
 1 
40-00-0399 - A (Voor HX Effects-firmware 2.50) ©2018 Line 6, Inc.

2.50 Handleiding



 2 

Inhoud
Welkom 4
Terminologie 4
Updaten van de HX Effects-firmware 4
Bedieningspaneel 5
Achterpaneel 7

Aan de slag 8
Aansluitingen 8
Stomp-mode 10
Effect uitschakelen (bypass) 10
Alle effecten uitschakelen 10
Effecten kiezen 11
Effectinstellingen wijzigen (‘editen’) 11
Editen met de voeten (Pedal Edit) 12
Voetschakelaars ruilen 13
Kopiëren/plakken van een effect 13
Effect verwijderen 13
Voetschakelaarindicatie wijzigen 13
Preset-mode 14
Sound opslaan/naam geven 14
Tap Tempo 15
Tuner 15

Effecten 16
Impulsantwoorden (IR) 21
Send/Return 21
Looper 22
In de VS geregistreerde handelsmerken 24

Snapshots 25
Werken met Snapshots 25
Kopiëren/plakken van een Snapshot 26
Ruilen van Snapshots 26
Benoemen van een Snapshot 26
Snapshots opslaan 27
Werking van de Snapshots bepalen 27

Signaalpadmenu 28
Verplaatsen van blokken in de signaalpadweergave 28
Uitschakelen van blokken in de signaalpadweergave 29
Blokken editen in de signaalpadweergave 29
Voetschakelaars in het signaalpadmenu toewijzen 29
Parallelverbinding 30
Uitgangstoewijzing voor signaalpad B 30
Opties voor Split-blokken 31
Dynamische DSP 31
Blokvolgorde en stereoplaatsing 32

Toewijzen van controllers 33
Controller toewijzen 33
Controletoewijzingen van een blok wissen 34
Alle controletoewijzingen wissen 34

Command Center 35
Commando’s toewijzen 35
Kopiëren en plakken van commando’s 37
Kopiëren en plakken van alle commando’s 37
Commando’s wissen 37
Alle commando’s wissen 37

Global Settings 38
Instellen van de juiste niveaus 38
Alle globale instellingen initialiseren 38
Global Settings > Ins/Outs 39
Global Settings > Preferences 39
Global Settings > Switches 40
Global Settings > Pedals 40
Global Settings > MIDI/Tempo 41
Global Settings > Displays 41

MIDI 42
Geheugenkeuze via MIDI 42
Snapshots kiezen via MIDI 43
Blokken uitschakelen via MIDI 43
Parametercontrole via MIDI 43
MIDI-controlecommando’s 43



 3 

©2018 Line 6, Inc. All rights reserved.
Please Note: Line 6, Helix, M13, M9, and M5 are trademarks of Line 6, Inc. registered in the U.S. and other countries.  HX Effects, DT25, DT50, DL4, DM4, MM4 and FM4, are trade-
marks of Line 6, Inc.  Apple, Mac, iPad and iPhone are trademarks of Apple, Inc. registered in the U.S. and other countries.  Apple is not responsible for the operation of this device 
or its compliance with safety and regulatory standards.  Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



 4 

Welkom
“Ik haat handleidingen!”
Wij ook. En we zijn evenmin dol op het schrijven ervan – zeker als we weten, dat bijna 
niemand ze leest. Zou het dus een idee zijn dat we een aantal korte video’s voorberei-
den, die je op minder dan tien minuten vertellen hoe de HX Effects™ werkt? En beloof 
jij dan om achteraf niet te klagen dat je de handleiding er toch nog bij moet nemen? 
Wat denk je?
Zie dan hier: line6.com/meet-hx-effects

“Nou, handleidingen zijn op zich wel nuttig.”
Goed (diepe zucht)… Bedankt voor je aankoop van een Line 6 HX Effects, één van ‘s 
werelds krachtigste en meest flexibele audioprocessoren. Wij hopen dat je er zowel in 
de studio als live een hele hoop inspiratie uit zal putten.
Hoewel de HX Effects heel wat in z’n mars heeft, kan hij op twee manieren worden 
gebruikt: als een pedalenbak voor het in-/uitschakelen van effecten en het wijzigen 
van een aantal instellingen. Of als een flexibel configureerbare effect-workstation met 
een hele hoop mogelijkheden.
Je hebt waarschijnlijk zin om hem meteen uit te pakken en aan de slag te gaan, maar 
we willen eerst nog iets kwijt! Kijk op z’n minst naar de bijgeleverde “HX Effects Cheat 
Sheet” en leg hem niet te ver weg. Lees daarna het hoofdstuk “Aan de slag” in deze 
handleiding – daarna ben je er helemaal klaar voor.

Tip: Zie ook line6.com/videos voor een reeks informatieve video’s – ook voor 
andere Line 6-apparaten!

Terminologie
Tijdens het doornemen van deze handleiding zie je hier en daar misschien een aantal 
onbekende termen. Het is wel belangrijk dat je weet waar die voor staan. Onthoud ze 
goed, want straks organiseren we een quiz…

Blok Blokken zijn objecten, die samen je sound vormen: effecten, volume-
pedalen, Loopers, signaalsplits/-verbindingen evenals impulsantwoor-
den. Zolang er voldoende DSP-capaciteit is, kun je 9 blokken tegelijk 
gebruiken.

Model Aan elk bewerkingsblok kan één model worden toegewezen. De HX 
Effects bevat meer dan 100 HX-effectmodellen (Helix™) evenals tal-
rijke effectmodellen van oudere apparaten, zoals de Line 6 DL4™, 
DM4™, MM4™, FM4™, M13®, M9®, and M5® multi-effectprocessoren.

Geheugen Een geheugen (Preset) is een verzameling van blokken. Het bevat 
effecten, Snapshots, voetschakelaar- en controletoewijzingen evenals 
“Command Center”-commando’s.

Controller Controllers (ook wel “speelhulpen” genaamd) laten het beïnvloeden 
van de gewenste parameters toe. Een expressiepedaal kan bijvoor-
beeld voor het aansturen van het wah-effect, het modulatiewiel van 
een MIDI-keyboard (voor het beïnvloeden van de Feedback-parameter 
van een delay of de galmintensiteit enz.) worden gebruikt.

Send/
Return

De SEND- en RETURN-aansluitingen laten het inlussen van je favoriete 
effectpedalen in het signaalpad toe. Ze kunnen tevens voor het aan-
sluiten op een versterker via de “4-kabelmethode” worden gebruikt. 
De HX Effects heeft 2 Sends en Returns (mono). Die kunnen ook voor 
stereotoepassingen worden gebruikt.

IR IRs (impulsantwoorden) zijn wiskundige functies, die de klankmatige 
metingen van een specifiek audiosysteem vertegenwoordigen. De HX 
Effects kan tot 128 impulsantwoorden bevatten. “Impulsantwoorden 
(IR)”

Updaten van de HX Effects-firmware
Line 6 werkt voortdurend aan nieuwe functies van haar HX-serie. Alleen wie de firm-
ware van zijn HX Effects regelmatig update, kan alle op dat moment beschikbare 
modellen en functies gebruiken.

BELANGRIJK! In deze handleiding gaan we ervan uit dat je HX Effects de laat-
ste nieuwe firmwareversie (2.50) hanteert.
Indien je een Windows®-computer gebruikt - Je moet de driver voor de Line 
6 HX Effects downloaden en installeren. Zie line6.com/software. Op een Mac 
hoef je geen driver te installeren.

1. Surf naar line6.com/software en download de actuele “Line 6 
Updater” versie.

2. Sluit de HX Effects via USB aan op de computer aan en schakel het 
apparaat in.

3. Start de Line 6 Updater, log in je Line 6-account en volg de instruc-
ties voor de installatie van de laatste nieuwe firmwareversie.

http://line6.com/meet-hx-effects
http://line6.com/meet-hx-effects
http://line6.com/videos
http://line6.com/software
http://line6.com/software
line6.com/software
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Bedieningspaneel
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1. SAVE: Met deze knop open je het “Save”-menu voor het benoemen en opslaan 
van nieuwe/gewijzigde sounds. Druk hem twee keer in om de wijzigingen sneller 
op te slaan. Zie “Sound opslaan/naam geven”.

2. : Met deze knop heb je toegang tot het signaalpad-, Controller Assign-, Com-
mand Center- en Global Settings-menu van de HX Effects.

3. : Als je ooit de weg kwijt bent, keer je met deze knop terug naar de hoofdpa-
gina.

4. Grote regelaar: In de Stomp-voetschakelaarmode kies je met deze regelaar 
een ander effect voor het geselecteerde blok. Druk op de grote regelaar om een 
modeloverzicht te openen. Zie “Effecten kiezen”. In de Preset-voetschakelaarmo-
de kun je met de grote regelaar geheugens kiezen. Zie “Preset-mode”.

5. Regelaars 1~3: Met de drie kleine regelaars kun je de parameters in het actie-
ve LC-display (dat door witte haakjes wordt aangeduid) editen. Druk een regelaar 
in om de fabriekswaarde voor de betreffende parameter te kiezen.

SNELKOPPELING: Voor de meeste tijdgebaseerde parameters (vertra-
gingstijd, modulatiesnelheid e.d.) kun je de regelaar indrukken om tussen 
“ms” (of “Hz”) en nootwaarden (kwartnoot, gepunte achtste noot enz.) te 
kiezen.

SNELKOPPELING: De meeste parameters kunnen in realtime worden beïn-
vloed. Houd de regelaar van een parameter ingedrukt om meteen naar “Toe-
wijzen van controllers” te gaan.

6. ACTION: Met deze knop roep je een lijst van mogelijke acties voor het huidige 
blok c.q. de huidige pagina op. In de Stomp-voetschakelaarmode kun je met 
de ACTION-functies effecten kopiëren/plakken/wissen en de naam van de voet-
schakelaar evenals de LED-kleur wijzigen. Op andere pagina’s zijn andere acties 
beschikbaar. Voor “Global Settings” kun je bv. alle algemene parameters terug op 
de fabriekswaarden zetten.

7. / : Indien het gekozen model of item meer dan één parameterpagina beslaat, 
zie je onderaan links en/of rechts in het LC-display pijltjes staan. Met  en  ga 
je naar andere parameterpagina’s. In het modeloverzicht kun je met  een map 
openen en die vervolgens met  sluiten en naar het vorige niveau teruggaan.

8. Labelvelden: De 6 LCD-labelvelden beelden de naam van het geselecteerde 
effect of item af. Op die manier weet je op elk moment wat de voetschakelaars 
precies doen. De benamingen van de labelvelden kun je wijzigen. Zie “Voetscha-
kelaarindicatie wijzigen”. (Vergeet na het uitpakken van de HX Effects niet de films 
van de labelvelden te verwijderen!)

Opmerking: Als je meer dan één functie aan een voetschakelaar toewijst, 
luidt de naam aanvankelijk “MULTIPLE (X)” (“X” slaat op het aantal toewijzin-
gen). Zie “Voetschakelaars in het signaalpadmenu toewijzen”.

9. Voetschakelaars 1~6: Deze capacitieve, aanraakgevoelige voetschakelaars 
zijn voorzien van LED-ringen, die de status van het toegewezen effect/item aan-
duiden. In de Stomp-voetschakelaarmode kun je een voetschakelaar aanraken 
(zonder hem in te drukken) om er snel een ander effect aan toe te wijzen. Raak de 
voetschakelaar meerdere keren aan om alle toewijzingen te zien. Zie “Stomp-mo-
de”.

SNELKOPPELING: Selecteer de Stomp-mode en raak een voetschakelaar 
één seconde aan (zonder hem in te drukken) om te zorgen dat alle bijho-
rende parameters in de verschillende labelvelden verschijnen.

SNELKOPPELING: Ga naar de Stomp-voetschakelaarmode en raak twee 
voetschakelaars een tijdje aan (zonder ze in te drukken) om te zorgen dat ze 
de posities ruilen. Ook de benamingen van de labelvelden en de kleur van 
de LED-kransen veranderen navenant.

10. MODE/EDIT/EXIT-schakelaar: Druk op MODE om afwisselend de 
Stomp- en de Preset-mode te kiezen. Houd MODE één seconde ingedrukt om de 
mode de selecteren waarin je de effecten met de voeten kunt editen. Zo kun je 
blijven spelen om het resultaat meteen te horen. Zie “Editen met de voeten (Pedal 
Edit)”. Druk op MODE/EDIT/EXIT om de Looper- of Pedal Edit-mode te verlaten. 
Zie “Looper”.

11. TAP/TUNER-schakelaar: Druk TAP minstens twee keer in om de 
BPM-waarde (kwartnoten per minuut) voor tempogebaseerde effecten, zoals de-
lay en modulatie in te stellen. Druk TAP één keer in om LFO-gebaseerde modu-
latie-effecten te herstarten. Houd TAP één seconde ingedrukt om de tunerfunctie 
te activeren. Zie “Tuner”.

SNELKOPPELING: Raak TAP even aan (zonder hem in te drukken) om de 
tempowaarde te zien. Nu kun je het tempo preciezer instellen zonder naar 
het “Global Settings”-menu te gaan.
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Achterpaneel
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12. PEDAL/EXT AMP 1&2: Je kunt twee optionele expressiepedalen op de HX 
Effects aansluiten en er de gewenste parameters aan toewijzen. Aanvankelijk 
dient EXP 1 voor de bediening en uitschakelen van Wah/Pitch Wham-blokken, 
terwijl EXP 2 voor de controle van Volume-blokken bedoeld is. Zie “Controller 
toewijzen”.
Alternatief: verbind één van deze connectoren met je gitaarversterker om kanalen 
te kiezen of het reverbeffect in/uit te schakelen. Voor dubbele functies heb je een 
TRS-kabel nodig (A= tip, B= ring). Zie “Global Settings > Preferences” voor het 
kiezen van de functie van deze connector.

