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Vooraf
Bedankt voor uw keuze van een Variax® Shuriken. Deze geniale gitaar 
werd in samenwerking met Steve “Stevic” MacKay van Twelve Foot 
Ninja, een Fusion Metal-band uit Melbourne (Australië) ontwikkeld. 
Steve is de oprichter, gitarist en producer van deze groep en een bij-
zonder creatief iemand. Het verbaast dus niet dat hij de mogelijkheden 
van de Variax-gitaar ten volle benut. De songs van deze groep beslaan 
een groot aantal stijlen en berusten vaak op totaal verschillende stem-
mingen en sounds. Indien u zich al ooit afgevraagd hebt hoe de gitarist 
van deze groep erin slaagt om tussen het couplet en het refrein van een 
singlecoil-funksound naar een humbuckergitaar met “Drop A”-stem-
ming te springen en een muur van een geluid neer te zetten, is het 
antwoord verrassend eenvoudig: Variax. In deze handleiding presente-
ren wij de mogelijkheden van uw Variax-gitaar evenals de door Steve 
MacKay geprogrammeerde sounds.
De website van Twelve Foot Ninja vindt u hier: http://twelvefootninja.com.
De Variax Shuriken wordt met de volgende dingen geleverd: 1 
gigbag, 1 lithium-ion accu, Acculader, VDI–USB-interface, Inbussleutel 
voor de brugzadels, Inbussleutel voor de truss rod
Gewicht: 3,4kg 
Afmetingen: 1070mm x 345mm x 50mm
Specificaties:
•	Elzenhoutbody, esdoornhals met een schaal van 27” en een palis-

sandertoets.
•	24 medium-jumbo frets.
•	Gekapselde locking tuners.
•	Vaste custombrug met piëzozadels (voor de Variax-processor).
•	Eén humbucker met medium-uitgangsniveau.
•	Regelaars: volume, modelkeuze en stemmingskeuze.
•	5-standen-keuzeschakelaar (voor de selectie van de Variax-modellen).
•	6,3mm- en VDI-uitgang (Variax Digital Interface).
•	Lithium-ion-accu met een looptijd van 12 uur.

Opgelet:  
© 2016 Line 6, Inc. Line 6, Variax en POD zijn in de VS en andere landen 
handelsmerken van Line 6, Inc. Het Line 6-logo, Helix, Workbench en Monkey 
zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle rechten voorbehouden. Shuriken is een 
handelsmerk van Shuriken Guitars Pty Ltd. en wordt in licentie gebruikt. Alle 
andere productnamen, handelsmerken en namen van artiesten zijn eigendom 
van	de	betreffende	bedrijven	of	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 bestudeerd heeft. Het gebruik van productnamen, handelsmerken, 
afbeeldingen of namen van artiesten impliceert geen medewerking of ondersteu-
ning. Amerikaanse patenten 6,787,690; 7,279,631 en 7,812,243. Patent van het 
Verenigd Koninkrijk GB2406957 Japans patent 5227493 Duits patent 103 92 940
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1. Volumeregelaar - Hiermee stelt u het uitgangsniveau van de gitaar 
in.

2. Toonregelaar - Hiermee bepaalt u hoeveel hoge tonen het signaal 
bevat.

3. Modelkeuzeregelaar - Druk deze regelaar in (indicator licht op) 
om één van de 8 Variax-modelbanken of één van de 4 User-banken 
te kunnen gebruiken. In de Variax-mode toont de indicator van de 
modelkeuzeregelaar de geselecteerde bank. Elke bank bevat 5 
modellen, die met de 5-standen-schakelaar kunnen worden gese-
lecteerd. Druk opnieuw op deze regelaar (de indicator dooft) om het 

magnetische element te gebruiken. De vier User-banken (User I, II, III 
en IV) bevatten telkens combinaties van gitaarmodellen en alterna-
tieve stemmingen. Met de gratis “Line 6 Workbench” software (zie 
line6.com/software) kunt u de modellen wijzigen.

4. Stemmingregelaar - In de Variax-mode kunt u de stemmingre-
gelaar voor de keuze van één van de 10 opgeslagen alternatieve 
stemmingen gebruiken. Zit uw favoriete stemming er niet bij? Geen 
probleem, dit kunt u vliegensvlug instellen en opslaan. Daar hebben 
we het zo meteen over… Het verdient aanbeveling om de versterker 
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nooit te zacht te zetten, omdat u anders tijdens het spelen tekens 
twee verschillen noten hoort, wat in de regel niet echt muzikaal is.

 In de “MODEL”-stand wordt de stemming bepaald door de voor 
het geselecteerde gitaarmodel opgeslagen stemming (en de instel-
ling van de 5-standen-schakelaar). Met de “Variax Workbench” 
software kunt u ook aan de modellen van de overige banken 
alternatieve stemmingen toewijzen.

