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Welkom bij de FIREHAWK 1500 – live, studio & meer
De Firehawk 1500 vormt de overtreffende trap van bestaande 
gitaarversterkers: hij biedt een “Full Range Flat Response”-weer-
gavesysteem en tal van versterker-, speaker- en effectmodellen. 
Voor het eerst klinkt uw gitaar net zo goed als de muziek, die u met 
deze versterker weergeeft. Alle sounds klinken live net zoals in de 
studio en worden bovendien in deze vorm via de XLR-uitgangen 
naar de PA uitgestuurd, zodat uw publiek precies hoort wat u in 
gedachte had.

Functies van de Firehawk 1500
• Bijzonder krachtige gitaarversterker.
• Wet/Dry-stereosysteem met 6 luidsprekers, 1500W/132 

dBSPL.
• Full Range/Flat Response-systeem (FRFR) voor een voorspel-

bare live-weergave van uw sounds op eender welk volume.
• Groot aantal HD- en klassieke modellen van versterkers en 

effecten.
• Wijzig uw sounds met een tablet of smartphone en stream 

via Bluetooth muziek naar de versterker. Compatibel met iOS, 
Android evenals Mac en PC.

• Directe opname via USB met een Mac, Windows of iPad. 
Wie met een iPad werkt, heeft een optionele USB- camera-
adapter nodig.

Bedieningsorganen op het frontpaneel
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1. LC-display - Het grote display van de Firehawk 1500 heeft 
meerdere functies. Wat er precies wordt afgebeeld, verschilt 
naar gelang de gebruikte bedieningsorganen en modes. In de 
meeste gevallen ziet u de bank, het geheugen en de naam van 
de momenteel geladen sound. De overige informatie wordt 
elders in deze handleiding besproken.

2. Gitaaringang - Sluit hier uw 6,3mm-gitaarkabel aan.
3. Bluetooth-paringsknop - De Firehawk 1500 kan via Bluetooth 

met uw mobiel apparaat communiceren. Alvorens de “Fire-
hawk Remote” app op te starten moet u de Firehawk 1500 op 
de volgende manier met uw mobiel apparaat paren:

• Selecteer de paringsmode van de Firehawk 1500 door op de 
Bluetooth-knop op het frontpaneel te drukken – hij begint te 
knipperen.

• Selecteer de Bluetooth-paringsmode op uw iOS-apparaat of 
roep het Bluetooth-instellingsmenu van uw Android-apparaat 
op.

• In het display van het mobiele apparaat verschijnt nu de 
unieke naam van uw Firehawk 1500. Android-gebruikers moe-
ten eventueel een scan starten om de lijst van beschikbare 
Bluetooth-apparaten te updaten.

• Kies op uw mobiel apparaat de unieke naam van uw Firehawk 
1500. De paring is nu voltooid en u bent klaar voor een draad-
loze communicatie!

4. Geheugen- en bankkeuzeregelaar - De Firehawk 1500 bevat 
128 presets, die zich in de 4 geheugens (A~D) van de beschik-
bare banken (1~32) bevinden. Het LC-display toont het bank-
nummer, het geheugen en de naam van de gekozen sound.

01B Lead the Way
LC-display: toont de bank, het geheugen en de naam van de sound

Elke preset bevat alle versterker- en effectinstellingen, die 
bepalend zijn voor de betreffende sound, plus de functies van 

de FBV-voetschakelaars (optie) en de “FX Loop”-parameters. 
Druk op de regelaar om uw huidige instellingen in de Firehawk 
1500 op te slaan. Draai aan de regelaar om een ander geheu-
gen te kiezen en houd hem ingedrukt om de instellingen daar 
op te slaan.
Opmerking:  Met de app kunt u een onbeperkt aantal sounds 

downloaden, opslaan, editen en zelfs de volgorde 
van de geheugens wijzigen! Zie hiervoor “De ‘Fire-
hawk Remote’ applicatie” op blz. 7.