13. SEND/RETURN 1&2: Deze 6,3mm-in- en uitgangen dienen voor het gebruik 
van effectlussen, d.w.z. het aansluiten van externe effectpedalen op de HX Ef-
fects. Verder kunnen ze als in- en uitgangen voor een 4-kabelaanpak worden 
gebruikt. Zie “4-kabelmethode”.

14. INPUT L/MONO, RIGHT: Sluit je gitaar, bas of mono-signaalbron aan op 
de L/MONO-ingang. Stereo-effectpedalen, een keyboard, synthesizer of modeler 
dienen op de L/MONO- en RIGHT-ingang te worden aangesloten.

15. OUTPUT L/MONO, RIGHT: Sluit hier asymmetrische TS-kabels (6,3mm) 
aan, die je met je gitaarversterker of andere pedalen verbindt. Bij gebruik van één 
versterker/mono-pedaal hoef je alleen L/MONO aan te sluiten.

16. MIDI IN, OUT/THRU: De HX Effects kan met andere MIDI-apparaten worden 
verbonden om programmakeuze-, controle- en andere MIDI-commando’s zenden 
en te ontvangen. (Indien nodig, worden de MIDI-commando’s ook via de USB-
poort uitgestuurd en ontvangen.)

17. USB: Sluit de HX Effects aan op je Mac- of Windows-computer om je sounds 
te archiveren of impulsantwoorden met behulp van de HX Edit software te laden, 
een nieuwe firmware-versie te installeren, MIDI-commando’s te zenden/ontvan-
gen en Command Center-boodschappen voor het aansturen van externe soft-
ware te gebruiken. Verbind hem met een a USB 2.0- of 3.0-poort. Gebruik nooit 
een externe USB-hub.

18. DC IN: Line 6 adviseert om uitsluitend de bijgeleverde DC-3G adapter te ge-
bruiken.

19. Kabelhaak: Draai de kabel van de DC-3G rond één of beide oren om te voor-
komen dat de kabel tijdens een optreden wordt uitgetrokken.

20. POWER-schakelaar: Dient voor het in- en uitschakelen.
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Aan de slag
Aansluitingen
HX Effects als gebruikelijke pedalenbak
De meeste muzikanten gaan de HX Effects waarschijnlijk als gewone “pedalenbak” 
gebruiken en hem dus op de ingang van hun versterker aansluiten. Indien nodig, kan 
de HX Effects op twee versterkers worden aangesloten voor stereogebruik.
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1

L/MONO RIGHT L/MONO RIGHT
USB DC IN

POWER
OUT/THRUIN

MIDIOUTPUTINPUT

PEDAL /EXT AMP SEND RETURN

GUITAR INGUITAR IN

HX Effects aansluiten op de effectlus van de versterker
Sommige gitaristen zijn voorstanders van het gebruik van tijdgebaseerde effecten, 
zoals delay en reverb tussen de voorversterker en de eindtrap (en noemen dit dan 
“post-effecten”). Indien je versterker over een effectlus beschikt, kan de HX Effects 
daarop worden aangesloten, terwijl je overdrive, fuzz- en/pedalen op de ingang van 
de versterker aansluit.
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L/MONO RIGHT L/MONO RIGHT
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POWER
OUT/THRUIN

MIDIOUTPUTINPUT

PEDAL /EXT AMP SEND RETURN

GUITAR IN

FX SEND

FX RETURN

Opmerking: Bij de meeste versterkers hanteert de effectlus het instrumentni-
veau. Indien je versterker het lijnniveau gebruikt, moet je zorgen dat de in- en 
uitgangen van de HX Effects dit niveau eveneens hanteren. Zie “Instellen van de 
juiste niveaus”.
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4-kabelmethode
Er is echter nog een flexibelere aanpak: het gebruik van sommige effecten (zoals over-
drive, wah en compressor) vóór de voorversterker en andere (zoals delay en reverb) in 
de effectlus van de versterker. Dit wordt vaak de “4-kabelmethode” genoemd. De HX 
Effects ondersteunt deze methode.
Alle voorgeprogrammeerde presets met de vermelding “4CM” ondersteunen deze 
aanpak. Met behulp van een FX Loop-blok (zie “Effecten kiezen”) kun je dit soort con-
figuraties ook zelf programmeren.
Wie over twee versterkers beschikt, kan de HX Effects zelfs voor een 7-kabelmethode 
–d.w.z. voor een stereosetup– gebruiken.

-2-
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Expressiepedalen en/of afstandsbediening van de 
versterker
Aanvankelijk dienen de twee PEDAL-connectoren voor het aansluiten van expres-
siepedalen. PEDAL 1 is dan automatisch aan het Wah- of Pitch Wham-blok van de 
gekozen sound toegewezen en PEDAL 2 aan het Volume-blok. Alternatief kunnen de 
PEDAL-aansluitingen als dubbele uitgangen (A= tip, B= ring) voor de kanaalkeuze en 
het in-/uitschakelen van de galm op je versterker worden gebruikt.*
Zie “Global Settings > Preferences” voor de keuze van de functie van de gewenste 
PEDAL-aansluiting (expressiepedaal of afstandsbediening).
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(VOLUME)
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*BELANGRIJK! Verbind de EXT AMP 1/2-connectoren uitsluitend met verster-
kers met voetschakelaaringangen van het type “kortsluiting naar massa”. Alle 
andere ingangen zouden zowel de versterker als je HX Effects kunnen bescha-
digen! Als je niet weet welk connectortype je versterker hanteert, moet je dit bij 
de distributeur of fabrikant navragen.

BELANGRIJK! De versterkercontrolefuncties van de HX Effects werden met 
talrijke combo’s en tops getest. Helaas kunnen we echter geen garantie voor de 
compatibiliteit met alle producten geven. De schakelingen van de betreffende 
ingang op de gitaarversterker kan er bv. voor zorgen dat het “EXT Amp”-com-
mando niet naar behoren wordt uitgevoerd.



 10 

Stomp-mode
De Stomp-mode gebruik je waarschijnlijk het vaakst, omdat het apparaat dan op 
dezelfde manier werkt als een gewone pedalenbak.
In de Stomp-mode dienen de voetschakelaars 1~6 voor een aantal dingen:

• In- en uitschakelen van de effecten.
• Afwisselende keuze van twee waarden voor één of meerdere parameters.
• Zenden van MIDI-commando’s of kanaalkeuze op de externe versterker.
• Alle voorgaande dingen (zelfs simultaan, als het moet).

Om de Stomp-mode te selecteren druk je op MODE.
Voor de voetschakelaars 1~6 worden de toegewezen effecten, parameternamen, 
Command Center-commando’s en/of de zelf geprogrammeerde namen afgebeeld:

Minotaur Looper

Harmony Delay
Feedbk KeyTime

Ubiquitous Vibe

3 OSC Synth

Particle Verb

Effect uitschakelen (bypass)
Druk op de toegewezen voetschakelaar.
Niet actieve effecten worden in het grijs afgebeeld – en de LED-ring dimt:

Minotaur

Opmerking: Hoewel de meeste gebruikers telkens maar één effect aan een voet-
schakelaar zullen toewijzen, laat de HX Effects toe om meerdere effecten met 
één voetschakelaar in en uit te schakelen en zelfs tussen meerdere effecten heen 
en weer te schakelen. Voor het toewijzen van meerdere effecten aan eenzelfde 
voetschakelaar moet je naar de signaalpadweergave gaan. Zie “Voetschakelaars 
in het signaalpadmenu toewijzen”.

Alle effecten uitschakelen
1. Druk MODE en TAP samen in.

Wanneer de HX Effects compleet in bypass staat, springt de volgende waarschu-
wing van het ene display naar het andere:

DSP bypass!

Press MODE + TAP

DSP BYPASS
Analog bypass!

Press MODE + TAP

ANALOG BYPASS

Opmerking: De HX Effects biedt twee soorten “All Bypass”: “Analog 
bypass” (ook vaak “true bypass” genaamd) waarbij de mechanische relais 
het ingangssignaal direct (en zonder A/D/A-conversie) naar de uitgangen 
doorlussen, en “DSP bypass” waarbij echoherhalingen en de galm natuurlijk 
uitsterven. Bij levering staat de HX Effects ingesteld op “Analog bypass”.

2. Druk MODE en TAP opnieuw samen in.
De HX Effects werkt opnieuw normaal.
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Effecten kiezen
Om een ander effect te kiezen moet je de toegewezen voetschakelaar 
even aanraken en aan de grote regelaar draaien.
Om een effect aan een momenteel vrije voetschakelaar toe te wijzen 
raak je die voetschakelaar even aan en draai je aan de grote regelaar.
De keuze van een ander effect binnen dezelfde categorie (bv. “Reverse Delay” i.p.v. 
“Simple Delay”) verloopt betrekkelijk snel. De HX Effects biedt echter meer dan 200 
modellen. Het veranderen van een mono-vervorming (aan het begin van de lijst) in 
een stereo-looper (helemaal aan het einde) vergt echter wat tijd. Dan kun je beter het 
modeloverzicht openen.

1. Druk, in den Stomp-mode, op de grote regelaar om het modelover-
zicht te openen.

EQDLY

Modulation

Delay

Transistor Tape

Bucket Brigade

Cosmos Echo

SUBCATEGORYCATEGORY MODEL
Mono

Stereo

Legacy

DLY DLY

Categorie Subcategorie Model

De meeste effectcategorieën bevatten één of meerdere subcategorieën. De 
effecten in de “Mono”- en “Stereo”-subcategorieën zijn HX-modellen (Helix). De 
effecten in de “Legacy”-subcategorie zijn daarentegen afkomstig van oudere Line 
6-pedalen, zoals de M13, M9, M5, DL4, MM4, FM4 en DM4.

Opmerking: Voor voetschakelaars, die aan een “Stereo”- of “Legacy”-ef-
fect toegewezen zijn, wordt rechts van de modelnaam het volgende icoontje 
afgebeeld:

STEREOMONO LEGACY

Particle VerbUbiquitous VibeUbiquitous Vibe

MonoMono Stereo Legacy

Kies met de grote regelaar een item van het overzicht.
Druk op de grote regelaar (of op ) om de inhoud van een categorie of sub-
categorie te bekijken.
Druk op  om naar het hogere niveau terug te gaan.

BELANGRIJK! Indien bepaalde effecten in het modeloverzicht ontbre-
ken, betekent dit dat de HX Effects die categorie/subcategorie of dat 
model niet meer kan berekenen. Voorbeeld: als je al 3 reverbs en een 
pitchshifter gebruikt, kun je geen tweede pitchshifter meer toevoegen.

2. Selecteer met de grote regelaar,  en  de categorie, de subcatego-
rie en het model.

3. Druk op  om het modeloverzicht te sluiten.

Effectinstellingen wijzigen (‘editen’)
1. Om de instellingen van een effect te wijzigen moet je zijn voetscha-

kelaar even aanraken.
De eerste drie parameters verschijnen en in het toegewezen labelveld met de 
witte haakjes. Deze laatste betekenen dat de kleine regelaars aan de parameters 
aldaar toegewezen zijn:

Harmony Delay
Feedbk KeyTime

2. Draai aan de regelaars 1~3.

Harmony Delay
Feedbk KeyTime

Minotaur Ubiquitous Vibe

1 2 3

ACTIONSAVE

Tijdens het editen van de parameters beeldt het labelveld even de waarden af:

Feedbk KeyTime

50% A750ms

Indien een effect of een ander item meer dan 3 parameters omvat, zie je links en/
of rechts een pijl (zie hierboven).

SNELKOPPELING: Voor de meeste tijdgebaseerde parameters (vertra-
gingstijd, modulatiesnelheid e.d.) kun je de regelaar indrukken om tussen 
“ms” (of “Hz”) en nootwaarden (kwartnoot, gepunte achtste noot enz.) te 
kiezen.

3. Druk op  of  om andere parameters te selecteren (indien aanwe-
zig).
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Tip: Raak een voetschakelaar één seconde aan om te zorgen dat de para-
meters in de verschillende labelvelden verschijnen, wat vaak duidelijker is:

Feedbk KeyTime

50% A750ms

Mix LevelScale

50% 0.0dBMajor

V1 Lvl V1 PanV1Shft

10.0 Left50+2

Low Cut Hi CutRtPan

Off OffCenter

V2 Scal RootV1 Scal

66% 10.033%

V2 Lvl V2 PanV2Shft

10.0 Right50+4

Raak de gewenste voetschakelaar aan om zijn parameters te selecteren 
en wijzig de waarden met de regelaars 1~3. Indien een blok meer dan 18 
parameters bevat, kun je met  naar de volgende parameters gaan. Als je 
klaar bent, raak je een voetschakelaar 1 seconde aan (of druk je op ) om 
de parameters te verlaten.

Editen met de voeten (Pedal Edit)
De meeste effecten kun je editen terwijl je gewoon blijft spelen. Als je niet zo dol 
bent op verbuigingen voor je pedalenbak, wordt de Pedal Edit-mode waarschijnlijk 
je nieuwe beste vriend. Deze mode is weliswaar geen volwaardige vervanger van de 
gebruikelijke aanpak, maar hij is wel handig voor het beïnvloeden of corrigeren van 
een instelling, terwijl je gewoon blijft spelen.

1. Houd MODE/EDIT twee seconden ingedrukt.
De bewerkingsblokken van het geheugen worden aan de voetschakelaars toe-
gewezen en knipperen. Indien het geheugen meer dan 6 blokken gebruikt, staat 
bij voetschakelaar 3 “MORE…”. Druk op voetschakelaar 3 (MORE…) om de 
andere blokken te zien.

Opmerking: Voor de keuze van een blok in de Pedal Edit-mode moet je 
eventueel een andere voetschakelaar gebruiken dan degene waar het blok 
normaal aan toegewezen is.

2. Druk op de voetschakelaar van het effect dat je wilt editen.
De eerste parameters van dit blok zijn nu aan de voetschakelaars 1~3 toegewe-
zen:

PAGE VALUE– VALUE+
HOLD TO   PAGE

23%

Dwell
Stable

Conditn
52%

Mix

Bevat het blok meerdere parameterpagina’s, dan kun je die met voetschakelaar 
4 (PAGE >) oproepen. Om naar de vorige pagina terug te gaan houd je voetscha-
kelaar 4 even ingedrukt.