 Om een dergelijke stemming tijdelijk niet te gebruiken moet u de 
stemmingregelaar op “STANDARD” zetten. In de Standard-mode 
hanteren de Variax-modellen de standaardstemming – dus ook de 
modellen van de User-banken waarvoor een alternatieve stemming 
geprogrammeerd werd.

5.	 5-standen-schakelaar	-	Omdat deze gitaar maar één magnetisch 
element bevat, heeft de 5-standen-schakelaar geen invloed op de 
sound van die pickup. In de Variax-mode dient hij daarentegen voor 
het kiezen van modellen. Zie het volgende hoofdstuk voor meer 
details.

67

6. Analoge uitgang - Sluit hier uw 6,3mm-gitaarkabel aan.
7. Digitale VDI-uitgang - Dient voor het aansluiten op Line 6-appa-

raten met een digitale Variax-ingang (VDI). Sluit hier uitsluitend een 
digitale Line 6 Variax-kabel aan. 
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8. Accuvak - In de afbeelding wordt getoond hoe u de accu moet 
installeren en verwijderen. Vóór de ingebruikname moet de lithium-
ion-accu compleet worden opgeladen. Een volledig geladen accu 
heeft een looptijd van minimaal 12 uur. Met deze toets kunt u de 
resterende looptijd van de accu controleren:

 4 indicators= meer dan 9 uur
 3 indicators= meer dan 6 uur
 2 indicators= meer dan 3 uur
 1 indicator= minder dan 3 uur
 1 knipperende indicator= minder dan 1 uur. Laad de accu zo snel 

mogelijk op. 

 Opmerking: U kunt uw Variax ook zonder accu gebruiken: wanneer 
u de gitaar op de VDI-ingang van een HELIX™ enz. aansluit, wordt 
ze langs deze weg gevoed.
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De gitaren van de Variax
Elke modelbank van de Variax bevat 5 modellen – één per stand van 
de elementschakelaar. Deze vijf variaties kunnen afgeleid zijn van 
eenzelfde instrument, van gelijkaardige gitaren of gewoon op vijf totaal 
verschillende instrumenten berusten. Meer details over de modellen 
vindt u verderop. Bij de “elektrische” modellen werken de volume- en 
toonregelaar precies zoals op het gemodelleerde instrument. Als u 
het volume vermindert, wordt het geluid vaak ook wat ronder. Ook het 
uitgangsniveau van de modellen volgt het niveau van de gemodelleerde 
instrumenten. Modellen van humbucker-instrumenten staan dus luider 
dan modellen van singlecoil-gitaren. Bij de “akoestische” modellen 
fungeert de volumeregelaar als doodgewone niveauregelaar. En aan-
gezien akoestische gitaren geen toonregeling hebben, moesten we iets 
verzinnen voor de toonregelaar: hiermee bepaalt u de opstelling van 
de (virtuele) microfoon waarmee het geluid wordt “opgenomen”. Draai 
er dus eens aan: u zal een grote verscheidenheid aan klankkleuren van 
het gekozen model te horen krijgen.

Standen	van	de	elementschakelaar
De posities van de 5-standen-schakelaar hebben we voor het gemak 
in deze handleiding genummerd. De “brugpositie” (schakelaar wijst naar 
de brug) noemen we “positie 1”. Door hem trapsgewijs naar de hals te 
schuiven kiest u achtereenvolgens de standen “2”, “3” en “4” (en als hij 
naar de hals wijst, zit u aan positie “5”).