5. TAP-knop - Druk verschillende keren op de TAP-knop om het 
tempo in te stellen dat door Delay- en andere “synchroniseer-
bare” effecten wordt gehanteerd. De TAP-indicator knippert 
telkens in de maat van het ingestelde tempo (als u dat geknip-
per maar niets vindt, kunt u dit met de “Firehawk Remote” app 
uitschakelen).

6. Toonregelaars - Bij gebruik van “Firehawk Remote” met uw 
iOS-apparaat kunt u alle parameters met de app instellen. 
Anderzijds kunt u ook de toonregelaars op de Firehawk 1500 
zelf gebruiken:
DRIVE: Bepaalt de vervormingsintensiteit van het gekozen 
Amp-model.
BASS, MID, TREBLE: Dienen voor het instellen van de bas, 
midden- en hoge tonen van het gekozen Amp-model.
FX: Hiermee beïnvloedt u de toegewezen effectparameter. 
Die toewijzing kunt u met de “Firehawk Remote” app voor elk 
geheugen apart instellen.
REVERB: Hiermee stelt u het galmvolume van het gekozen 
geheugen in.

7. Algemene volumeregelaar - Met deze grote regelaar bepaalt u 
het algemene uitgangsvolume van uw Firehawk 1500. Hij heeft 
nog een tweede functie: u bepaalt er de balans tussen uw 
gitaarsignaal en de audiosignalen mee. Dat is handig, wanneer 
u uw gitaar tijdens het jammen niet of net veel te luid hoort.



5

LED-ring van de volumeregelaar

LED-ring van de volumeregelaar - De LED-ring van de algemene 
volumeregelaar licht in verschillende kleuren op, naar gelang de 
parameter, die u aan het instellen bent:

• Algemeen volume: De rood oplichtende LEDs tonen het alge-
mene uitgangsvolume.

• Presetvolume: Na activeren van de secundaire functie, door 
de regelaar in te drukken, lichten de LEDs wit op. Tijdens het 
instellen van het gitaarvolume lichten sommige LEDs rood op.

• Toonregelaars: Wanneer u aan een toonregelaar draait, 
duiden de rode LEDs de opgeslagen instelling aan. De overige 
LEDs lichten wit op om de huidige instelling aan te geven.

Achterpaneel
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8. MONITOR IN - De lijningangen zijn direct met de eindtrappen 
en luidsprekers verbonden. Hun signaal wordt niet bewerkt. De 
Firehawk 1500 kan tegelijk als stagemonitor en als gitaarver-
sterker worden gebruikt.

9. GAIN - Hiermee stelt u het MONITOR-ingangsniveau in.
10. FX RETURN, FX SEND - Telkens twee connectoren, die 

dienst doen als FX SEND- en FX RETURN-lus. Met de FX 
LOOP LEVEL-schakelaar kiest u het signaalniveau: “LINE” 
(voor apparaten met lijnniveau) of “STOMP” (voor de meeste 
effectpedalen). De plaatsing van het FX LOOP-blok binnen 
het signaalpad kan met de “Firehawk Remote” app voor elk 
geheugen apart worden ingesteld.

11. MAIN OUT-aansluitingen - Sluit hier XLR-kabels aan om een 
storingsvrij signaal naar uw recorder, de mixer, de PA of een 
actieve Line 6 StageSource® fullrange-speaker door te seinen. 
Indien u te kampen hebt met brom, moet u de GND-schakelaar 
eventueel op “LIFT” instellen om een aardlus te voorkomen.

12. Hoofdtelefoon - Sluit hier de 6,3mm-jack van uw hoofdtele-
foon aan. Het volume in de hoofdtelefoon wordt bepaald door 
de algemene volumeregelaar.

13. MIDI IN/OUT/THRU - Hier kun u MIDI-apparaten aansluiten. 
De Firehawk 1500 zendt en ontvangt op MIDI-kanaal 1. Zie 
“MIDI-controlecommando’s” op blz. 13 voor meer details.