3. Druk op de voetschakelaar van de parameter die je wilt editen.
Houd een “Time”- of “Speed”-voetschakelaar ingedrukt om een andere eenheid 
(ms of Hz) of een nootwaarde (kwartnoot, gepunte achtste noot e.d.) te kiezen.
De voetschakelaars van de overige parameters kun je even ingedrukt houden om 
terug te gaan naar de fabriekswaarde.

4. Stel met een optioneel expressiepedaal de gewenste waarde in.
Voor wijzigingen in kleinere stappen druk je op voetschakelaar 5 (VALUE–) of 6 
(VALUE+). Houd voetschakelaar 5 (VALUE–) of 6 (VALUE+) ingedrukt om de 
waarde sneller te verminderen/verhogen.

5. Druk tenslotte op MODE/EXIT.
Om de wijzigingen op te slaan moet je MODE (EXIT) 2 seconden ingedrukt hou-
den.
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Voetschakelaars ruilen
Indien nodig, kun je de toewijzingen van twee voetschakelaars in de Stomp-mode snel 
veranderen.

BELANGRIJK! Het ruilen van de voetschakelaartoewijzingen heeft geen 
invloed op de effectvolgorde. Zie “Verplaatsen van blokken in de signaalpad-
weergave” voor het wijzigen van de volgorde.

1. Raak de twee gewenste voetschakelaars in de Stomp-mode aan tot 
de volgende opties worden afgebeeld:

Swap footswitches

1 and 2?
OKCANCEL

2. Druk op de OK-voetschakelaar.

Kopiëren/plakken van een effect
Een effect van één voetschakelaar kan naar een andere –binnen hetzelfde of een ander 
geheugen– worden gekopieerd.

1. Raak de voetschakelaar van het te kopiëren effect aan en druk op 
ACTION.
Rond het gekozen effect worden nu actiefuncties afgebeeld.

2. Druk op de COPY BLOCK-voetschakelaar.
3. Kies de plaats waar je het effect wilt plakken –zelfs in een ander 

geheugen– en druk op ACTION.
4. Druk op de PASTE BLOCK-voetschakelaar.

Opmerking: In bepaalde gevallen kan een blok niet naar de gewenste plaats 
worden gekopieerd. Voorbeelden: het geheugen gebruikt al 9 effectblokken of 
de resterende DSP-capaciteit is onvoldoende voor het betreffende modeltype 
(zie “Dynamische DSP”). In dat geval wordt de “PASTE BLOCK”-functie van de 
voetschakelaar grijs afgebeeld.

Effect verwijderen
1. Raak de voetschakelaar van het overbodige effect aan en druk op 

ACTION.
Rond het gekozen effect worden nu actiefuncties afgebeeld.

2. Druk op de CLEAR BLOCK-voetschakelaar.

Voetschakelaarindicatie wijzigen
Om de vermelding in het labelveld of de kleur van de LED-ring voor een voetschake-
laar te wijzigen moet je het volgende doen.

1. Raak de voetschakelaar aan, die je wilt aanpassen en druk op 
ACTION.
Rond het gekozen effect worden nu actiefuncties afgebeeld.

2. Druk op de CUSTOMIZE-voetschakelaar.
Nu worden de volgende boodschappen afgebeeld:

OKCANCEL

Cosmos  Ech o

Custom Label
Turn Big Knob to

move cursor
Char-
acter

Switch
LED

AutoC

DELETE

Draai aan de grote regelaar om de cursor te verplaatsen.
Kies met regelaar 1 (Character) het gewenste teken.

SNELKOPPELING: Druk op regelaar 1 (Character) om afwisselend hoofd- 
en kleine letters, 0 en [spatie] te kiezen.

Druk op de DELETE-voetschakelaar om het geselecteerde teken te wissen 
en alle navolgende tekens verder naar links te schuiven.
Wis alle tekens om je eigen naam te verwijderen en opnieuw de voorgepro-
grammeerde toewijzing van de voetschakelaar te zien.

3. Kies met regelaar 3 (Switch LED) de gewenste kleur voor de LED-
ring (of schakel hem uit).
In de regel kies je hier het best “Auto”.

4. Druk tenslotte op de OK-voetschakelaar.
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Preset-mode
Het toevoegen en editen van effecten is allemaal goed en wel – maar dat lukt ook met 
aparte effectpedalen. Effectprocessoren zoals de HX Effects bieden echter het voor-
deel dat je met een groot aantal virtuele “pedalenbakken” kunt werken, die helemaal 
verschillend geconfigureerd zijn. Dergelijke instellingen kun je opslaan en later met de 
druk op één voetschakelaar opnieuw oproepen. Dit soort “pedalenbakken” worden in 
de geheugens opgeslagen.
De HX Effects biedt 32 banken met telkens vier geheugens (A, B, C en D) – samen dus 
128 geheugens.
Om de Preset-mode te selecteren druk je op MODE.
De voetschakelaars 1~6 dienen nu voor het kiezen van banken en geheugens:

Bit o’ Drive
01A

Galloping Echoes
01C

Edge of Breakup
01D

Ambient Drones
01B

BANK

BANK

1. Kies met BANK  of BANK  de gewenste bank.
De geheugens van die bank knipperen om aan te geven dat ze kunnen worden 
geladen.

2. Druk op één van de 4 geheugenvoetschakelaars om de betreffende 
sound te laden.
Opmerking: Je kunt ervoor zorgen dat de HX Effects na het kiezen van een 
geheugen automatisch de Stomp-mode selecteert. Zie “Global Settings > Swit-
ches”.

Opmerking: Indien de geselecteerde geheugenvoetschakelaar een came-
ra-icoon afbeeldt, slaat het nummer op de actieve Snapshot. Snapshots bieden 
nog meer mogelijkheden binnen de afzonderlijke geheugens! Zie “Snapshots”.

Alternatief kun je in de Preset-mode de grote regelaar voor het kiezen 
van geheugens gebruiken.

Sound opslaan/naam geven
SNELKOPPELING: Om eventuele wijzigingen snel op te slaan moet je SAVE 
twee keer indrukken.

1. Druk op SAVE om de “Save Preset”-pagina’s te openen:

SAVECANCEL

Bit o  Dr i v e

Save Preset

01A Bit o  Drive
Char-
acter

Desti-
nation

01AB

DELETE

Turn Big Knob to

move cursor

Draai aan de grote regelaar om de cursor te verplaatsen.
Kies met regelaar 1 (Character) het gewenste teken.

SNELKOPPELING: Druk op regelaar 1 (Character) om achtereenvolgens A, 
a, 0 en [spatie] te kiezen.

Druk op de DELETE-voetschakelaar om het geselecteerde teken te wissen 
en alle navolgende tekens verder naar links te schuiven.

2. Kies met regelaar 3 (Destination) het geheugen waar je de instellin-
gen wilt opslaan.
Alle 128 geheugens kunnen worden overschreven.

3. Druk tenslotte op de SAVE-voetschakelaar.
Tip: Met de HX Edit software kun je de sounds van je HX Effects exporteren. 
Maak daarvan gebruik om op je computer backups van je belangrijke sounds 
op te slaan! Zie ook het pilotenhandboek van “HX Edit” dat je van https://line6.
com/support/manuals/ kunt downloaden.

Opmerking: De HX Effects-sounds kunnen niet in een apparaat van de Helix-se-
rie (Helix, Helix Rack en Helix LT) of in de Helix Native plug-in worden geïmpor-
teerd. Omgekeerd kun je geen geheugens of Setlist-bestanden van een Helix-ap-
paraat of de Helix Native plug-in in de HX Effects importeren.

https://line6.com/support/manuals/
https://line6.com/support/manuals/
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Tap Tempo
Druk TAP/TUNER meerdere keren in om de tempowaarde (BPM= maats-
lagen per minuut) in te stellen.
Bepaalde parameters van Delay-, Reverb- en Modulation-blokken, zoals “Time”, 
“Rate” end “Speed”, kunnen als nootwaarden (bv. kwartnoot, gepunte achtste enz.) 
of in de vorm van numerieke waarden (ms of Hz) worden ingesteld. Wanneer je een 
nootwaarde instelt, volgt de parameter de Tap Tempo-instelling. Druk op de parame-
terregelaar om afwisselend de noot- of de ms-eenheid (of Hz) te kiezen.
Zie ook “Global Settings > MIDI/Tempo” waar je de Tap Tempo-waarde kunt corrigeren 
en ervoor kunt zorgen dat de HX Effects met het tempo van een extern MIDI-apparaat 
of MIDI-software synchroon loopt.

SNELKOPPELING: Raak TAP/TUNER aan om de tempoparameters boven 
voetschakelaar 6 te zien

Tempo BPM

Preset 120.0

Regelaar Parameter Omschrijving

2 Tempo
Het tempo kan voor elke Snapshot, elk geheugen of 
globaal (alle geheugens en Snapshots) worden opge-
slagen.

3 BPM
Naar gelang de instelling van regelaar 2 (Tempo) wordt 
deze waarde voor elke Snapshot apart, dan wel globaal 
opgeslagen.

Tuner
1. Houd TAP zo lang ingedrukt tot de “Tuner”-pagina verschijnt:

Tuner
Output

Refer-
ence

Off-
sets

440 Hz OnMute

D

-50 +50

2. Sla een snaar van je gitaar aan.
Een vakje links van het midden wijst erop dat de snaar te laag gestemd is. Een 
vakje rechts van het midden betekent dat de snaar te hoog is. Wanneer het vakje 
in het midden oplicht, kunnen de balken erboven worden gebruikt om de snaar 
nauwkeuriger te stemmen. Wanneer beide pijlen zichtbaar zijn, staat de snaar 
goed gestemd.

3. Trap eender welke voetschakelaar in om de tuner te verlaten.
Alle instellingen voor de tuner gelden globaal.

Tip: Als je liever je favoriete tunerpedaal dan de stemfunctie van de HX 
Effects gebruikt, sluit je de SEND 1- of 2-connector aan op de ingangen van 
het pedaal en kies je met regelaar 1 (Tuner Out) “Send12”. Wanneer je dan 
de TAP-voetschakelaar ingedrukt houdt, stuurt de HX Effects het signaal 
automatisch uit naar de externe tuner.

Tuner-instellingen
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1

1 Tuner Output

Hiermee bepaal je welke uitgangen actief moeten 
zijn, wanneer de tunerpagina wordt afgebeeld. Als 
je signaal tijdens het stemmen niet hoorbaar mag 
zijn, kies je het best “Mute”. In de regel moet je 
“L/R” kiezen.

2 Reference Om een andere referentiefrequentie dan 440Hz te 
gebruiken, kies je hier 425~455Hz.

3 Offsets Activeert de op pagina 2 en 3 ingestelde verschui-
vingen (offsets).

2
1 String6 Offset Sommige gitaristen stemmen bepaalde snaren 

een tikkeltje hoger of lager dan eigenlijk juist zou 
zijn, omdat dit de intonatie vereenvoudigt. Met 
“String Offset” zorg je ervoor dat je tuner dergelijke 
verschuivingen als “normaal” beschouwt. Snaar 
6 is de lage E, snaar 1 daarentegen de hoge E. 
Er wordt alleen rekening gehouden met de “Off-
set”-instellingen, wanneer je regelaar 3 (Offsets) op 
pagina 1 activeert.

2 String5 Offset
3 String4 Offset

3

1 String3 Offset
2 String2 Offset
3 String1 Offset
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Effecten
De HX Effects bevat alle effecten van de al vaak onderscheiden gitaarprocessoren van 
de Helix-serie van Line 6. Deze vind je in de “Mono”- en “Stereo”-subcategorieën van 
het modeloverzicht. Daarnaast bevat de HX Effects een reeks effecten van de DL4, 
DM4, MM4 en FM4 Stompboxes evenals van de effectprocessoren M13, M9 en M5. 
Die vind je in de “Legacy”-subcategorie. Sommige “Legacy”-effecten bewerken het 
signaal in mono, andere in stereo. Zie “Blokvolgorde en stereoplaatsing” voor meer 
details.

STEREOMONO LEGACY

Particle VerbUbiquitous VibeUbiquitous Vibe

MonoMono Stereo Legacy

Selecteer de Stomp-mode, raak de voetschakelaar van een effect aan en 
kies met de grote regelaar een ander model.