Halspositie  Brugpositie

User I~IV
Steve MacKay, de oprichter, gitarist en producer van Twelve Foot Ninja, 
formuleert het als volgt:
Deze banken bevatten de modellen, die ik het vaakst bij Twelve Foot 
Ninja gebruik. Elke bank bevat geluiden, die ik in de regel voor ver-
schillende songdelen gebruik. U zal merken dat het vaak om dezelfde 
gitaar met verschillende stemmingen gaat. Meestal heb ik namelijk 
voldoende aan een alternatieve stemming – de gitaar en versterker 
mogen gewoon blijven zoals ze zijn. De stemmingen laten mij toe de 
verschillende	riffs	te	spelen.	Als	u	nu	denkt	dat	ik	dus	eigenlijk	aan	het	
sjoemelen ben, antwoord ik het volgende: is het eten van pasta met 
een vork (in plaats van met de handen) dan ook sjoemelen? Of het 
gebruik van de spellingscorrectie? Waarschijnlijk niet. Tenslotte moet je 
de partijen nog steeds zelf spelen – alleen doe ik dit dus met gespecia-
liseerd “gereedschap”.
De Variax-gitaar biedt revolutionaire mogelijkheden, zodat ik zelfs 
tijdens het spelen van moeilijke loopjes nog over het podium kan 
huppelen. Eindelijk is er een gitaar die doet wat ik wil – het traditionele 
opzet	is	in	dat	opzicht	veel	minder	flexibel.
Zoals u merkt, werk ik bijna nooit met complexe pickupcombinaties. 
Ik ben namelijk een vriend van eenvoud. In wezen gebruik ik maar 3 
gitaarsounds: “vet”, “clean” en akoestisch, hier en daar eventueel met 
een kleine variatie voor bepaalde songs. Voorbeeld: de gitaar voor het 
refrein van onze song “Invincible” is gebaseerd op een Dave Grohl-ach-
tig model met een “E, B, E, B, B, E”-stemming en 3 verschillende volu-
me-instellingen voor de verschillende snaren. Deze laatste zorgen voor 
de juiste kleuring van de open akkoorden. Ik vind het gewoon super dat 
zoiets nu eindelijk mogelijk is! Veel plezier ermee…
Mijn gitaar staat meestal in “Drop D” gestemd (D, A, D, G, B, E), omdat 
dit zich perfect leent voor de alternatieve stemmingen. Wie dus graag 
zoals ik speelt, moet de lage E-snaar naar D stemmen. Pas dan klinken 
de stemmingen van de “USER”- en “SHURIKEN”-banken namelijk 
zoals ze bedoeld zijn. Voor de overige banken moet de lage E-snaar 
daarentegen normaal worden gestemd. Om mijn presets met de 
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bijpassende stemming te gebruiken moet u de stemmingregelaar op 
“MODEL” zetten. Vindt u dat net een tikkeltje te vreemd? Stem de lage 
E-snaar dan opnieuw normaal en kies de “STANDARD”-instelling of 
een andere alternatieve stemming.
En tenslotte: Waarom heb ik de eerste vier banken User	I~IV 
genoemd? Omdat ik u tot experimenten wil aanmoedigen – “bouw” 
uw eigen gitaren en sounds en sla ze vervolgens in deze banken op. 
Dát is net het grote voordeel van de Variax. Hiervoor hebt u alleen de 
“Workbench HD” software nodig. Veel plezier ermee!

USER I
Alle stemmingen in deze bank gaan ervan uit dat de lage	E-snaar een 
hele toon lager (D) gestemd staat en dat u de stemmingregelaar op 
“MODEL” zet.

Positie	1:	Post	Mortem	Spank
“Spank”-body met “Spank”-pickups, “Drop D”-stemming (D, A, D, G, 
B, E). De twee laagste snaren klinken hier niet.

Positie	2:	8	Collateral
Neutrale body met JTV89-pickups en een zeer originele stemming 
(D, A, A, A, A, A). De lage E- en A-snaar staan een octaaf lager.

Positie	3:	7	Collateral
Neutrale body met “Lester”-pickups en opnieuw een originele stem-
ming (A, E, E, E, E, E). De “fysieke” A-snaar (hier naar E gestemd) klinkt 
niet.

Positie	4:	Collateral	Aco
“Acoustic J”-body met “DADGAD”-stemming (D, A, D, G, A, D).

Positie	5:	Collateral	Spank
“Spank”-body met “Spank”-pickups en “DADGAD”-stemming (D, A, D, 
G, A, D).

USER II
Alle stemmingen in deze bank gaan ervan uit dat de lage	E-snaar een 
hele toon lager (D) gestemd staat en dat u de stemmingregelaar op 
“MODEL” zet.

Positie	1:	Octave	Standard
Neutrale body met JTV89-pickups en standaardstemming, maar wel 
een octaaf lager (E, A, D, G, B, E).

Positie	2:	B	Standard
Neutrale body met “Lester”-pickups, een kwart lager dan normaal 
(B, E, A, D, F#, B).

Positie	3:	Standard
Neutrale body met “Lester”-pickups en standaardstemming (E, A, D, G, B, 
E).

Positie	4:	Acoustic	Standard
“Acoustic D”-body met standaardstemming (E, A, D, G, B, E).

Positie	5:	Spank	Standard
“Spank”-body met “Spank”-pickups en standaardstemming (E, A, D, G, B, 
E).

USER III
Alle stemmingen in deze bank gaan ervan uit dat de lage	E-snaar een 
hele toon lager (D) gestemd staat en dat u de stemmingregelaar op 
“MODEL” zet.

Positie	1:	Tumbi
Variax-banjo met mijn eigen stemming (D, A, D, G, B, A). Met uitzonde-
ring van de hoge “A” staan alle snaren uit.

Positie	2:	7	Sick	Riff
Neutrale body met “Lester”-pickups en een afwijkende stemming (A, E, 
A, E, F#, B).



8

Positie	3:	Invincible	Aco
“Acoustic D”-body met “Drop D”-stemming (D, A, D, G, B, E). De laag-
ste twee snaren zijn uitgeschakeld. 