14. VARIAX - Sluit hier uw Line 6 Variax-gitaar aan. Deze ingang 
ontvangt alle signalen van de Variax en voedt de gitaar boven-
dien. Zie “Line 6 Variax gebruiken” op blz. 9 voor meer 
details.

15. FBV PEDAL-poort - Sluit hier een FBV-pedalenbak aan voor 
het kiezen van geheugens, het in-/uitschakelen van effecten, 
wah/volume, Tap Tempo en bepaalde editfuncties.

16 USB-poort - Verbind hem met een Mac- of Windows-computer 
(of een iPad) om de Firehawk 1500 als hoogwaardige digitale 
audio-interface (24 bit, stereo) voor opnamen met uw favoriete 
software te gebruiken.
Voor Mac of iPad: Sluit gewoon de USB-kabel aan en gebruik 
de Firehawk 1500. Wie met een iPad werkt, heeft een optionele 
Camera Connection Kit (USB-adapter) nodig.
Voor Windows: Download en installeer de Line 6 Firehawk 
1500 USB ASIO-audiodriver van www.line6.com/software.

17. POWER-ingang - Sluit hier het IEC 320 C14-netsnoer aan.
18. POWER - Hiermee schakelt u het apparaat in en uit.
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De ‘Firehawk Remote’ applicatie
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Lead the Way
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“Firehawk Remote” app – Editorpagina

A. Menu-/Terug-button - Druk hierop om het hoofdmenu te 
openen. (Zie “Functies van de ‘Firehawk Remote’ app” op 
blz. 8 voor meer details.) Op andere pagina’s fungeert hij 
als Terug-knop.

B. Naam van de sound - Hier ziet u de naam van het momenteel 
gekozen geheugen.

C. Signaalpadvenster - Elk icoontje komt overeen met een 
bewerkingsblok. De volgorde daarvan bepaalt het signaalpad. 
Tevens ziet u welke blokken in- en uitgeschakeld zijn. Druk op 
één van de blokken om te zorgen dat de bijbehorende parame-
ters in de inspector worden afgebeeld.

D. Bewerkingsblokken - Elk bloktype heeft een welbepaalde 
functie en eventueel andere kenmerken. De meeste blokken 
kunnen binnen het signaalpad worden verschoven (zie hierna). 
Om een blok te verschuiven moet u het ingedrukt houden, 
terwijl u het naar links/rechts schuift. Verticale lijntjes tonen de 
plaatsen waar het blok kan worden ingevoegd.

• Variax-blok - Bevat alle parameters voor een Line 6 Variax-gi-
taar. Zie “Line 6 Variax gebruiken” op blz. 9.

• Standaardblokken - Het Amp+Cab-blok bevat het door u 
gekozen versterker- en speakermodel. De overige bevatten 
een vast toegewezen effect (Comp en Gate). Standaardblok-
ken kunt u niet verplaatsen.

• Effectblokken - Bevatten een welbepaald effecttype (Vol, 
Wah & Reverb) en kunnen tot op zekere hoogte worden ver-
plaatst.

• Flexibele effectblokken - Hier bepaalt u zelf het gewenste 
effecttype (Stomp, Mod, Delay of Pitch/Synth). Bovendien 
kunnen ze flexibel worden verplaatst.

• Looper-blok - Het volume en de EQ-instellingen worden 
eronder afgebeeld. De Looper kan aan een FS1~FS5 voet-
schakelaar worden toegewezen. Hij kan zich aan het begin of 
het einde van het signaalpad bevinden.