Distortion-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Kinky Boost Mono, Stereo Xotic® EP Booster
Minotaur Mono, Stereo Klon® Centaur
Teemah! Mono, Stereo Paul Cochrane Timmy® Overdrive
Compulsive Drv Mono, Stereo Fulltone® OCD
Valve Driver Mono, Stereo Chandler Tube Driver
Top Secret OD Mono, Stereo DOD® OD-250
Scream 808 Mono, Stereo Ibanez® TS808 Tube Screamer®

Hedgehog D9 Mono, Stereo MAXON® SD9 Sonic Distortion
Stupor OD Mono, Stereo BOSS® SD-1 Overdrive
Vermin Dist Mono, Stereo ProCo RAT
KWB Mono, Stereo Benadrian Kowloon Walled Bunny Distortion
Arbitrator Fuzz Mono, Stereo Arbiter® Fuzz Face®

Triangle Fuzz Mono, Stereo Electro-Harmonix® Big Muff Pi®

Industrial Fuzz Mono, Stereo Z.Vex Fuzz Factory
Tycoctavia Fuzz Mono, Stereo Tycobrahe® Octavia

Distortion-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Wringer Fuzz Mono, Stereo Garbage's modded BOSS® FZ-2
Thrifter Fuzz Mono, Stereo Line 6-origineel
Megaphone Mono, Stereo Megaphone
Bitcrusher Mono, Stereo Line 6-origineel
Obsidian 7000 Mono, Stereo Darkglass Electronics® B7K Ultra
Clawthorn Drv Mono, Stereo Wounded Paw Battering Ram
Tube Drive Legacy Chandler Tube Driver
Screamer Legacy Ibanez® Tube Screamer®

Overdrive Legacy DOD® Overdrive/Preamp 250
Classic Dist Legacy ProCo RAT
Heavy Dist Legacy BOSS® Metal Zone
Colordrive Legacy Colorsound® Overdriver
Buzz Saw Legacy Maestro® Fuzz Tone
Facial Fuzz Legacy Arbiter® Fuzz Face®

Jumbo Fuzz Legacy Vox® Tone Bender
Fuzz Pi Legacy Electro-Harmonix® Big Muff Pi®

Jet Fuzz Legacy Roland® Jet Phaser
L6 Drive Legacy Colorsound® Overdriver (gemodificeerd)
L6 Distortion Legacy Line 6-origineel
Sub Oct Fuzz Legacy PAiA Roctave Divider
Octave Fuzz Legacy Tycobrahe® Octavia

Dynamics-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Deluxe Comp Mono, Stereo Line 6-origineel
Red Squeeze Mono, Stereo MXR® Dyna Comp
Kinky Comp Mono, Stereo Xotic® SP Compressor
LA Studio Comp Mono, Stereo Teletronix® LA-2A®

3-Band Comp Mono, Stereo Line 6-origineel

* Zie “In de VS geregistreerde handelsmerken”. Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s 
worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Dynamics-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Noise Gate Mono, Stereo Line 6-origineel
Hard Gate Mono, Stereo Line 6-origineel
Autoswell Mono, Stereo Line 6-origineel
Tube Comp Legacy Teletronix® LA-2A®

Red Comp Legacy MXR® Dyna Comp
Blue Comp Legacy BOSS® CS-1
Blue Comp Treb Legacy BOSS® CS-1 (TREBLE-schakelaar actief)
Vetta Comp Legacy Line 6-origineel
Vetta Juice Legacy Line 6-origineel
Boost Comp Legacy MXR® Micro Amp

EQ-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Simple EQ Mono, Stereo Line 6-origineel
Low/High Cut Mono, Stereo Line 6-origineel
Parametric Mono, Stereo Line 6-origineel
10 Band Graphic Mono, Stereo MXR® 10-Band Graphic EQ
Cali Q Graphic Mono, Stereo Grafische EQ van een MESA/Boogie® Mark IV

Modulation-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Optical Trem Mono, Stereo Optisch tremolocircuit van Fender®

60s Bias Trem Mono, Stereo Tremolo van de Vox® AC-15
Trem/Autopan Mono, Stereo BOSS® PN-2
Harmonic Trem Mono, Stereo Line 6-origineel
Bleat Chop Trem Mono, Stereo Lightfoot Labs Goatkeeper
Script Mod Phase Mono, Stereo MXR® Phase 90
Ubiquitous Vibe Mono, Stereo Shin-ei Uni-Vibe®

Modulation-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Deluxe Phaser Mono, Stereo Line 6-origineel
Gray Flanger Mono, Stereo MXR® 117 Flanger
Harmonic Flngr Mono, Stereo A/DA Flanger
Courtesan Flngr Mono, Stereo Electro-Harmonix® Deluxe EM
Dynamix Flngr Mono, Stereo Line 6-origineel
Chorus Mono, Stereo Line 6-origineel
70s Chorus Mono, Stereo BOSS® CE-1
PlastiChorus Mono, Stereo Arion SCH-Z chorus
Trinity Chorus Stereo Dytronics® Tri-Stereo Chorus
Bubble Vibrato Mono, Stereo BOSS® VB-2 Vibrato
Vibe Rotary Stereo Fender® Vibratone
122 Rotary Stereo Leslie® 122
145 Rotary Stereo Leslie® 145
Double Take Mono, Stereo Line 6-origineel
AM Ring Mod Mono, Stereo Line 6-origineel
Pitch Ring Mod Stereo Line 6-origineel
Pattern Trem Legacy Line 6-origineel
Panner Legacy Line 6-origineel
Bias Tremolo Legacy 1960 Vox® AC-15 Tremolo
Opto Tremolo Legacy 1964 Fender® Deluxe Reverb®

Script Phase Legacy MXR® Phase 90 (versie met scriptlogo)
Panned Phaser Legacy Ibanez® Flying Pan
Barberpole Phaser Legacy Line 6-origineel
Dual Phaser Legacy Mu-Tron® Bi-Phase
U-Vibe Legacy Shin-ei Uni-Vibe®

Phaser Legacy MXR® Phase 90
Pitch Vibrato Legacy BOSS® VB-2
Dimension Legacy Roland® Dimension D
Analog Chorus Legacy BOSS® CE-1

* Zie “In de VS geregistreerde handelsmerken”. Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s 
worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Modulation-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Tri Chorus Legacy Dytronics® Tri-Stereo Chorus
Analog Flanger Legacy MXR® Flanger
Jet Flanger Legacy A/DA Flanger
AC Flanger Legacy MXR® Flanger
80A Flanger Legacy A/DA Flanger
Freq Shift Legacy Line 6-origineel
Ring Modulator Legacy Line 6-origineel
Rotary Drum Legacy Fender® Vibratone
Rotary Speaker Legacy Leslie® 145

Delay-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Simple Delay Mono, Stereo Line 6-origineel
Mod/Cho Echo Mono, Stereo Line 6-origineel
Dual Delay Stereo Line 6-origineel
Multitap 4 Stereo Line 6-origineel
Multitap 6 Stereo Line 6-origineel
Ping Pong Stereo Line 6-origineel
Sweep Echo Mono, Stereo Line 6-origineel
Ducked Delay Mono, Stereo TC Electronic® 2290
Reverse Delay Mono, Stereo Line 6-origineel
Vintage Digital Mono, Stereo Line 6-origineel
Vintage Swell Mono, Stereo Line 6-origineel
Pitch Echo Mono, Stereo Line 6-origineel
Transistor Tape Mono, Stereo Maestro® Echoplex EP-3
Cosmos Echo Mono, Stereo Roland® RE-201 Space Echo
Harmony Delay Stereo Line 6-origineel
Bucket Brigade Mono, Stereo BOSS® DM-2
Adriatic Delay Mono, Stereo BOSS® DM-2 met Adrian-modificatie

Delay-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Adriatic Swell Mono, Stereo Line 6-origineel
Elephant Man Mono, Stereo Electro-Harmonix® Deluxe Memory Man
Multi Pass Mono, Stereo Line 6-origineel
Ping Pong Legacy Line 6-origineel
Dynamic Legacy TC Electronic® 2290
Stereo Legacy Line 6-origineel
Digital Legacy Line 6-origineel
Dig w/Mod Legacy Line 6-origineel
Reverse Legacy Line 6-origineel
Lo Res Legacy Line 6-origineel
Tube Echo Legacy Maestro® Echoplex EP-1
Tape Echo Legacy Maestro® Echoplex EP-3
Sweep Echo Legacy Line 6-origineel
Echo Platter Legacy Binson® EchoRec®
Analog Echo Legacy BOSS® DM-2
Analog w/Mod Legacy Electro-Harmonix® Deluxe Memory Man
Auto-Vol Echo Legacy Line 6-origineel
Multi-Head Legacy Roland® RE-101 Space Echo

Reverb-modellen
Model Subcategorie Gebaseerd op*
Glitz Mono, Stereo Line 6-origineel
Ganymede Mono, Stereo Line 6-origineel
Searchlights Mono, Stereo Line 6-origineel
Plateaux Mono, Stereo Line 6-origineel
Double Tank Mono, Stereo Line 6-origineel
Plate Legacy Line 6-origineel
Room Legacy Line 6-origineel
Chamber Legacy Line 6-origineel

* Zie “In de VS geregistreerde handelsmerken”. Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s 
worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Reverb-modellen
Model Subcategorie Gebaseerd op*
Hall Legacy Line 6-origineel
Echo Legacy Line 6-origineel
Tile Legacy Line 6-origineel
Cave Legacy Line 6-origineel
Ducking Legacy Line 6-origineel
Octo Legacy Line 6-origineel
'63 Spring Legacy Line 6-origineel
Spring Legacy Line 6-origineel
Particle Verb Legacy Line 6-origineel

Pitch/Synth-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Pitch Wham Mono, Stereo Digitech® Whammy®

Twin Harmony Mono, Stereo Eventide® H3000
Simple Pitch Mono, Stereo Line 6-origineel
Dual Pitch Mono, Stereo Line 6-origineel
3 OSC Synth Stereo Line 6-origineel
3 Note Generator Mono, Stereo Line 6-origineel
4 OSC Generator Mono, Stereo Line 6-origineel
Bass Octaver Legacy EBS® OctaBass
Smart Harmony Legacy Eventide® H3000
Octi Synth Legacy Line 6-origineel

Synth O Matic Legacy Line 6-origineel

Attack Synth Legacy Korg® X911 Guitar Synth

Synth String Legacy Roland® GR700 Guitar Synth

Growler Legacy Line 6-origineel

Filter-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Mutant Filter Mono, Stereo Musitronics® Mu-Tron® III
Mystery Filter Mono, Stereo Korg® A3
Autofilter Mono, Stereo Line 6-origineel
Voice Box Legacy Line 6-origineel

V Tron Legacy Musitronics® Mu-Tron® III

Q Filter Legacy Line 6-origineel

Seeker Legacy Z Vex Seek Wah

Obi Wah Legacy Oberheim® VCF (S&H-filter)

Tron Up Legacy Musitronics® Mu-Tron® III (“Up”-positie)

Tron Down Legacy Musitronics® Mu-Tron® III (“Down”-positie)

Throbber Legacy Electrix® Filter Factory

Slow Filter Legacy Line 6-origineel

Spin Cycle Legacy Craig Anderton's Wah/Anti-Wah

Comet Trails Legacy Line 6-origineel

Wah-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
UK Wah 846 Mono, Stereo Vox® V846
Teardrop 310 Mono, Stereo Dunlop® Crybaby® Fasel model 310
Fassel Mono, Stereo Dunlop® Cry Baby® Super

Weeper Mono, Stereo Arbiter® Cry Baby®

Chrome Mono, Stereo Vox® V847

Chrome Custom Mono, Stereo Gemodificeerd Vox® V847

Throaty Mono, Stereo RMC® Real McCoy 1

Vetta Wah Mono, Stereo Line 6-origineel

Colorful Mono, Stereo Colorsound® Wah-fuzz

Conductor Mono, Stereo Maestro® Boomerang

* Zie “In de VS geregistreerde handelsmerken”. Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s 
worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.
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Volume/Pan-modellen
Model Subcategorieën Gebaseerd op*
Volume Pedal Mono, Stereo Line 6-origineel
Gain Mono, Stereo Line 6-origineel
Pan Stereo Line 6-origineel
Stereo Width Stereo Line 6-origineel

Gemeenschappelijke effectinstellingen
Parameter Omschrijving

Drive Bepaalt de hoeveelheid overdrive, vervorming of fuzz.

Bass Bepaalt het basniveau.

Mid Bepaalt het niveau van de middentonen

Treble Bepaalt het niveau van de hoge tonen.

Speed

Regelt de snelheid van het effect. Hoe groter de waarde, hoe sneller 
het effect. Druk op de regelaar om afwisselend Hz- en nooteenhe-
den te kiezen. Een Hz-waarde specificeert de modulatiesnelheid in 
cyclussen per seconde. Een nootwaarde wordt altijd op basis van het 
ingestelde tempo berekend. Niet alle “Speed”-parameters kunnen met 
het tempo worden gesynchroniseerd, omdat ze niet lineair zijn of heel 
interactief werken.

Rate

Regelt de snelheid van het effect. Hoe groter de waarde, hoe snel-
ler het effect. Druk op de regelaar om afwisselend numerieke en 
nooteenheden te kiezen. Niet alle “Rate”-parameters kunnen met 
het tempo worden gesynchroniseerd, omdat ze niet lineair zijn of heel 
interactief werken.

Time

Bepaalt de vertraging/herhalingstijd. Hoe groter de waarde, hoe langer 
de vertraging. Druk op de regelaar om afwisselend ms- en noot-
eenheden te kiezen. “ms” staat voor milliseconden. Nootwaarden 
worden op basis van het ingestelde tempo berekend. Wanneer je later 
een ander model kiest, blijft de keuze van de nootwaarde behouden.

Depth
Hiermee regel je de intensiteit van het modulatie-effect. Hoe groter de 
waarde, hoe sterker de pitchbend, het “bibberen”, het “bonzen” e.d. 
(naar gelang het effect).

Feedbk
Bepaalt hoe veel van het effectsignaal opnieuw naar het effect wordt 
gestuurd. Hoe groter de waarde, hoe meer de delay een eigen leven 
gaat leiden.

Decay Hiermee bepaal je de duur van het reverbeffect.

Predly Bepaalt de vertraging tussen het binnenkomende signaal en het begin 
van de reverb.

Parameter Omschrijving

Scale

Bij stereodelays beïnvloedt “Scale” de herhalingen van het linker en 
rechter kanaal proportioneel. De herhalingen van het linker kanaal vol-
gen de “Time”-waarde. Het rechter kanaal hanteert daarentegen een 
percentage ervan. Voorbeeld: als je “Time” op 1 seconde en “Scale” 
op “75%” instelt, luidt de herhalingssnelheid voor het linker kanaal 1 
seconde en voor het rechter kanaal 750 milliseconden (ms).

Spread

“Spread” verschilt naar gelang de geselecteerde stereodelay. Voor de 
meeste delays bepaal je hiermee de stereobreedte van de herhalingen 
links en rechts. In het geval van “Ping Pong Delay” vertegenwoordigt 
“0” bv. het midden (mono) en “10” de maximale stereobreedte tussen 
het linker en rechter kanaal.
Voor stereodelays met modulatie slaat “Spread” op de stereomodu-
latie van de LFO’s (laagfrequente oscillatoren). “0” betekent dat de 
LFO’s synchroon lopen. “10” betekent dat de twee LFO’s in tegen-
stelde fase (180°) werken: wanneer het ene kanaal opwaarts modu-
leert, hanteert het andere kanaal een neerwaartse modulatie.