Positie	4:	Invincible	Chorus
“Special Bird”-body met “Lester”-pickups en een originele stemming 
(E, B, E, B, B, E). De D-, G- en B-snaar hanteren maar 20% van hun 
normaal volume, de hoge E-snaar daarentegen 90%.

Positie	5:	Invincible	G
Neutrale body met JTV89-pickups en een afwijkende stemming (G, D, 
F#, A, A, A).

USER IV
Alle stemmingen in deze bank gaan ervan uit dat de lage	E-snaar een 
hele toon lager (D) gestemd staat en dat u de stemmingregelaar op 
“MODEL” zet.

Positie	1:	Acoustic	DADGAD
“Acoustic D”-body met “DADGAD”-stemming (D, A, D, G, A, D).

Positie	2:	Acoustic	Drop	D
“Acoustic D”-body met “Drop D”-stemming (D, A, D, G, B, E).

Positie	3:	Drop	D	Octave
Neutrale body met JTV 89-pickups en “Drop D”-stemming (D, A, D, G, 
B, E). Met uitzondering van de lage “D” staan alle snaren een octaaf 
lager.

Positie	4:	Drop	A
Neutrale body met “Lester”-pickups en “Drop A”-stemming (A, E, A, D, F#, B).

Positie	5:	Drop	D
Neutrale body met “Lester”-pickups en “Drop D”-stemming (D, A, D, G, B, 
E).

SHURIKEN
Steve MacKay, de oprichter, gitarist en producer van Twelve Foot Ninja, 
formuleert het als volgt:
De modellen van de “Shuriken”-bank vertegenwoordigen mijn stan-
daardsounds en -stemmingen. Hier vindt u gitaren met de traditionele 
stemming, de stemming voor 7- of 8-snarige instrumenten en akoes-
tische modellen met de standaard- of “DADGAD”-stemming. Gewoon 
om te zorgen dat u er zin in krijgt en zich begint af te vragen waarom u 
niet al veel eerder aan het experimenteren geslagen bent! Zoals bij de 
“User”-banken hierboven werken de stemmingen alleen, wanneer u de 
lage	E-snaar naar D stemt.
Om mijn presets met de bijpassende stemming te gebruiken moet u de 
stemmingregelaar op “MODEL” zetten.

Positie	1:	Drop	D	Octave
Neutrale body met JTV 89-pickups en standaardstemming, maar wel 
een octaaf lager (E, A, D, G, B, E).

Positie	2:	Tone	Down	Acoustic
“Acoustic D”-body met een speciale stemming (C, G, C, F, A, D).

Positie	3:	Drop	A
Neutrale body met “Lester”-pickups, een kwart lager dan normaal 
(A, E, A, D, F#, B).

Positie	4:	Shuriken	Spank
“Spank”-body met “Spank”-pickups, “Drop D”-stemming (D, A, D, G, 
B, E). De twee laagste snaren zijn uitgeschakeld, en de D-snaar han-
teert maar 4% van haar normale volume.

Positie	5:	Shuriken
“Spank”-body met “Spank”-pickups en een afwijkende stemming 
(B, F#, B, C#, B, C#).
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T-MODEL
5 3 14 2

Gebaseerd*	op	de	Fender®	Telecaster®	Custom	uit	1960
De Telecaster van Leo Fender heette oorspronkelijk Broadcaster en 
was de eerste succesvolle massieve elektrische gitaar. Ze is inmiddels 
meer dan 50 jaar in productie.
Positie	1: Brug, Positie	2: Humbucker met breed spectrum, brug,  
Positie	3: Brug + hals, Positie	4: Humbucker met breed spectrum, 
hals, Positie	5: Hals

SPANK
5 3 14 2

Gebaseerd*	op	de	Fender®	Stratocaster®	uit	1959
De afgeronde omtrek van de Stratocaster maakte al optisch duidelijk 
dat dit instrument een schot in de roos zou worden. Leo Fender bleek 
inderdaad een genie. Bovendien hebben de look van de Stratocaster®, 
met alle rondingen, de opgeschroefde hals en de veelzijdige elektronica 
de geschiedenis van de gitaar sterker beïnvloed dan eender welk ander 
model. Ons model wijkt op één punt van het origineel af: de toonre-
gelaar beïnvloedt ook de klankkleur van het brugelement. Leo zal dat 
waarschijnlijk niet erg vinden.
Positie	1: Brug, Positie	2: Brug + midden, Positie	3: Midden,  
Positie	4: Hals + midden, Positie	5: Hals

