatief gestemd. Als je bij een alternatief 
gestemd model dus het Magnetics Blend niveau harder zet, kan het dissonant klinken. Je kunt de 
magnetische elementen wel zonder harmonische problemen mengen met 12-snarige modellen.

Je kunt ook experimenteren met andere stemmingen die harmonisch geschikt zijn. Probeer een model 
maar eens op +5 te zetten voor alle snaren en een Magnetics Blend instelling op 100%. Je hoort nu een 
harmonische mix van de magnetische elementen met de kwarten erboven, die heel vol en muzikaal klinkt.
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Body referentielijst
Hier volgt een lijst van de elektrische- en akoestische gitaarbody’s die in Workbench HD beschikbaar zijn.

     
Bodynaam Gebaseerd op

T-Model Custom 1960 Fender® Telecaster®  Custom
Spank 1959 Fender®  Stratocaster®  (Rosewood)
Lester Flametop 1959 Les Paul® Standard
Special Bird 1976 Gibson® Firebird
Special Special 1955 Les Paul®  Special
Resonator Biscuit Bridge 1935 Dobro®  Model 32 aluminium body
Electric Sitar 1966 Coral Sitar® 
Masonite Plank 1999 Jerry Jones Shorthorn® 
Lester’s Banjo Gibson® Mastertone Banjo
Tricone Resonator 1928 National® TriCone metalen body
Chime FullCircle 1966 Rickenbacker® 370
Chime FullCircle-12 1966 Rickenbacker® 370 12-snarig
Jazz Seventy Five 1954 Gibson® ES®-175
Jazz Super Four 1953 Gibson® Super 400
R-Billy G-Brand 1959 Gretsch® 6120
R-Billy Jetliner 1959 Gretsch® Duo Jet
Semi BluesKing 1961 Gibson® ES®-335
Semi Pokerface 1964 Epiphone® Casino
Acoustic D 1959 Martin® D28
Acoustic D12 1970 Martin® D12-28 12-snarig
Acoustic 0 1967 Martin® 0-18
Acoustic G12 1966 Guild® 12-snarig
Acoustic J 1995 Gibson® J200
Neutral Neutrale Body 

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen enkele manier met Line 6 verbonden zijn. De productnamen en -beschrijvingen worden 
hier slechts vermeld ter identificatie van de producten die bestudeerd werden tijdens de ontwikkeling van de geluidsmodellen van Line 6. Fender®, Stratocaster®, 
Tele®, Telecaster®, Guild® en DeArmond® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation. Gibson®, Les Paul®, ES®, Epiphone®, 
en Dobro® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp. Coral Sitar® en Jerry Jones Shorthorn® zijn geregistreerde handelsmerken van Jerry Jones. 
National® is een geregistreerd handelsmerk van Kaman Music Corporation. Martin® is een geregistreerd handelsmerk van Dreadnought, Inc. Rickenbacker® is een 
geregistreerd handelsmerk van Rickenbacker International Corporation. Gretsch® is een geregistreerd handelsmerk van Fred W. Gretsch Enterprises, Ltd.
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Elementen referentielijst
Hier volgt een lijst van de elektrische elementen die in Workbench HD beschikbaar zijn.

Elementnaam Gebaseerd op
T-Model Neck Tele® Lipstick
T-Model Bridge Tele® Brugelement
T-Model WideRange Tele® Wide Range Humbucker
Spank Single Coil Bridge Stratocaster® Brugelement
Spank Single Coil Middle Stratocaster® Middenelement
Spank Single Coil Neck Stratocaster® Halselement
Lester Neck Les Paul® PAF Halselement
Lester Bridge Les Paul® PAF Brugelement
Special 90 Neck Les Paul® Special P90 Halselement
Special 90 Bridge Les Paul® Special P90 Brugelement
Mini Humbucker Neck Firebird Neck Mini-Humbucker
Mini Humbucker Bridge Firebird Bridge Mini-Humbucker
R-Billy Tron Neck 6120 Neck Filtertron
R-Billy Tron Bridge 6120 Bridge Filtertron
R-Billy D'Almond Neck Duo Jet Neck DeArmond®
R-Billy D'Almond Bridge Duo Jet Bridge DeArmond®

Toaster Neck Rickenbacker® 12 Neck Toaster
Toaster Bridge Rickenbacker® 12 Bridge Toaster
Semi Humbucker Neck ES®-335 Halshumbucker
Semi Humbucker Bridge ES®-335 Brughumbucker
Dogear 90 Neck Casino Neck P90 Dogear
Dogear 90 Bridge Casino Bridge P90 Dogear
Semi 90 Neck ES®-175 P90 Halselement
Semi 90 Bridge ES®-175 P90 Brugelement
Jazz 90 Neck Super 400 P90 Halselement
Jazz 90 Bridge Super 400 P90 Brugelement
89 Neck JTV-89 Halselement
89 Bridge JTV-89 Brugelement
Lipgloss Neck Jerry Jones Halselement
Lipgloss Bridge Jerry Jones Brugelement
Sitar Coral Sitar® Lipstick Tube

Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen enkele manier met Line 6 verbonden zijn. De productnamen en -beschrijvingen worden 
hier slechts vermeld ter identificatie van de producten die bestudeerd werden tijdens de ontwikkeling van de geluidsmodellen van Line 6. Stratocaster®, Tele®, en 
DeArmond® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation. Les Paul® en ES® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar 
Corp. Coral Sitar® en Jerry Jones Shorthorn® zijn geregistreerde handelsmerken vanJerry Jones. Rickenbacker® een geregistreerd handelsmerk van Rickenbacker 
International Corporation. 