Headrm

Sommige modulatie- en delaypedalen hebben de neiging om 
het signaal wat te vervormen, vooral wanneer ze zich achter een 
“high-gain”-vervormingsblok bevinden. Met negatieve waarden 
wordt de vervorming beter hoorbaar. Met positieve waarden maak je 
het effect a.h.w. schoon. Kies “0dB” om de sound van het originele 
pedaal te hanteren.

Low Cut Onderdrukt een gedeelte van de lage (of hoge) tonen en voorkomt zo 
gerommel of een iets te schel geluid.Hi Cut

Mix
Bepaalt de balans tussen het effect- en het onbewerkte signaal aan de 
uitgang van het blok. Bij keuze van “0%” is het effect onhoorbaar. Bij 
keuze van “100%” hoor je alleen het effect, maar geen droog signaal 
meer.

Level

Bepaalt het uitgangsvolume van het effectblok. Bij de meeste blokken 
kies je het best geen extreme waarde, omdat dit tot digitale overstu-
ring leidt. In de regel is “0.0dB” een goede instelling. Wanneer het 
volume van het originele pedaal c.q. zijn volumeregelaar niet echt 
dB-waarden vertegenwoordigt, wordt in plaats daarvan “0.0~10” 
gebruikt.

Trails
Trails uit: Delay-herhalingen en galm worden bij het deactiveren van 
het effect meteen uitgeschakeld. Trails aan: Tijdens het deactiveren 
van een blok c.q. het selecteren van een andere Snapshot sterft de 
delay of galm natuurlijk uit. 



 21 

Impulsantwoorden (IR)
Impulsantwoorden zijn wiskundige functies, die de klankmatige metingen van een 
specifiek audiosysteem vertegenwoordigen (bij de HX Effects zijn dit resonanties van 
akoestische gitaren evenals speaker- en microfooncombinaties). De HX Effects kan tot 
128 IRs van derden bevatten.

Impulsantwoorden kun je gebruiken door een IR-blok in het signaalpad van een 
geheugen in te voegen. Kies vervolgens één van de 128 indexlocaties waarvoor je een 
impulsantwoord (.wav-bestand) geladen hebt. Je kunt één IR-blok met een 2048-sam-
ple of twee IR-blokken met telkens een 1024-sample gebruiken.

Laden van impulsantwoorden
Voor het laden van impulsantwoorden heb je een Mac- of Windows-computer en de 
“HX Edit”-applicatie nodig. De HX Edit-applicatie is gratis en kan van line6.com/soft-
ware worden gedownload.

Opmerking: Indien je een Windows®-computer gebruikt - Vergeet niet de 
Line 6 HX Effects-driver te installeren. Die wordt samen met de “HX Edit” soft-
ware gedownload. Je vindt hem echter ook op line6.com/software. Op een 
Mac hoef je geen driver te installeren.

1. Sluit de HX Effects via USB op je computer aan en open de “HX 
Edit”-applicatie.

2. Klik op het [IMPULSES]-tabblad.

3. Sleep één of verschillende IR-bestanden van het bureaublad (of waar 
dan ook) naar de “Impulses”-lijst van de HX Edit-applicatie.

Opmerking: De HX Effects hanteert mono-IR-bestanden met een maximale 
lengte van 2048 samples. Tijdens de import wijzigt “HX Edit” de lengte van 
de IR-bestanden automatisch naar 2048 samples. Als de DSP-capaciteit 
wat krap wordt, kies je echter beter een versie met 1024 samples in het 
menu van het IR-blok. Je kunt ook een stereo-IR (.WAV) importeren. “IR 
Manager” gebruikt dan echter alleen het linker kanaal.

De HX Edit-app seint deze data automatisch door naar de HX Effects. De HX 
Effects kan maximaal 128 impulsantwoorden bevatten. Impulsantwoorden van 
48kHz, 16 bit, mono, .wav met maximaal 2048 samples worden direct onder-
steund. De “HX Edit” applicatie kan echter ook .wav-bestanden met andere sam-
pling-frequenties, resoluties, lengtes en in het stereoformaat importeren en con-
verteert die naar een formaat dat de HX Effects kan gebruiken.

BELANGRIJK! IR-blokken in het signaalpad van de HX Effects verwijzen 
naar het nummer van een impulsantwoord (1~128) i.p.v. het gebruikte 
IR-bestand. Als je bv. “IR 12” in de “HX Edit” app wist, heeft dit gevolgen 
voor alle IR-blokken, die een beroep doen op “IR 12”.

Instellingen voor impulsantwoorden
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1

1 IR Sel
Kies één van de 128 beschikbare IR-locaties. Wan-
neer je aan regelaar 1 draait, zie je de naam van het 
.wav-bestand dat aan de betreffende IR-locatie is 
toegewezen. 

2 Low Cut Onderdrukt een gedeelte van de lage (of hoge) tonen 
van de IR en voorkomt zo gerommel of een iets te 
schel geluid.3 Hi Cut

2
1 Mix

Bepaalt de balans tussen het IR- en het onbewerkte 
signaal. Bij keuze van “0%” is het impulsantwoord 
onhoorbaar. Bij keuze van “100%” hoor je alleen nog 
het impulsantwoord, maar geen droog signaal meer.

2 Level Bepaalt het uitgangsvolume van het IR-blok.

Opmerking: Net zoals een echte luidspreker zijn IR-blokken altijd mono. Dit 
betekent dat de IR-blokken inkomende stereosignalen tot een monosignaal 
combineren. Zie “Blokvolgorde en stereoplaatsing”.

Send/Return
De SEND- en RETURN-aansluitingen kunnen apart of in combinatie, in de vorm van 
een mono- of stereo-effectlus, worden gebruikt.

Effectlussen laten toe externe effectpedalen op een dynamische manier op de 
gewenste plaatsen in het signaalpad te gebruiken.

Opmerking: Elk SEND- en RETURN-paar kan op instrumentniveau (voor effect-
pedalen) of lijnniveau worden ingesteld. Zie “Global Settings > Ins/Outs”.

http://line6.com/software
http://line6.com/software
http://line6.com/software
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‘Send’-parameters
Regelaar Parameter Omschrijving

1 Send Bepaalt het niveau van het signaal dat naar het externe 
apparaat wordt uitgestuurd.

2 Dry Thr
Regelt het niveau van het signaal aan de ingang van het 
Send-blok (geen relatie met regelaar 1 (Send)). In de regel 
kies je hier het best “0.0dB”.

‘Return’-parameters
Regelaar Parameter Omschrijving

1 Return Regelt het niveau dat via de RETURN-connector wordt 
ontvangen.

2 Mix

Bepaalt de balans tussen het RETURN-signaal en het droge 
signaal dat door het Return-blok wordt weergegeven. Bij 
keuze van “0%” is het RETURN-signaal onhoorbaar. Bij 
keuze van “100%” hoor je alleen het RETURN-signaal, maar 
geen droog signaal meer.

‘FX Loop’-parameters
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1

1 Send Bepaalt het niveau van het signaal dat naar het 
externe apparaat wordt uitgestuurd.

2 Return Regelt het niveau dat via de Return-connector wordt 
ontvangen.

3 Mix

Bepaalt de balans tussen het FX Loop-signaal en 
het niet naar buiten gestuurde signaal. Bij keuze 
van “0%” is de effectlus onhoorbaar. Bij keuze van 
“100%” hoor je alleen de effectlus, maar geen droog 
signaal meer.

2 1 Trails

Trails uit: Bij het deactiveren van het FX Loop-blok 
verdwijnt het signaal van het externe effect meteen. 
Trails aan: Een extern delay- of reverbpedaal sterft 
natuurlijk uit, wanneer je het FX Loop-blok deactiveert 
of een andere Snapshot kiest. 

Looper
De HX Effects ondersteunt één mono of stereo Looper-blok per geheugen.

De Looper kan zich eender waar in signaalpad 1 of 2 bevinden.
De Looper-voetschakelaarmode is alleen beschikbaar, wanneer (in de Stomp-mode) 
een Looper-blok werd geselecteerd. De meeste presets bevatten een Looper-blok dat 
aan een voetschakelaar is toegewezen. Je eigen sounds echter eventueel niet.

Loopertype Max. looplengte (halve snelheid) Max. looplengte (normale snelheid)

Mono 120 seconden 60 seconden

Stereo 60 seconden 30 seconden

1. Druk, in de Stomp-mode, op de “Looper”-voetschakelaar (indien 
aanwezig).
De Looper-mode wordt geactiveerd:

UNDO

ONCE

REV FWDFULL
S P E E D

1/2

Voet-
schakelaar Omschrijving

 Trap  in om de Loop-opname te starten. Trap  aan het einde van 
het riff opnieuw in om de opname te stoppen en meteen de weergave 
te activeren. Trap  in om bijkomende partijen toe te voegen. Trap  
opnieuw in om de weergave te stoppen. 

Als je de laatste overdub niet wilt behouden, kun je hem met UNDO 
wissen.

Trap  in om de opgenomen Loop één keer af te spelen.
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Voet-
schakelaar Omschrijving

Wanneer je een op normale snelheid ingespeelde Loop met halve 
snelheid weergeeft, wordt hij een octaaf lager afgespeeld. Wanneer je 
een met halve snelheid opgenomen Loop op normale snelheid afspeelt, 
wordt hij één octaaf hoger en dubbel zo snel weergegeven.

Trap REV/FWD in om de Loop achterstevoren af te spelen.

Opmerking: Wanneer je  intrapt, terwijl de Loop niet afgespeeld wordt, worden 
alle partijen gewist (er wordt een nieuwe Loop aangemaakt).

BELANGRIJK! Tijdens de Loop-weergave mag je andere geheugens kiezen. 
Indien de Looper van het nieuwe geheugen van het andere type (mono c.q. 
stereo) is, stopt de Looper echter.

2. Om naar de vorige mode terug te gaan, druk je op MODE (EDIT/EXIT).

Instellingen voor de Looper
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1

1 Playbk
Bepaalt het weergavevolume van de Looper. Wan-
neer de Loop net iets te luid staat, kun je hem met 
deze parameter zachter zetten.

2 Ovrdub
Bepaalt het volume van de Loop tijdens overdubs op 
een relatieve manier. Als je “Overdub Level” bv. op 
“90%” zet, wordt de Loop bij elke overdub 10% stiller 
t.o.v. de toegevoegde frase.

3 Low Cut Dient voor het filteren van de lage en/of hoge tonen 
van de Loop, die hierdoor duidelijker wordt.2 1 High Cut
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In de VS geregistreerde handelsmerken
* Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, 
omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft.

Arbiter is een geregistreerd handelsmerk van Sound City Amplification LLC.
Binson, Dytronics, LA-2A en Teletronix zijn geregistreerde handelsmerken van Uni-
versal Audio, Inc.
BOSS en Roland zijn geregistreerde handelsmerken van Roland Corporation US.
Colorsound is een geregistreerd handelsmerk van Sola Sound Limited Corpora-
tion, UK.
Cry Baby, Dunlop, Fuzz Face, MXR en Uni-Vibe zijn geregistreerde handelsmerken 
van Dunlop Manufacturing, Inc.
Darkglass en Microtubes zijn geregistreerde handelsmerken van Darkglass Elec-
tronics, TMI Douglas Castro.
Digitech is een geregistreerd handelsmerk van DOD Electronics Corporation.
DOD en Whammy zijn geregistreerde handelsmerken van Harman International 
Industries, Inc.
EBS is een geregistreerd handelsmerk van EBS Holding.
EchoRec is een geregistreerd handelsmerk van Nicholas Harris.
Electro-Harmonix en Big Muff Pi zijn geregistreerde handelsmerken van New Sen-
sor Corp.
Electro-Voice is een geregistreerd handelsmerk van Bosch Security Systems, Inc.
Eventide is een geregistreerd handelsmerk van Eventide Inc.
Fender en Deluxe Reverb zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical 
Instruments Corp.
Fulltone is een geregistreerd handelsmerk van Fulltone Musical Products, Inc.
Heil Sound is een geregistreerd handelsmerk van Heil Sound Ltd.
Ibanez is een geregistreerd handelsmerk van Hoshino, Inc.
Klon is een geregistreerd handelsmerk van Klon, LLC.
Korg is een geregistreerd handelsmerk van Korg, Inc.
Leslie is een geregistreerd handelsmerk van Suzuki Musical Instrument Manufac-
turing Co. Ltd.

Maestro is een geregistreerd handelsmerk van Gibson Guitar Corp.
MAXON is een geregistreerd handelsmerk van Nisshin Onpa Co., Ltd.
Musitronics is een geregistreerd handelsmerk van Mark S. Simonsen.
Mu-Tron is een geregistreerd handelsmerk van Henry Zajac.
RMC is een geregistreerd handelsmerk van Richard McClish.
TC Electronic is een geregistreerd handelsmerk van MUSIC Group IP Ltd.
Timmy is een geregistreerd handelsmerk van Paul Cochrane aka PAULCAUDIO.
Tube Screamer is een geregistreerd handelsmerk van Hoshino Gakki Co. Ltd.
Tycobrahe is een geregistreerd handelsmerk van Kurt Stier.
Vox is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited.
Xotic is een geregistreerd handelsmerk van Prosound Communications, Inc..
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Snapshots
In de Preset-mode beeldt het labelveld van het geselecteerde geheugen een came-
ra-icoon af. Het cijfer verwijst naar de momenteel gekozen Snapshot.

ve
Waarom moet ik weten wat Snapshots zijn?
Wel, dat is niet verplicht. Stel jezelf echter de volgende vragen:

• Word ik gek van die korte onderbrekingen, wanneer ik een ander geheugen 
kies?

• Vind ik het maar niets dat de delay of de reverb plots stopt?
• Zou ik graag een octopus willen zijn om, in de loop van een song, verschil-

lende effectinstellingen te kunnen wijzigen?