LESTER

Gebaseerd	op*	een	Gibson®	Les	Paul®	Standard	uit	1959,	een	
Gibson®	Les	Paul®	Special	uit	1955	en	een	Gibson	Firebird® V uit 
1976
De eerste massieve elektrische gitaar van Gibson was het resultaat van 
een samenwerkingsverband met de bekende gitarist en opnamepionier 
Les Paul. In tegenstelling tot de betrekkelijk eenvoudig te vervaardi-
gen Fender-gitaren hadden de Les Pauls een gewelfd bovenblad en 
dezelfde hals als de hollowbody Gibsons. De originele reeks was een 
commerciële miskleun, en zo ging dit model in 1961 uit roulatie. Omdat 
het geluid echter plots talrijke gitaristen wist te bekoren, verscheen de 
gitaar in 1968 opnieuw ten tonele.
De Les Paul® Special werd in 1955 aan de Les Paul-serie toegevoegd, 
als link tussen de handige Junior en de meer luxueuze Standard. De 
uitgebreide klankmogelijkheden waren te danken aan de toevoeging 
van een tweede P-90-element. Precies daarmee wist de Special de 
reggaelegende Bob Marley te bekoren. Ons model is gebaseerd op de 
originele versie met één cutaway.
De in 1963 voorgestelde Les Paul® Firebird was het resultaat van de 
samenwerking met de in Detroit woonachtige autodesigner Ray Die-
trich. De doorlopende hals en de Epiphone®-achtige mini-humbuckers 
zorgden voor een prachtige sustain en het bitsige, heldere geluid van 
de Firebird. Dat geluid is trouwens onlosmakelijk verbonden met de 
blueslegende Johnny Winter.
Positie	1: Les Paul, brug, Positie	2: Firebird, brug,  
Positie	3: Firebird, hals, Positie	4: Special P90, brug, 
Positie	5: Les Paul, hals

*		Alle	productnamen	zijn	handelsmerken	van	de	betreffende	eigenaars,	die	op	geen	enkele	manier	aan	Line	6	verbonden	zijn.		De	productnamen	en	omschrijvingen	zijn	alleen	bedoeld	als	verwijzing	naar	de	
producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. Fender®, Stratocaster® en Telecaster® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation. 
Gibson, Gibson Firebird, Epiphone en Les Paul zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Brands, Inc.
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ACOUSTIC
1

Positie	1:	Gebaseerd*	op	een	Martin®	D-28	uit	1959
De	D-28	geldt	nog	steeds	als	de	beste	flat-top	van	Martin®. Het 
onderblad en de zijkanten van deze dreadnought-body (“D”) waren van 
palissander	voor	een	vol	geluid	dat	vooral	flatpicking	tot	z’n	recht	laat	
komen.

2

Positie	2:	Gebaseerd*	op	een	Martin®	D12-28	uit	1970
In 1970 voorzag Martin haar succesvolle D-28 van 6 bijkomende sna-
ren, omdat dit in de toenmalige folkscene gewoon verplicht was.

3

Positie	3:	Gebaseerd*	op	een	Martin®	O-18	uit	1967
De iets kleinere body met een mahonierug en -zijkanten heeft een 
gebalanceerde	toon	die	met	name	bij	tokkelklussen	tot	z’n	recht	komt.

 

4

Positie	4:	Gebaseerd*	op	een	Guild®	F212	uit	1966
De echt reuzengrote 12-strings van Guild boden zowel het nodige 
volume als een bijzonder heldere toon. Wij hebben één van de eenvou-
digere modellen van deze reeks gemodelleerd, de F212 met mahonie-
rug en -zijkanten.

5

Positie	5:	Gebaseerd*	op	een	Gibson®	J-200	uit	1995
De J-200 herken je meteen aan de indrukwekkende versieringen. Alle 
grote Country & Western-artiesten speelden erop. Elvis Presley was er 
trouwens verliefd op.

*		Alle	productnamen	zijn	handelsmerken	van	de	betreffende	eigenaars,	die	op	geen	enkele	manier	aan	Line	6	verbonden	zijn.		De	productnamen	en	omschrijvingen	zijn	alleen	bedoeld	als	verwijzing	naar	de	
producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. Martin® is een geregistreerd handelsmerk van Dreadnought, Inc. Guild® is een geregistreerd handelsmerk van Cordoba 
Music Group, Inc. Gibson®, ES® en Epiphone® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Brands, Inc.
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JAZZ