E. Inspectorbereik - Hier ziet u alle parameters van het momen-
teel geselecteerde blok.

F. Modelkeuze- en Bypass-buttons - De modelkeuzebutton 
(links) opent een menu waarmee u een model voor het Amp-, 
Cab- of een effectblok kiest. Met de Bypass-button (rechts) 
schakelt u het blok in en uit.
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G. Sliders - Hiermee kunt u de parameters van het geselecteerde 
blok instellen. Als u een parameter met de FX-regelaar of een 
expressiepedaal (zie “Firehawk 1500 met een FBV 3 peda-
lenbak gebruiken” op blz. 10) wilt beïnvloeden, moet u de 
bijhorende slider even ingedrukt houden.

H. FS1~FS5-buttons voor de voetschakelaarfuncties - Druk op 
de gewenste FS-knop om aan de betreffende voetschakelaar 
van uw FBV 3 een effectblok toe te wijzen dat u vervolgens 
kunt in-/uitschakelen. De LED van de betreffende voetschake-
laars hanteren telkens de kleur van het toegewezen effectblok.

Functies van de ‘Firehawk Remote’ app
Het hoofdmenu biedt een gestructureerde toegang tot alle functies 
van de “Firehawk Remote” app.

 Editor - Laat het bewerken van de met de app geladen 
sound toe. U kunt andere modellen en effecten kiezen, de 
functies van de voetschakelaars wijzigen en de volgorde 
van de blokken veranderen. Zie “De ‘Firehawk Remote’ 
applicatie” op blz. 7.
Geheugens van de hardware - Bekijken, laden, editen, 
beheren en backups maken van de Firehawk 1500-geheu-
gens.

Zoeken in de cloud - In de Line 6-cloud vindt u een 
gestaag groeiend aantal sounds, die door Firehawk 
1500- en AMPLIFi-gebruikers werden gedeeld!
 Mijn sounds - Bekijken, laden, zoeken, editen en beheren 
van de sounds, die u in uw Line 6-account hebt opgesla-
gen. Deze instellingen kunt u ook naar de versterker 
doorseinen.
 Sound-informatie/opslag - Editen van de soundnaam en 
andere metadata om later sneller de gepaste sounds te 
vinden. Deze sounds kunt u naar keuze in de Firehawk 1500 
zelf of in de cloud opslaan. Bovendien kunt u de gewenste 
sounds met andere Firehawk-gebruikers delen.

Tuner - Helpt u bij het stemmen van uw instrument. 
 

Instellingen - Hier vindt u informatie over de app en hulp. 
Bovendien kunt u de Firehawk 1500-firmware updaten en 
voorkeuren voor de muziekweergave en het laden van 

sounds instellen.
 Muziekbibliotheek - Wanneer u met de songs van uw 
mobiel apparaat jamt, kan “Firehawk Remote” automatisch 
een geschikte gitaarsound (op basis van de titel, de artiest, 
het genre enz.) laden.
Niveaus - Hiermee stelt u de balans tussen uw gitaar en de 
muziekweergave in. 

Firmware-updates van de Firehawk 1500
Gebruik altijd de laatste nieuwe Firehawk 1500-firmwareversie om 
een optimaal resultaat te bereiken. Er zijn twee opties voor het 
controleren en installeren van firmware-updates:

• Gebruik van het “Line 6 Updater”-programma - Dit is de 
aanbevolen methode, die bovendien het snelst werkt. “Line 6 
Updater” is een gratis softwarepakket voor Mac en Windows, 
die u van www.line6.com/software kunt downloaden. Instal-
leer dit programma op uw computer om ermee te kunnen 
werken. Schakel de Firehawk 1500 in, sluit hem aan op een 
USB-poort van de computer en start de Updater. Hij herkent 
het aangesloten apparaat en vertelt u of er een update is. Volg 
de instructies om de nieuwe firmwareversie te installeren.