Indien je niet echt een antwoord op deze vragen hebt, hoef je niet verder te lezen: 
ga gewoon wat gitaar spelen, negeer het camera-icoontje en vergeet het woordje 
“Snapshot” meteen weer. Als je echter één van de vragen met “ja” hebt beantwoord, 
lees je best verder.

Ik lees verder…
Tijdens het overschakelen naar een ander geheugen moet een complex apparaat even 
alles uitzetten. Dit is nu eenmaal het werkingsprincipe van alle actuele DSPs (digitale 
signaalprocessoren). Snapshots bieden echter een verregaande controle binnen een 
geheugen. De wijzigingen ervan kunnen onmiddellijk en naadloos worden uitgevoerd.
De HX Effects biedt 4 geheugens waarin je “momentopnames” van de bepaalde 
instellingen kunt opslaan, ondermeer:

• Status van de effecten—De status (aan of uit) van alle effectblokken (behalve 
de Loopers).

• Parameterwaarden—De waarden van alle parameters, die aan controllers 
werden toegewezen (maximaal 64 per geheugen).

• Command Center—De waarden van “Instant” CC-, bank-/programmakeuze- 
en MMC-commando’s evenals de status (zwak of normaal oplichtend) van Ext 
Amp-commando’s. Zie ook “Command Center”.

• Tempo—Het huidige systeemtempo, wanneer “Global Settings > MIDI/
Tempo” > “Tempo Select” op “Per Snapshot” staat ingesteld. (“Per Preset” is 
de fabrieksinstelling.)

Naar gelang de instellingen kunnen Snapshots fungeren als variaties van eenzelfde 
sound, vier radicaal verschillende sounds of combinaties van beide – en dit allemaal 
binnen hetzelfde geheugen. Meestal heb je met de vier Snapshots voldoende voor alle 
delen van een bepaalde song.

Werken met Snapshots
1. Druk, in de Preset-mode, tegelijk op BANK  en BANK  om de 

Snapshot-voetschakelaarmode te selecteren.

BANK

BANK SNAPSHOT 11 SNAPSHOT 22

SNAPSHOT 33 SNAPSHOT 44

2. Druk op één van de 4 voetschakelaars om een Snapshot te kiezen.
Opmerking: Als, na de keuze van een Snapshot, permanent de voetscha-
kelaarfunctie moet worden afgebeeld, moet je “Snpsht Mode” (zie “Global 
Settings > Switches” >) op “Latch[ing]” instellen. Dan blijft de HX Effects zo 
lang in de Snapshot-mode tot je MODE/EDIT/EXIT intrapt. 

3. Stel de gewenste sound op de volgende manier in:
• Schakel één of meerdere effecten in of uit door de relevante voetschake-

laars (Stomp-mode) of voetschakelaar 3 in het “Signaalpadmenu” in te trap-
pen. Snapshots onthouden de status van de aanwezige effecten.

• Om een parameter te wijzigen en deze wijziging binnen een Snapshot te 
gebruiken moet je aan de regelaar draaien, terwijl je hem indrukt. Hiermee 
maak je een a “Snapshot-controller” voor die parameter aan. Snapshots kun-
nen wijzigingen voor maximaal 64 effectparameters bevatten. Op de waarde-
balk van de parameter verschijnt nu een koppelingssymbool om duidelijk te 
maken dat er een controller aan toegewezen is:

Harmony Delay
Feedbk MixTime
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SNELKOPPELING: Houd ACTION ingedrukt, terwijl je op een parameterre-
gelaar drukt om alle controllertoewijzingen (waaronder de Snapshots-con-
troller) te wissen. De koppeliconen verdwijnen dan, omdat geen enkele con-
troller is toegewezen.

Opmerking: De “Snapshots”-controller kan ook handmatig worden toege-
wezen (zie “Controller toewijzen”). Ga naar de Controller Assign-pagina, 
kies het gewenste blok en kies met regelaar 2 (Controller) “Snpsht”.

• Op de “Command Center”-pagina: stel de waarde voor de “Instant”-bood-
schappen  in of trap een voetschakelaar met “CC Toggle”- of “Ext 
Amp”-functie in. Snapshots onthouden de waarden van “Instant” MIDI CC-, 
bank-/programmakeuze- en MMC-commando’s evenals de status (zwak of 
normaal oplichtend) van CC Toggle- en Ext Amp-commando’s.

4. Ga terug naar de Snapshot waarmee je begonnen bent.
De HX Effects springt nu naadloos terug naar de vorige instellingen. Sla de instel-
lingen op om de Snapshots later naar behoren te kunnen gebruiken.

Opmerking: Als je “Snpsht Edits” (“Global Settings > Preferences” >) op 
“Discard” instelt, moet je de sound opslaan alvorens een andere Snapshot 
te selecteren. Anders gaan je wijzigingen verloren! 

Kopiëren/plakken van een Snapshot
In plaats van telkens nieuwe Snapshots te programmeren kun je ook gewoon een 
bestaande kopiëren en die dan op de nodige plaatsen wijzigen.

1. Kies de Snapshot-mode, raak de voetschakelaar van de te kopiëren 
Snapshot een tijdje aan en raak daarna even de voetschakelaar van 
het Snapshot-geheugen van bestemming aan.
Er verschijnt een dialoog:

Copy Snapshot 4

to Snapshot 3?
OKCANCEL

2. Druk op de OK-voetschakelaar.

Ruilen van Snapshots
1. Raak de gewenste voetschakelaar een tijdje aan (zonder hem in te 

trappen) tot de volgende boodschap verschijnt:
Swap Snapshots

1 and 4?
OKCANCEL

2. Druk op de OK-voetschakelaar.

Benoemen van een Snapshot
In plaats van onduidelijke namen, zoals “SNAPSHOT 1”, “SNAPSHOT 2” enz. is het 
vaak handiger om de Snapshots namen zoals “VERSE”, “BIG SOLO” of “D. IGLOO” 
te geven.

1. Selecteer de Snapshot-mode, kies de Snapshot wiens naam je wilt 
wijzigen en druk op ACTION.

2. Druk op de Name Snapshot-voetschakelaar.
De “Name Snapshot”-pagina verschijnt:

OKCANCEL

SNAPSHOT  2

Name Snapshot
Turn Big Knob to

move cursor
Char-
acter

Switch
Color

AutoS

DELETE

Draai aan de grote regelaar om de cursor te verplaatsen.
Kies met regelaar 1 (Character) het gewenste teken.

SNELKOPPELING: Druk op regelaar 1 (Character) om afwisselend hoofd- 
en kleine letters, 0 en [spatie] te kiezen.

Druk op de DELETE-voetschakelaar om het geselecteerde teken te wissen 
en alle navolgende tekens verder naar links te schuiven.
Wis alle tekens om je eigen naam te verwijderen en opnieuw de voorgepro-
grammeerde toewijzing van de voetschakelaar te zien.
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3. Kies met regelaar 3 (Switch Color) de gewenste kleur voor de LED-
ring (of schakel hem uit).
In de regel kies je hier het best “Auto Color”.

4. Druk tenslotte op de OK-voetschakelaar.

Snapshots opslaan
Druk twee keer op SAVE om de sound op te slaan.
Tijdens de opslag van een sound worden ook de 4 bijhorende Snapshots opgeslagen.

Opmerking: Tijdens het oproepen van een geheugen wordt automatisch de 
Snapshot geladen, die tijdens de opslag van je instellingen geselecteerd was.

Werking van de Snapshots bepalen
Stel je hebt net Snapshot 2 (VERSE) gekozen en daarna een aantal instellingen gewij-
zigd: inschakelen van de delay, uitschakelen van het modulatie-effect, instellings-
wijziging van een parameter (toewijzing van een Snapshot-controller) enz. Als je nu 
Snapshot 4 (CHORUS) kiest en teruggaat naar Snapshot 2 (voor het tweede couplet), 
kan de HX Effects naar keuze opnieuw de daarnet doorgevoerde wijzigingen of de 
opgeslagen versie van Snapshot 2 gebruiken. Welke had je graag? Op de HX Effects 
kun je dit kiezen.

1. Druk op  en daarna op de GLOBAL SETTINGS-voetschakelaar.
2. Kies met de grote regelaar “Prefs” en raak voetschakelaar 2 (Snapst 

Edits) aan.
3. Kies met relevante regelaar de editrespons:

• Recall—De wijzigingen van de Snapshot-instellingen worden gebufferd 
en opnieuw gebruikt, wanneer je de betreffende Snapshot later selecteert 
(fabrieksinstelling).

• Discrd [Discard]—De wijzigingen van de Snapshot-instellingen worden bij 
het kiezen van een ander Snapshot-geheugen gewist. Daarna hanteert de 
Snapshot opnieuw de laatst opgeslagen instellingen. Om tijdelijke wijzigin-
gen te bewaren, terwijl “Snapshot Edits” op “Discard” staat ingesteld, moet je 
twee keer op SAVE drukken alvorens een andere Snapshot te kiezen.

Tips voor een creatief gebruik van Snapshots
• De bestaansreden van Snapshots is dat je ermee kunt zorgen dat voor elk 

songdeel de passende sound wordt gebruikt. Snapshot 1 zou bijvoorbeeld 
voor de intro kunnen dienen, Snapshot 2 voor couplet 1, Snapshot 3 voor het 
refrein enz.

• Zet de “Trails”-parameter van de relevante Delay-, Reverb- en/of FX 
Loops-blokken op “On” om te zorgen dat die signalen bij keuze van een 
andere Snapshot natuurlijk uitsterven.

• “SNAPSHOT (X)” is een eerder nietszeggende naam. Geef je Snapshots 
daarom duidelijke namen. Zie “Benoemen van een Snapshot”.

• Ben je bang dat bijkomende wijzigingen je sound slechter maken i.p.v. beter? 
Snapshots vormen een goed hulpmiddel voor het vergelijken van bepaalde 
wijzigingen, terwijl je gewoon blijft spelen.

• Wil je de voetschakelaars voor andere dingen gebruiken? “Instant”-com-
mando’s  worden automatisch verzonden, wanneer je een Snapshot selec-
teert. (“Ext Amp”-commando’s van het “Instant”-type worden niet automa-
tisch voor elke Snapshot verzonden. Dat is alleen het geval, wanneer ze aan 
een voetschakelaar toegewezen zijn.)

• Wijzig de toonaard van een “Harmony Delay”-blok of de intervallen van een 
Pitch-blok door gewoon een andere Snapshot te kiezen.

• Wil je een complete song altijd op precies het juiste volume spelen? Stel met 
de “Gain”- of “Level”-parameter van een effectblok de geschikte waarde in.

• Vergeet niet de sound opnieuw op te slaan alvorens een ander geheugen te 
kiezen om alle gewenste Snapshot-wijzigingen te bewaren!
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Signaalpadmenu
Hoewel je waarschijnlijk het vaakst de Stomp- en Preset-mode gebruikt, komt de sig-
naalpadweergave van pas om de volgorde van de effecten te wijzigen (zonder dat 
daarbij de toewijzingen aan de voetschakelaars veranderen), meerdere effecten aan 
dezelfde voetschakelaar toe te wijzen of parallel lopende signaalpaden aan te maken.
Bovendien toont de signaalpadweergave de volgorde en de aard van de gebruikte 
effecten.

1. Druk op  om het menu te openen.
2. Druk op de  voetschakelaar.

De onderste drie displays tonen nu de gekozen blokken (maximaal 9). De naam van 
het momenteel gekozen blok zie je boven voetschakelaar 3.

3. Draai aan de grote regelaar om het gewenste blok te kiezen.

Verplaatsen van blokken in de signaalpad-
weergave
1. Kies met de grote regelaar het blok dat je wilt verplaatsen.
2. Raak voetschakelaar 2 aan en draai aan regelaar 1 (Move Block) om 

het gekozen blok naar links of naar rechts te verplaatsen.

Turn Big Knob to

select block
Move
Block SwitchPath

FS2A

Harmony Delay Turn Big Knob to

select block
Move
Block SwitchPath

FS2A Harmony Delay
Feedbk KeyTime

Raak voetschakelaar 2 aan om een blok te verschuiven, de routing te wijzigen of 
 voetschakelaars toe te wijzen.

Raak voetschakelaar 3 aan om het geselecteerde blok in het signaalpadmenu te kunnen 
editen.

DistortionNone Dynamics EQ Modulation Delay Reverb Filter Wah Looper
Impulse

Response
Volume/

Pan
Send/
Return

Pitch/
Synth
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Uitschakelen van blokken in de signaalpad-
weergave
In de Stomp-mode kunnen de effecten gemakkelijk met de betreffende voetschake-
laars worden in- en uitgeschakeld. De HX Effects laat echter ook toe om een blok te 
activeren/deactiveren met behulp van een expressiepedaal. Wanneer je bv. een Wah- 
of Pitch Wham-blok toevoegt, zie je dat deze bloktypes met EXP 1 kunnen worden 
in- en uitgeschakeld: trap EXP 1 helemaal in om het blok te activeren en klap het op 
(hielpositie) om het blok te deactiveren.

1. Kies met de grote regelaar het blok dat je wilt uitschakelen.
De LED-ring van voetschakelaar 2 en 3 licht op, wanneer het blok actief is of dimt, 
als het blok uitstaat.

2. Trap voetschakelaar 2 of 3 in om het geselecteerde blok uit te scha-
kelen.*
De weergave van de blokken verschilt nar gelang de gekozen status. Ziehier de 
verschillende mogelijkheden voor een Delay-blok:

Active Bypassed
Active,

Selected
Bypassed,
SelectedActief

Actief & 
 geselecteerd Niet actief

Niet actief & 
geselecteerd

Bij de aanmaak van een parallel pad worden een “Split”- en een “Mixer”-blok 
toegevoegd (zie ook “Parallelverbinding”). Een Mixer-blok kan niet worden uitge-
schakeld. Wanneer je een Split-blok uitschakelt, werkt het zoals “Split > Y”. Beide 
“Balance”-parameters worden dan in het midden gezet.