Gebaseerd	op*	een	Gibson® ES®-335	uit	1961,	een	Epiphone®	Casino	uit	
1964,	een	Gibson® ES®-175	uit	1954	en	een	Gibson®	Super	400	uit	1953
De half holle Gibsons waren bedoeld als een mengeling van het geluid 
en de sustain van een massieve gitaar met het gebalanceerde geluid 
en prachtige uiterlijk van een hollowbody. Het “houtgeluid” van deze 
gitaren viel bijzonder in de smaak bij jazzgitaristen, zoals Larry Carlton 
en bluesmannen van het eerste uur, de heren B.B. King en Albert King. 
Ons model is gebaseerd op een “Dot Neck”-exemplaar uit 1961 met 
P.A.F.-elementen en een stop tailpiece.
In 1957 nam Gibson de voormalige concurrent Epiphone over en bracht 
de Epiphone-productie over naar de fabriek in Kalamazoo. John Lennon 
was verknocht aan zijn Casino en speelde er ook na de split van de 
Beatles nog een tijdje op. De Casino is voorzien van P-90-pickups.
De Gibson ES-175 was eigenlijk een ES-125 (budgetgitaar) met een 
iets scherpere, “Venetiaanse” cutaway en een prettigere toets. Na de 
toevoeging van een tweede P-90 pickup in 1953 werd deze gitaar de 
favoriet van een hele reeks jazzmuzikanten.
Eind de jaren 1940 vond “men” dat de Super 400 ondanks het 
gewelfde bovenblad niet voldoende volume had. Zodoende besloot 
Gibson in 1951 de gitaar te voorzien van de elementen en regelaars 
van haar eerste elektrische gitaren – en de elektrische Super 400 was 
een feit. Ons model is gebaseerd op een versie met P-90s. Tijdens de 
“Comeback Special” (1968) speelden Scotty Moore en Elvis op een 
Super 400. 
Positie	1: Jazz Super Four, brug, Positie	2: Semi Powerface, hals, 
Positie	3: ES335, hals, Positie	4: Jazz Super Four, hals, 
Positie	5: Jazz Seventy Five, hals

WORLD
1

Positie	1:	Gebaseerd*	op	een	Dobro®	Model	32	uit	1935
Ons Dobro-model is gebaseerd op een eerder zeldzame versie van 
aluminium i.p.v. hout en heeft dus een bijzonder nadrukkelijk midden-
gebied.

2

Positie	2:	Geïnspireerd*	door	de	Coral	Sitar
De Coral Sitar paarde het gezoem van een sitar aan het gemak van een 
gitaar – je kon gewoon je vertrouwde gitaartechniek hanteren. Bij dit 
model dient de toonregelaar voor het instellen van het bourdonvolume.

3

Positie	3:	Gebaseerd*	op	een	Jerry	Jones	Shorthorn®	uit	1999
Danelectro was in de jaren 1960 gespecialiseerd in het bouwen van 
gitaren met de vreemdste materiaalsoorten. In de jaren ‘90 zette Jerry 
Jones de traditie voort – natuurlijk met de materiaalsoorten van de 
eerste modellen. Ons model is afkomstig van een exemplaar met actief 
brug- én halselement.

*		Alle	productnamen	zijn	handelsmerken	van	de	betreffende	eigenaars,	die	op	geen	enkele	manier	aan	Line	6	verbonden	zijn.	De	productnamen	en	omschrijvingen	zijn	alleen	bedoeld	als	verwijzing	naar	de	
producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. Dobro® ES® en Gibson® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Brands, Inc. Coral Sitar is een geregistreerd 
handelsmerk van Jerry Jones. Shorthorn is een geregistreerd handelsmerk van Jerry Jones Guitars. 
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4

Positie	4:	Geïnspireerd*	door	de	Gibson®	Mastertone	banjo
De in 1925 gelanceerde Mastertone-serie werd al snel uitgeroepen tot 
de	definitieve	bluegrassbanjo.

5

Positie	5:	Gebaseerd*	op	een	National®	Tricone	uit	1928
De Tricone was voorzien van drie 6”-hoorns die via een mechanisch 
procédé met de brug waren verbonden en voor de versterking van 
de snaartrillingen zorgden. De Tricone heeft een rondere toon dan de 
resonatoren met maar één conus.

TWANG

 

Gebaseerd	op*	een	Gretsch®	6120	uit	1959	en	een	Ricken-
backer®	370	uit	1966
De 6120 was het eerste model in een hele reeks gitaren, die Gretsch 
samen met de bekende countrygitarist Chet Atkins ontwikkelde. De 
6120 wordt in de regel met de “twangy” sound van gitaristen zoals 
Duane Eddy, Eddie Cochran en Brian Setzer geassocieerd. Ons model 
is	uitgerust	met	ruisarme	Filter’tron-elementen.
Hoewel de 12-snarige collega een veel groter succes was, wordt deze 
6-snarenversie met de typische Rickenbacker-look ook vandaag de 
dag nog bespeeld door mensen die anders zijn dan de anderen, zoals 
Ed	O’Brien	van	Radiohead	bijvoorbeeld.
Positie	1: Gretsch, brug, Positie	2: Gretsch, brug + hals, 
Positie	3: Gretsch, hals, Positie	4: Rickenbacker, brug,  
Positie	5: Rickenbacker, hals