• Werken met de ‘Firehawk Remote’ app - “Firehawk Remote” 
meldt automatisch, wanneer er een nieuwe firmware-update 
is. De nieuwe versie kan ook met de app worden geïnstal-
leerd. Volg de instructies gewoon stap voor stap. In dit geval 
wordt de Firehawk 1500 via de Bluetooth-verbinding geactu-
aliseerd, wat aanzienlijk langer duurt dan bij gebruik van de 
“Line 6 Updater” software.
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Line 6 Variax gebruiken
De Firehawk 1500 laat het gebruik van een Line 6 Variax-instru-
ment toe dat op de VARIAX-connector kan worden aangesloten. In 
het geval van een James Tyler Variax (JTV) of Variax Standard kunt 
u zelfs de stemming wijzigen en tussen het modelingsignaal en de 
magnetische pickups kiezen. Voor een optimaal resultaat gebruikt 
u het best een Variax-kabel van Line 6 – dus geen normale Ether-
net-kabel. Anders zou de connector stuk kunnen gaan. Zie www.
line6.com. voor meer details over de Variax.
Wijzigen en opslaan van de model- en tooninstellingen van de 
Variax: Start de “Firehawk Remote”, ga naar het Editor-venster en 
druk op het Variax-blok helemaal links. In de sectie eronder ziet u 
nu de volgende Variax-opties.

• MODEL CONTROLLED BY: Deze instelling geldt voor alle 
Firehawk 1500-geheugens.

• Wanneer u “FIREHAWK” kiest: De Firehawk 1500 seint de 
modelkeuze en toonregelaar-instelling naar de Variax door, 
wanneer u een geheugen kiest. Als u deze instellingen op 
de Variax wijzigt en de Firehawk-preset vervolgens opnieuw 
opslaat, worden ook de Variax-instellingen opgeslagen.

• Wanneer u “VARIAX” kiest: Wanneer u een Firehawk-ge-
heugen kiest, worden de instellingen voor de Variax niet 
naar de gitaar doorgeseind. Wijzigingen, die u op de Variax 
doorvoert, hoort u weliswaar, maar de Firehawk slaat ze niet 
op in een preset.

• TUNING CONTROLLED BY: Deze globale instelling geldt 
voor alle Firehawk-geheugens.

• Wanneer u “FIREHAWK” kiest: Wanneer u een geheugen 
van de Firehawk selecteert, seint het de opgeslagen alterna-
tieve stemming door naar de Variax.

• Wanneer u “VARIAX” kiest: Wanneer u een geheugen van 
de Firehawk selecteert, seint het de opgeslagen alternatieve 
stemming NIET door naar de Variax.

• VARIAX STRING 1~6: Bij gebruik van een JTV of Variax 
Standard kunt u met deze zes parameters de stemming van 
de betreffende snaar “verschuiven” (elektronische wijziging). 
(De afgebeelde nootnamen gaan ervan uit dat uw gitaar de 
standaardstemming –E, A, D, G, B, E– hanteert.)

• MODEL: Indien gewenst, kunt u de model- en pickupkeuze 
van de Variax eveneens in de Firehawk 1500-geheugens 
opslaan.

• TONE KNOB POSITION: Indien gewenst, wordt de instelling 
van de Variax-toonregelaar eveneens in de Firehawk-geheu-
gens opgeslagen.

• PICKUP MODE: (Alleen voor de JTV en Variax Standard.) 
Hiermee kiest u het model of de magnetische pickups.

Alternatieve stemmingen van de Variax: Met de parameters 
“VARIAX STRING 1~6” kunt u de toonhoogte van de verschillende 
snaren apart verschuiven (zie hierboven). Deze instellingen kunnen 
samen met de overige Firehawk-parameters worden opgeslagen. 
Met “Variax Tuning” bepaalt u, of ze tijdens het laden van de Fire-
hawk-geheugens naar de Variax worden doorgeseind.

Laden van de fabrieksinstellingen
Indien nodig, kunt u opnieuw de fabrieksinstellingen van de Fire-
hawk 1500 laden.Alvorens dit te doen maakt u met de “Fire-
hawk Remote” app het best een backup om geen belangrijke 
instellingen te verliezen! Na het laden van de fabrieksinstellingen 
kalibreert u het best ook de pedalen opnieuw.