*BELANGRIJK! Wanneer je, in de signaalpadweergave, voetschakelaar 
2 of 3 intrapt, wordt alleen het geselecteerde blok uitgeschakeld – zelfs 
als nog andere blokken in de Stomp-mode aan de betreffende voetscha-
kelaar toegewezen zijn. Voorbeeld: wanneer voetschakelaar 1 aan een 
Distortion- (actief) en een Delay-blok (bypass) toegewezen is, schakel je 
met voetschakelaar 1 in de Stomp-mode heen en weer tussen vervor-
ming en delay. In de Stomp-mode moet je voetschakelaar 1 dan meer-
dere keren aanraken om afwisselend de Distortion- en Delay-parameters 
te selecteren.

Blokken editen in de signaalpadweergave
1. Kies met de grote regelaar het blok dat je wilt editen.
2. Raak voetschakelaar 3 aan en draai aan de regelaars 1~3.

Tijdens het editen van de parameters beeldt het labelveld even de waarden af:

Feedbk KeyTime

50% A750ms

Indien een effect of een ander item meer dan 3 parameters omvat, zie je links en/
of rechts een pijl (zie hierboven).

3. Druk op  of  om andere parameters te selecteren (indien aanwezig).
Tip: Net zoals in de Stomp-mode kun je blokken kopiëren, plakken en 
verwijderen. Druk op ACTION en vervolgens op de gewenste voetschake-
laar. Zie “Kopiëren/plakken van een effect”.

Voetschakelaars in het signaalpadmenu toewijzen
BELANGRIJK! De eerste zes blokken, die je in de signaalpadweergave toe-
voegt, worden automatisch aan de Stomp-voetschakelaars toegewezen. De 
volgorde waarin je blokken invoegt, is van geen belang. Verspil niet teveel tijd 
met de “Footswitch”-parameter van de signaalpadweergave voor de blok-
toewijzingen aan de Stomp-voetschakelaars. Maak veeleer gebruik van de 
ruilfunctie voor de voetschakelaars in de Stomp-mode. Zie “Voetschakelaars 
ruilen”.
Met de “Footswitch”-parameter van de signaalpadweergave kunnen auto-
matische toewijzingen worden gewijzigd. Verder kun je hiermee meerdere 
blokken (een aantal actieve en een aantal inactieve) aan één voetschakelaar 
toewijzen.

1. Draai aan de grote regelaar om het blok te kiezen dat je aan een 
voetschakelaar wilt toewijzen.

2. Raak voetschakelaar 2 aan en draai aan regelaar 3 (Switch) om een 
voetschakelaar of een expressiepedaal kiezen.
None Hiermee wis je de voetschakelaartoewijzing.

FS1~FS6 Door de voetschakelaar in de Stomp-mode in te trappen schakel 
je het blok afwisselend in en uit.
Wanneer je “FS1~FS6” kiest, verschijnt op de tweede pagina rege-
laar 1 (Switch Type). Druk op  en draai aan regelaar 1 (Switch 
Type) om “Latch[ing]” of “Moment[ary]” te kiezen. Wanneer je 
“Moment” kiest, is het blok alleen uitgeschakeld (of actief, indien 
het al uit staat), terwijl je de voetschakelaar ingedrukt houdt. Bij 
keuze van “Latch” wordt het blok door het intrappen van de voet-
schakelaar afwisselend in- en uitgeschakeld.
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EXP 1,   
EXP 2

Bij het bewegen van het expressiepedaal wordt het blok automa-
tisch geactiveerd/uitgeschakeld.
Wanneer je “EXP 1” of “EXP 2” kiest, verschijnen op de tweede 
pagina regelaar 1 (Position) en regelaar 2 (Wait). Met “Position” 
kies je de pedaalpositie waar het blok geactiveerd of uitgescha-
keld wordt. 0%= pedaal omhoog, 99%= pedaal helemaal inge-
drukt. Met “Wait” bepaal je hoe lang de HX Effects moet wachten 
alvorens het blok te deactiveren. Op die manier ben je er zeker 
van dat het blok tijdens je blitse funksolo niet voortdurend aan- en 
uitgaat.

Tip: Aanvankelijk is de bypassfunctie van “EXP 1” of “EXP 2” zo geconfigu-
reerd dat je het effect met “pedaal omhoog” uitschakelt. Om de aan/uit-sta-
tus om te keren moet je op voetschakelaar 3 drukken. Dan wordt het blok 
uitgeschakeld, wanneer het expressiepedaal de “Position”-stand passeert. 
Aan een expressiepedaal kun je meerdere blokken toewijzen en die dan op 
verschillende plaatsen in- en uitschakelen. Dit bereik je door verschillende 
“Position”-waarden voor de verschillende blokken te hanteren.
Voor het geselecteerde blok kun je nog bijkomende bypass-opties kiezen 
door, in het signaalpadmenu, voetschakelaar 2 aan te raken en de parame-
ters op de twee pagina’s in te stellen.

Opmerking: Het type (“Moment” of “Latch”) geldt telkens voor de voetscha-
kelaar en kan niet voor elke toewijzing apart worden ingesteld.

3. Druk, indien nodig, op  en draai aan regelaar 3 (MIDI In) om het 
CC-commando te kiezen waarmee het blok kan worden in-/uitge-
schakeld.
Ontvangen CC-commando’s met een waarde van 0~63 schakelen het blok uit. 
Bepaalde CC-commando’s zijn voor globale functies gereserveerd en kunnen niet 
geselecteerd worden.

Parallelverbinding
In de regel berusten gitaarsounds op seriële effectverbindingen, dus één pedaal/effect 
na het andere. De meeste presets van de HX Effects hanteren dus het volgende sys-
teem:

Voor complexere sounds kun je echter met een parallel opzet (twee stereopaden) 
werken. Dit laat toe een signaal in twee stereopaden op te splitsen, die apart worden 
bewerkt en pas aan het einde weer samenlopen.

Voordelen van een parallelle verbinding:
• Indien zich achter een delay een reverb bevindt, worden de echo’s van de 

delay door de galm bewerkt. En wanneer de delay zich achter een reverb 
bevindt, wordt het galmsignaal herhaald. Indien de reverb en de delay zich 
echter op twee aparte signaalpaden bevinden, beïnvloeden ze elkaar niet, wat 
meestal een duidelijker gedefinieerd signaal oplevert (indien gewenst).

• Door effectblokken zonder “MIX”- of “BLEND”-parameters aan een parallel 
signaalpad toe te wijzen kun je de hoeveelheid effect voor het gitaar- of bas-
signaal probleemloos doseren.

Raak voetschakelaar 2 aan en draai aan regelaar 2 (Path) om het geko-
zen blok aan signaalpad B toe te wijzen.
Dat blok verschijnt nu in de regel van signaalpad B, links daarvan wordt een Split-blok 
ingevoegd en achter het laatste effect verschijnt een Mixer-blok:

Om pad B te verwijderen hoef je maar de blokken van signaalpad B (on-
der) naar pad A (boven) te verschuiven.

Uitgangstoewijzing voor signaalpad B
Soms kan het handig zijn om het signaal van pad B naar andere uitgangen uit te sturen.

1. Selecteer het signaalpadmenu en kies met de grote regelaar de posi-
tie waar de twee paden samenkomen.
Het Mixer-blok verschijnt alleen, wanneer je het selecteert:

2. Raak voetschakelaar 2 aan en kies met regelaar 2 (Path B Output) 
“Send12”.
Het Mixer-blok wordt opgesplitst om duidelijk te maken dat signaalpad A naar 
de OUTPUT L/R-connectoren van de HX Effects en signaalpad B naar de SEND 
1/2-aansluitingen wordt uitgestuurd:
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Opties voor Split-blokken
Een Split blok biedt een aantal instellingen waarmee je kunt bepalen hoe de signalen 
naar signaalpad A en B worden doorgeseind.

Tip: Onthoud dat A en B stereo-signaalpaden zijn. Beide hanteren dus dezelfde 
routing- en blokprincipes. Zie “Blokvolgorde en stereoplaatsing”.

1. Selecteer de signaalpadweergave en kies met de grote regelaar het 
Split-blok (waar de twee paden opgesplitst worden).
Het Split-blok verschijnt alleen, wanneer je het selecteert.

Aanvankelijk wordt een Split Y-blok geselecteerd, zoals je bij voetschakelaar 3 
ziet. Stel met “BalnceA” en “BalnceB” het niveau voor het signaal in dat naar 
de twee paden wordt doorgeseind. Er bestaan echter nog andere Split-bloktypes 
met andere routings.

2. Raak voetschakelaar 2 aan en druk de grote regelaar in.
Het labelveld van voetschakelaar 3 beeldt nu een menu af waar je kunt kiezen 
tussen “Split Y”, “Split A/B” of “Split Crossover”. De parameters voor deze 
Split-bloktypes worden in de tabellen hieronder voorgesteld.

‘Split > Y’-parameters
Een Split > Y-blok verschijnt telkens, wanneer je een parallel B-blok aanmaakt.

Regelaar Parameter Omschrijving

1 BalnceA Bepaalt de links/rechts-balans van pad A.

2 BalnceB Bepaalt de links/rechts-balans van pad B.

‘Split > A/B’-parameters
Het signaal kan met de gewenste balans naar pad A (boven) en B (onder) worden 
doorgeseind.

Regelaar Parameter Omschrijving

1 RoutTo
Bepaalt het niveau van het signaal dat naar pad A enerzijds 
en pad B anderzijds wordt uitgestuurd. Druk op de regelaar 
om “Even Split” te kiezen.

‘Split > Crossover’-parameters
De hoge tonen gaan naar signaalpad A en de lage frequenties naar pad B.

Regelaar Parameter Omschrijving

1 Freq
Alle frequenties boven deze waarde worden naar pad A 
(boven) uitgestuurd. Alle frequenties onder deze waarde wor-
den naar pad B (onder) uitgestuurd.

2 Reverse Wanneer deze parameter actief is, wordt de verdeling omge-
keerd (hoge tonen naar pad B, lage tonen naar pad A).

‘Mixer’-parameters
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1
1 A Level Bepaalt het uitgangsvolume van pad A (boven).

2 A Pan Bepaalt de links/rechts-balans van pad A.

3 B Level Bepaalt het uitgangsvolume van pad B (onder).

2

4 B Pan Bepaalt de links/rechts-balans van pad B.

5 B Polar Keert de polariteit van pad B om. In de regel kies je 
hier het best “Normal”.

6 Level Bepaalt het uitgangsvolume van het Mixer-blok.

Dynamische DSP
Zoals de meeste hedendaagse audioprocessoren berust de HX Effects op een DSP 
(digitale signaalprocessor). Sommige modellen vereisen meer DSP-berekeningen dan 
andere. Daarom wordt het maximale aantal blokken door de benodigde rekenkracht. 
Bij wijze van “oplossing” laten andere processoren maar het gebruik van één reverb, 
één delay enz. toe. Voor de HX Effects vonden we het belangrijk dat je alles kunt 
gebruiken wat voor een bepaalde sound van belang is, ook al laat de DSP-capaciteit 
het op een bepaald moment afweten.
Wanneer de DSP-limiet wordt bereikt, verbergt de “dynamische DSP-functionaliteit” 
van de HX Effects automatisch de effectmodellen, die in het huidige opzet niet meer 
kunnen worden berekend. Ziehier een aantal tips om de rekenkracht maximaal te 
benutten.

Tips voor een slim DSP-gebruik
• Sommige blokken hebben meer DSP-kracht nodig dan andere: Reverb-, IR- 

en Pitch Shifter-blokken. EQ-, Dynamics-, Volume/Pan- en Send/Return-blok-
ken zijn betrekkelijk zuinig.

• Sommige modellen vereisen meer DSP-kracht dan andere. Door in een derge-
lijke situatie een vergelijkbaar model te kiezen, dat zuiniger kan worden bere-
kend, bespaar je de DSP heel wat werk.
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• De stereoversie van een effectblok vereist twee keer zoveel DSP als de mon-
oversie van dat blok. Het heeft weinig zin om vóór een IR- of een Mono-blok 
een stereo-effect te gebruiken (omdat het signaal sowieso tot een monosig-
naal gecombineerd wordt, zie “Blokvolgorde en stereoplaatsing”).

• Sommige modelcategorieën bieden “Simple”-versies, die minder DSP-kracht 
vereisen dan de overige.

• In plaats van over te schakelen tussen effectblokken (met verschillende instel-
lingen) kun je controllers of Snapshots voor het wijzigen van parameterwaar-
den gebruiken.

Blokvolgorde en stereoplaatsing
De HX Effects werkt in stereo en hanteert dus twee audiokanalen. Wanneer je een ste-
reo-signaalbron op zijn INPUT L/MONO- en RIGHT-connectoren aansluit, worden die 
twee kanalen in stereo bewerkt, indien je uitsluitend met stereo-effectblokken werkt. 
Voeg je echter ergens een mono-blok toe, dan worden de signalen op die plaats tot 
een monosignaal gecombineerd en dus in mono naar het volgende blok doorgeseind.
De meeste effectmodellen bestaan in Mono en Stereo. De stereoweergave wordt 
bepaald door de gebruikte bloktypes en hun volgorde.
“Legacy”-effecten hanteren het systeem dat Line 6 er destijds voor gekozen had.

• Legacy-vervormings-, dynamiek- en -Pitch/Synth-effecten zijn altijd mono.
• Legacy-modulatie- en -delay-effecten zijn soms mono, soms stereo en soms 

mono-in/stereo-uit. Met de “Mix”-parameter van een dergelijk effect kan het 
ontvangen stereobeeld smaller worden gemaakt. Voor dit soort effecten advi-
seren wij om wat te experimenteren met de “Mix”-parameter om precies het 
gewenste resultaat te bereiken.