*		Alle	productnamen	zijn	handelsmerken	van	de	betreffende	eigenaars,	die	op	geen	enkele	manier	aan	Line	6	verbonden	zijn.	De	productnamen	en	omschrijvingen	zijn	alleen	bedoeld	als	verwijzing	naar	de	
producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. National is een geregistreerd handelsmerk van KMC Music, Inc. Gretsch® is een geregistreerd handelsmerk van Fred W. 
Gretsch Enterprises, Ltd. Rickenbacker® is een geregistreerd handelsmerk van Rickenbacker International Corporation. 
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Bouw uw eigen gitaar
Hoe veelzijdig de Variax is, beseft u pas, als we vertellen dat u uw eigen 
instellingen kunt opslaan. Hiervoor zijn er 4 banken met telkens vijf 
geheugens, die u met de modelkeuzeregelaar kunt selecteren. Daar 
kunt u telkens 5 sounds met de instelling van de toonregelaar en (indien 
nodig) een alternatieve stemming opslaan. Zet de stemmingregelaar 
dan op “MODEL”. Voorbeeld: sla uw belangrijkste elektrische gitaren 
in de USER I-bank, dezelfde sounds met andere stemmingen in de 
USER II-bank en de akoestische geluiden in de USER III-bank op. Of 
ontwikkel gewoon uw eigen systeem.
Stel, u hebt net een geluid gevonden dat u in de toekomst vaak 
wilt gaan gebruiken. Dat kunt u dan als volgt in een User-geheugen 
opslaan:
1. Stel het geluid naar wens in. Met deze procedure slaat u zowel het 

model als de instelling van de toonregelaar op.
2. Houd de modelkeuzeregelaar 2,5 seconden ingedrukt of tot de 

indicator begint te knipperen.
3. Draai de modelkeuzeregelaar naar een USER-positie. Kies zelf maar 

de bank. De indicator van de stemmingregelaar dooft nu weer. 
Schuif de 5-standen-schakelaar naar de stand van het geheugen 
waar u de instellingen wilt opslaan.

4. Om ook een andere stemming mee op te slaan moet u deze laatste 
met de stemmingregelaar kiezen. Dit hoeft u niet te doen, als u 
geen alternatieve stemming wilt gebruiken. 

5. Houd de modelkeuzeregelaar ongeveer 2,5 seconden ingedrukt. 
Uw hoogsteigen model is nu klaar voor gebruik! Vergeet niet de 
stemmingregelaar op “MODEL” te zetten, indien u de stemming 
samen met het model wilt activeren.

Eigen stemmingen programmeren
Hoewel wij al 10 populaire stemmingen voorbereid hebben, zit uw favo-
riet er misschien niet bij. Of… misschien wilt u deze functie als virtuele 
capo gebruiken. Ook dat is zonder meer mogelijk. U kunt alle instel-
lingen van de stemmingregelaar, behalve “MODEL” en “STANDARD”, 
vervangen door eigen creaties. Dit doet u als volgt:
1. Kies de standaardstemming van uw gitaar met 440Hz als basis. 

Kies met de modelkeuzeregelaar eender welk model met 6 
snaren.

2. Houd de modelkeuzeregelaar 2,5 seconden ingedrukt of tot de 
indicator begint te knipperen.

3. Kies de stand van de stemmingregelaar waar u een eigen stem-
ming wilt opslaan. 
Opmerking: Indien de regelaar zich al in die positie bevindt, moet u 
hem even een stap verder en dan weer terugdraaien om duidelijk te 
maken dat u een stemming wilt wijzigen. Alleen de indicator van de 
stemmingregelaar knippert.

4. Speel op elke snaar telkens de noot van de gewenste stemming. 
In deze mode fungeert de 12e fret als “0-fret” (of topkam). Door 
een snaar bij de 10e fret in te drukken verlaagt u de stemming van 
de	betreffende	snaar	met	één	toon.	Bij	de	14e	fret	verhoogt	u	de	
stemming met één toon. Let er goed op alle andere snaren te dem-
pen om er zeker van te zijn dat telkens de juiste toonhoogte wordt 
herkend. Als u de gewenste noten met voldoende druk samen kunt 
spelen, mag u dat eveneens doen. 

 Ziehier een voorbeeld van de noten, die u voor een open D-stem-
ming moet spelen:
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 En dit zijn de noten voor een virtuele capo bij de derde fret (G).

5. Druk de modelkeuzeregelaar heel even in om de stemming te 
testen. Speel iets op de gitaar. Indien alles zoals verwacht klinkt, 
vervolgt u met stap 6. Wilt u nog iets wijzigen, druk dan even op 
de modelkeuzeregelaar en vervolg met stap 3. Om alle tot nu toe 
gemaakte wijzigingen te annuleren moet u aan de stemmingrege-
laar draaien.