• Laden van de fabrieksinstellingen: Houd de algemene volu-
meregelaar en de TAP-knop samen ingedrukt, terwijl u het 
apparaat inschakelt.
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Firehawk 1500 met een FBV 3 pedalenbak gebruiken
Met een optionele FBV 3 kunt u uw Firehawk 1500 met de voeten bedienen.
Sluit de optionele FBV 3 pedalenbak met behulp van de bijgeleverde kabel aan op de Firehawk 1500 om geheugens, versterkers en 
effecten te selecteren evenals de wah- en volumefunctie te gebruiken.

7

4 65

1 2 3

8

109

1. USB - Verbind hem met een Mac/PC voor USB–MIDI-toepas-
singen.

2.  FBV-connector - Sluit hem aan op uw Line 6-versterker of 
POD.

3. 6,3mm-aansluiting voor een expressiepedaal - Met een 
tweede pedaal (optie) hebt u nóg meer controle! Een Line 6 
EX-1 expressiepedaal werkt bv. perfect met de FBV 3.

4. Bank s/t - Met de bankvoetschakelaars (zie “s” en “t”) kunt 
u naar een andere bank gaan.

5.  FUNCTION-voetschakelaar - De functie hiervan kan worden 
gekozen. Dient hier voor het selecteren van de live-editmode.

6.  LED-display - Hier worden de huidige bank, het geheugen en 
de naam ofwel de Tuner-functie afgebeeld.
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7. Volume/wah-pedaal - Dient in de regel voor het gebruik van 
het wah-effect of als volumepedaal. Trap het pedaal helemaal 
in om de teenschakelaar te bedienen en afwisselend wah 
en volume te kiezen. De LEDs linksonder tonen telkens de 
momenteel actieve pedaalfunctie.

8. Voetschakelaars FS1~FS5 - De functie hiervan kunt u zelf 
kiezen. In de regel dienen ze voor het in-/uitschakelen van het 
toegewezen effectblok.

9. Voetschakelaars A, B, C, D - Hiermee kiest u een geheugen 
binnen de geselecteerde bank.

10. TAP - Hiermee stelt u het tempo in dat de actieve delay- en 
modulatie-effecten moeten hanteren. Houd TAP ingedrukt om 
de chromatische tuner te activeren. Met de TAP-voetschake-
laar kunt u bovendien menu’s van de live-editmode sluiten.

‘Line 6 FBV Control’ software installeren
Indien u de FBV 3 als afstandsbediening voor een pakket op uw 
Mac of Windows-computer wilt gebruiken, moet u ook het “Line 6 
FBV Control” pakket installeren. Dit is gratis en laat u toe om 
FBV-instellingen te programmeren, op te slaan en te laden, d.w.z. 
alle benodigde MIDI-controlefuncties – dit alles in een gebruiks-
vriendelijk pakket!  

De “FBV Control”-software kunt u van line6.com/software/ down-
loaden.

Live-editmode met de Firehawk 1500
Opmerking: Zowel de Firehawk 1500 als de FBV 3 beelden in de 
live-editmode hetzelfde af. Het maakt niet uit waar u deze mode 
selecteert. Als u dus de FUNCTION-voetschakelaar van de FBV 3 
intrapt, verandert de status van de Firehawk 1500 eveneens.
Wanneer u FS1~FS5 intrapt, wordt de modeltoewijzing gedurende 
±1 seconde afgebeeld:

Analog Chorus< >
Na ±1 seconde…

16B Pastor of Muppet

1. Druk op FUNCTION om de live-editmode op te roepen.

CMP  REV  CHR  DLY  DRV

FUNCTION licht op en FS1~FS5 knipperen. Trap er één in 
om hem te selecteren. Het display beeldt een afkorting van 3 
tekens voor de aan FS1~FS5 toegewezen modellen af:

2. Kies het effect dat u wilt editen (FS1~FS5).
De gekozen FS-voetschakelaar licht feller op dan de andere 
vier (om aan te geven dat hij geselecteerd is). De VOL- en 
WAH-indicator doven.
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De modelbenaming wordt ±1 seconde in het display afge-
beeld. Daarna verschijnt de laatst geselecteerde parameter en 
de LED-ring van de grote regelaar toont de ingestelde waarde.

Analog Chorus< >
Na ±1 seconde…

CHO:Speed          1.09 Hz

3. Trap dezelfde voetschakelaar herhaaldelijk in om een andere 
parameter te selecteren.
Indien u een andere voetschakelaar intrapt, wordt de daaraan 
toegewezen modelnaam gedurende ±1 seconde afgebeeld. 
Daarna verschijnt de hiervoor het laatst geselecteerde parame-
ter.
Door een voetschakelaar herhaaldelijk in te trappen verlaat u 
de meteen modelnaamindicatie: als u een nieuwe FS twee keer 
snel intrapt, wordt meteen de eerste parameter afgebeeld. U 
hoeft dus niet te wachten tot de modelnaam verdwijnt.

4. Stel met het expressiepedaal de gewenste waarde in. 
Met [s] en [t] kan de waarde in kleinere stappen worden 
gewijzigd.

5. Druk op FUNCTION om de live-editmode te verlaten. 
Zijn indicator dooft.
Houd FUNCTION ±2 seconden ingedrukt om de wijzigingen 
in het huidige geheugen op te slaan en de live-editmode te 
verlaten.
Opmerking:  Door (met A, B, C of D) een ander geheugen te 

kiezen verlaat u de live-editmode eveneens.

Gebruik maken van de kantelsteun
Met de steunpoot kan de Firehawk 1500 gekanteld worden opge-
steld. Voorzichtig: trek de steunpoot helemaal uit alvorens uw 
versterker te kantelen.
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MIDI-controlecommando’s
De Firehawk hanteert talrijke MIDI CC-nummers voor zijn globale functies.

MIDI CC-nummer Waarde Functie
001 0~127 Functie van het EXP-1-pedaal

002 0~127 Functie van het EXP-2-pedaal

051 0~127 In-/uitschakelen van het aan FS1 toegewezen blok

052 0~127 In-/uitschakelen van het aan FS2 toegewezen blok

053 0~127 In-/uitschakelen van het aan FS3 toegewezen blok

054 0~127 In-/uitschakelen van het aan FS4 toegewezen blok

055 0~127 In-/uitschakelen van het aan FS5 toegewezen blok

059 0~127 In-/uitschakelen van het aan EXP Toe toegewezen blok

060 0~63= Overdub, 64~127= Opname Opname/overdub-schakelaar van de looper

061 0~63= Stop, 64~127= Weergave Weergave/stop-schakelaar van de looper

062 64~127= Eén keer weergeven Enkelvoudige weergave van de looper

063 64~127= Undo Undo-schakelaar van de looper

065 0~63= Vooruit, 64~127= Achteruit Vooruit/achteruit-weergave van de looper

067 0~63= Pre, 64~127= Post Pre/Post-positiekeuze van de looper

068 0~63= Normaal, 64~127= Half Keuze van de weergavesnelheid

099 0~63= Uit, 64~127= Aan Looper-mode aan/uit

064 64~127= Tap Tap Tempo: tempo instellen

069 0~63= Uit, 64~127= Aan Tuner aan/uit
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Line 6, Inc.: 
26580 Agoura Road, 
Calabasas, CA 91302-1921, USA

Ingevoerd door: 
Yamaha Music Europe GmbH 
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Duitsland 
Tel: (49)-4101-303-0

Dit apparaat bevat een Bluetooth-module 
conform FCC ID: QOQWT32I
Bevat een Bluetooth-module conform IC: 
5123A-BGTWT32I