6. Houd de modelkeuzeregelaar 2,5 seconden ingedrukt (tot zijn 
indicator begint te knipperen) om de nieuwe stemming op te slaan.

Laden van de fabrieksinstellingen
In de regel hoeft u de fabrieksinstellingen van de Variax Shuriken nooit 
meer	te	laden.	Indien	u	de	firmware	wilt	resetten,	moet	u	in	de	gaten	
houden dat de modellen en alternatieve stemmingen van uw Variax 
Shuriken daarna niet meer overeenkomen met de oorspronkelijke 
instellingen. Om dat recht te zetten moet u de Variax Shuriken-instel-
lingen met de “Workbench HD” software manueel naar de gitaar 
doorseinen.

Resetten van de firmware
Sluit uw Variax aan op de bijgeleverde Workbench USB-interface en 
deze laatste op uw computer. Alvorens eraan te beginnen laadt u de 
accu het best volledig op en installeert u hem in de Variax. Sluit een 
6,3mm-TRS-kabel (of een hoofdtelefoonstekker) op de gitaar aan, om 
deze laatste “in te schakelen”. Beide indicatoren van de Workbench- 
interface moeten de hele tijd groen oplichten.
Start het “Line	6	Monkey” programma. Indien u “Line 6 Monkey” nog 
niet gedownload hebt, vindt u dit gratis pakket hier: www.line6.com/
software. Kies in “Monkey” [Flash	Memory] voor uw Variax-gitaar en 
klik op [Install]. “Monkey” vraagt u nu of u de aanwezige instellingen 

wilt behouden. Klik op [Yes]	–	dan	wordt	weliswaar	de	firmware	van	de	
Variax Shuriken gewijzigd, maar noch de geluiden, noch de alternatieve 
stemmingen. Wanneer u op [No] klikt, worden opnieuw de fabrieksin-
stellingen geladen, die echter niet overeenkomen met de benamingen 
van de modelkeuze- en stemmingregelaar. 

Initialiseren van de gitaarmodellen en alternatieve 
stemmingen
Om opnieuw de fabrieksinstellingen van de Variax Shuriken te laden 
moet u de “Workbench” software gebruiken. Indien u de “Line 6 Work-
bench HD” software nog niet gedownload hebt, vindt u dit pakket hier 
(gratis): www.line6.com/software. 
Sluit uw Variax aan op de bijgeleverde Workbench USB-interface en 
deze laatste op uw computer. Alvorens eraan te beginnen laadt u de 
accu het best volledig op en installeert u hem in de Variax. Sluit een 
6,3mm-TRS-kabel (of een hoofdtelefoonstekker) op de gitaar aan, om 
deze laatste “in te schakelen”. Beide indicatoren van de Workbench 
USB-interface moeten de hele tijd groen oplichten.
Start “Workbench” en kies onder “File” het [Open	Bundle]-item. Kies 
in het dialoogvenster de Variax Shuriken-bundle en klik op [OK]. Klik 
links bovenaan op [Upload All]. De data worden nu doorgeseind – en 
de modellen evenals de alternatieve stemmingen kloppen opnieuw.

Initialiseren van één of alle stemmingsgeheugens
De geheugens van de alternatieve stemmingen kunnen op de gitaar 
zelf worden gereset. Plaats de 5-standen-schakelaar in het midden. 
Houd de modelkeuzeregelaar ingedrukt, terwijl u een 6,3mm-kabel 
op de gitaar aansluit. De indicators van de modelkeuze- en stemming-
regelaar knipperen beide in het rood. Draai de stemmingregelaar in 
eender	welke	stand – de indicator van de regelaar dooft. Om maar 1 
stemmingsgeheugen te initialiseren moet u de stemmingregelaar in 
de	betreffende	stand	zetten.	Houd	vervolgens	de	modelkeuzeregelaar	
ingedrukt. De indicator van de modelkeuzeregelaar knippert 3 keer 
snel in het rood om aan te geven dat alle 10 of alleen het gekozen 
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stemmingsgeheugen weer de fabrieksinstelling bevat(ten). Daarna kunt 
u de gitaar opnieuw normaal gebruiken.

Ziehier	de	alternatieve	stemmingen,	die	uw	Variax	Shuriken	bij	
levering bevat: Geheugen

Voorgeprogrammeerde stemmingen van de Variax
Naam Gehanteerde stemming (van de laagste naar de 

 hoogste snaar)

STANDARD E A D G B E

USER I D A D G A D

USER II E B E B B E

USER III E A A A A A

USER IV B E E E E E

1 DOWN D G C F A D

2 DOWN C F Bb Eb G C

DROP C C G C F A D

BARITONE B E A D F# B

DROP A A E A D G B

OCTAVE E A D G B E