• Legacy-filters en -reverbs zijn stereo.
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Toewijzen van controllers
De HX Effects biedt verschillende opties voor het beïnvloeden van je sounds tijdens 
het spelen. De meest voor de hand liggende controller is een expressiepedaal (voor 
het beïnvloeden van Wah, Pitch Wham of Volume), maar je kunt ook voetschakelaars 
gebruiken om tussen twee waarden heen en weer te schakelen, een parameter met 
een extern MIDI-apparaat aan te sturen of ervoor zorgen dat bepaalde parameters 
tijdens het kiezen van een Snapshot hun instellingen wijzigen.
Wanneer een bedieningsorgaan aan een parameter is toegewezen, zie je kleine witte 
knopen boven en onder de waardebalk:

Harmony Delay
Feedbk MixTime

Footswitch,
EXP Pedal, or
MIDI assigned

Snapshot
assigned

No controller
assignment

Voetschakelaar, 
expressiepedaal 

of MIDI-com-
mando

Toegewezen 
Snapshot

Geen controller 
toegewezen

Opmerking: Een toegevoegd Wah- of Pitch Wham-blok wordt automatisch aan 
“EXP 1” toegewezen. Een toegevoegd Volume Pedal- of Pan-blok wordt auto-
matisch aan “EXP 2” toegewezen.

Controller toewijzen
1. Ga naar de Stomp-mode en houd de regelaar van de parameter, die 

je wilt toewijzen, ingedrukt.
De HX Effects springt naar de “Controller Assign”-pagina waar de geselecteerde 
parameter boven regelaar 1 (Parameter) vermeld staat.

Turn Big Knob to

select block
Para-
meter

Con-
troller

NoneTime

LEARN

Opmerking: Om bewust naar het “Controller Assign”-menu te gaan moet 
je op  drukken en vervolgens de CONTROLLER ASSIGN-voetschakelaar 
intrappen.

2. Druk op de LEARN-voetschakelaar.
Het breinicoontje wordt in het blauw afgebeeld en de boodschap van voetscha-
kelaar 1 luidt “Press switch, move EXP or send MIDI…”:

3. Trap een voetschakelaar in, beweeg een aangesloten expressiepe-
daal, zend een MIDI CC-commando met je keyboard enz.
De naam van het bedieningsorgaan verschijnt boven regelaar 2 (Controller).

Opmerking: Om een controller met de hand te kiezen moet je aan regelaar 
2 (Controller) draaien.

None Wist de toewijzing.

EXP 1 of 2 Expressiepedalen zijn de vaakst gebruikte controllers. Ze zijn per-
fect voor volume, wah, “Pitch Wham” enz.

FS1~FS6 Wanneer je de toegewezen voetschakelaar in de Stomp-mode 
intrapt, zendt hij afwisselend de “Min”- en “Max”-waarde.
Bij keuze van “FS1~FS6” verschijnt regelaar 3 (Switch Type). 
Draai aan regelaar 3 om “Moment[ary]” of “Latch[ing]” te kie-
zen. “Moment” betekent dat de toegewezen waarde alleen wordt 
gehanteerd zolang je de voetschakelaar ingetrapt houdt. “Latch” 
betekent dat je met de voetschakelaar afwisselend de “Min”- en 
“Max”-waarde kiest.

MIDI CC Bij keuze van “MIDI CC” verschijnt regelaar 3 (CC#). Kies met 
regelaar 3 het gewenste controlecommando.

Snpsht Hoewel alle parameters, die aan een speelhulp zijn toegewezen, 
tijdens de selectie van een Snapshot geactualiseerd worden, is er 
bovendien een “Snapshots”-controller, indien de overige speelhul-
pen al bezet zijn.

Opmerking: Het type (“Moment” of “Latch”) geldt telkens voor de voetscha-
kelaar en kan niet voor elke toewijzing apart worden gekozen.

Opmerking: Der HX Effects hanteert bepaalde MIDI-controlecommando’s 
voor zijn globale functies. Deze “CC-nummers” zijn niet beschikbaar voor 
de beïnvloeding van de gewenste parameters. Als je probeert een CC-com-
mando “aan te leren” dat voor een globale functie is gereserveerd, verschijnt 
de volgende dialoog:

This MIDI CC is used

for global functions!

Zie “MIDI” voor meer details.
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4. Indien gewenst, kun je nu  indrukken en met regelaar 1 (Min Value) 
en 2 (Max Value) het bereik instellen waarbinnen de parameter kan 
worden beïnvloed.

Tip: Om de werking van de speelhulp om te keren moet je voor “Min” een 
grotere waarde kiezen dan voor “Max”.

5. Druk op  om naar de startpagina terug te gaan.
SNELKOPPELING: De toewijzing van een parameter aan de Snapshots-con-
troller is nóg eenvoudiger: druk op de parameterregelaar, terwijl je eraan 
draait. Op de waardebalk verschijnen kleine pixels om duidelijk te maken 
dat de parameter aan een controller is toegewezen.

SNELKOPPELING: Houd ACTION ingedrukt, terwijl je op een parameterre-
gelaar drukt om alle controllertoewijzingen (waaronder de Snapshots-con-
troller) te wissen. De koppeliconen verdwijnen dan, omdat geen enkele con-
troller is toegewezen.

Controletoewijzingen van een blok wissen
1. Kies, op de “Controller Assign”-pagina, het blok wiens controlefunc-

ties je wilt wissen en druk op ACTION.
2. Druk op de CLEAR CONTROLLERS-voetschakelaar.

Alle controletoewijzingen wissen
1. Ga naar de “Controller Assign”-pagina en druk op ACTION.
2. Druk op de CLEAR ALL CONTROLLERS-voetschakelaar.

Het volgende dialoogvenster verschijnt:

OKCANCELClear all controllers

from every block?

3. Druk op de OK-voetschakelaar.

BELANGRIJK! Wanneer je alle controllertoewijzingen wist, bevat het geheugen 
geen enkele toewijzing meer: ook de Snapshot-toewijzingen evenals Wah-, 
Pitch Wham en Volume voor “EXP 1” en “EXP 2” verdwijnen. Wees dus voor-
zichtig met deze functie!

Tips voor een creatieve parametercontrole
• Indien je meer dan één controller aan een voetschakelaar toewijst, is de voor-

geprogrammeerde benaming “MULTIPLE (X)” ervan waarschijnlijk niet echt 
duidelijk. Hanteer daarom duidelijke namen. Zie “Voetschakelaarindicatie wij-
zigen”.

• Aanvankelijk worden de “Min”- en “Max”-waarden zo ingesteld dat ze het hele 
instelbereik bestrijken. Dat is voor de meeste toepassingen echter veel te radi-
caal.

• Om bv. tussen de sound van signaalpad A en B heen en weer te faden, kies 
je een Split > A/B-blok en wijs je diens “Route To”-parameter toe aan een 
expressiepedaal. Aanvankelijk hoor je alleen signaalpad A, wanneer het 
pedaal helemaal opgeklapt is. Hoe verder je het expressiepedaal indrukt, hoe 
luider pad B wordt (crossfade). Alternatief wijs je een voetschakelaar aan de 
“Route To”-parameter toe om gewoon tussen de twee paden heen en weer te 
schakelen (zonder fade).

• Voor een “cleane” boost heb je niet per se een Volume/Pan > Gain-blok 
nodig: wijs gewoon een voetschakelaar aan de “Level”-parameter van een 
Merge > Mixer- of Output-blok toe.

• Om af en toe je favoriete delay- of reverbpedaaltje te gebruiken, kun je het 
met een FX Loop-blok in het signaalpad inlussen. Kies EXP 1 of 2 voor de 
beïnvloeding van de “Mix”-parameter van dat blok en je kunt het signaal van 
je pedaaltje aan de overige soundcomponenten toevoegen.

• Wie van psychedelisch delay-gefluit houdt, hoeft maar een voetschakelaar 
aan de “Feedback”- (meer) en de “Time”-parameter (trager) van een delay toe 
te wijzen.

• Of gebruik een voetschakelaar om afwisselend kwart- en gepunte achtste 
noten voor een “Delay > Time”-parameter te kiezen.

• Wijs “IR Select” aan een voetschakelaar toe. Kies twee impulsantwoorden als 
“Min”- en “Max”-waarde. Nu kun je tussen die twee heen en weer schakelen.
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Command Center
Uw HX Effects kan bovendien als een uitgebreide afstandsbediening voor je complete 
live- en studiorig fungeren. Alle voetschakelaars (in de Stomp-mode) en expressiepe-
dalen kunnen een hele rits MIDI- en “External Amp”-commando’s naar gitaarverster-
kers, effectpedalen, synthesizers en zelfs andere modelers zenden. Bovendien kunnen 
maar liefst 6 “Instant”-commando’s ( ) automatisch worden verzonden, wanneer je 
op de HX Effects een geheugen kiest. Die laten het starten van een DAW, het triggeren 
van een lichtinstallatie via MIDI of de geheugenkeuze op externe apparaten toe.
Alle “Command Center”-toewijzingen maken deel uit van de geheugens. Indien nodig, 
kun je de toewijzingen naar andere geheugens kopiëren. Zie “Kopiëren en plakken van 
commando’s”.

Opmerking: De “Value”-parameters van “CC#”-, bank-/programmakeuze- en 
MMC-commando’s evenals de status (“Lit” of “Dim”) van CC Toggle- en Ext 
Amp-commando’s worden tijdens de selectie van een Snapshot automatisch 
geladen.

Opmerking: Alle MIDI-gebaseerde “Command Center”-commando’s worden 
simultaan via MIDI OUT en USB uitgestuurd. Zie ook “Global Settings > MIDI/
Tempo” voor de MIDI-configuratieopties.

Commando’s toewijzen
1. Druk op  om het menu te openen.
2. Druk op de COMMAND CENTER-voetschakelaar.

De “Command Center”-meldingen verschijnen. De stuurbronnen van de HX 
Effects worden met behulp van 14 iconen in de onderste drie displays afgebeeld:

Commnd MIDI Ch CC#

0BaseMIDI CC Instant 1Turn Big Knob to

select source

Instant 1-6 Footswitch 1-6 EXP Pedal 1&2

3. Kies met de grote regelaar een stuurbron (Instant 1~6, Footswitch 
1~6 of EXP Pedal 1~2).
De naam van de bron verschijnt boven voetschakelaar 3.

4. Draai aan regelaar 1 (Command) om het te verzenden commando-
type te kiezen.
Niet alle bronnen kunnen dezelfde commandotypes zenden.
Kies “None” om overbodige toewijzingen te wissen.

5. Druk op  of  en stel met de regelaars 1~3 de waarden voor het 
commando in. De parameters verschillen naar gelang het com-
mandotype:

MIDI CC (Continuous Controller)
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1
2 MIDI Ch

MIDI-kanaal voor het controlecommando (1~16). 
Kies “Base” om het op de “Global Settings > 
MIDI/Tempo”-pagina ingestelde “MIDI Base”-ka-
naalnummer te gebruiken.

3 CC # Kies hier het nummer van het controlecommando 
(0~127).

2
1 Value, Min 

Val[ue]

Kies hier de waarde van het controlecommando 
(0~127). Voor “EXP1” en “EXP2” bepaal je hier-
mee de kleinste waarde, die het pedaal kan zen-
den.

2 Max Val[ue] Voor “EXP1” en “EXP2” bepaal je hiermee de 
hoogste waarde, die het pedaal kan zenden.

CC Togl [Toggle]
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1
2 MIDI Ch

MIDI-kanaal voor het controlecommando (1~16). 
Kies “Base” om het op de “Global Settings > 
MIDI/Tempo”-pagina ingestelde “MIDI Base”-ka-
naalnummer te gebruiken.

3 CC # Kies hier het nummer van het controlecommando 
(0~127).

2
1 DimVal[ue] Waarde (0~127), die wordt verzonden, wanneer 

de LED-ring van de voetschakelaar dimt.

2 LitVal[ue] Waarde (0~127), die wordt verzonden, wanneer 
de LED-ring van de voetschakelaar oplicht.
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Opmerking: Voor “CC Toggle”-commando’s wordt één van de twee waar-
den bij keuze van het betreffende geheugen automatisch verzonden (naar 
gelang of de voetschakelaar tijdens de opslag actief of inactief was). Trap 
je de voetschakelaar daarna een aantal keren in, zendt hij afwisselend de 
waarde voor “Dim Value” en “Lit Value”.

Bank/PC (programmakeuze)
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1
2 MIDI Ch

MIDI-kanaal voor het bank-/programmakeuze-
commando (1~16). Kies “Base” om het op de 
“Global Settings > MIDI/Tempo”-pagina inge-
stelde “MIDI Base”-kanaalnummer te gebruiken.

3 CC00 Waarde voor het CC00-commando (Bank MSB). 
Kies “Off” om geen CC00-waarde te verzenden.

2

1 CC32 Waarde voor het CC32-commando (Bank LSB). 
Kies “Off” om geen CC32-waarde te verzenden.

2 Prog[ram]
MIDI-programmanummer (PC). Kies “Off” om 
alleen een MSB- en/of LSB-bankkeuzecom-
mando te zenden.

Note On
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1
2 MIDI Ch

MIDI-kanaal voor het nootcommando (1~16). 
Kies “Base” om het op de “Global Settings > 
MIDI/Tempo”-pagina ingestelde “Base”-kanaal-
nummer te gebruiken.

3 Note Kies hier het MIDI-nootnummer (C–1~G9). De 
middelste C (do) heet “C3”.

2

1 Velcity Aanslagwaarde voor het nootcommando (0~127).

2 NoteOff
Stel hier in of de noot moet worden aangehouden 
tot je de voetschakelaar opnieuw intrapt (Latch) 
of alleen mag klinken, terwijl je de voetschakelaar 
ingedrukt houdt (Moment).

MMC (MIDI Machine Control)
Regelaar Parameter Omschrijving

2 Messge Kies hier het gewenste commando.

Ext Amp
Regelaar Parameter Omschrijving

3 Select

Bepaalt de signaalverdeling van Ext Amp-commando’s: 
1 (punt naar massa), 2 (ring naar massa) of beide. Dient 
voor de kanaalkeuze, het in/uitschakelen van de galm en 
andere functies op een externe versterker Alleen beschik-
baar, wanneer “Global Settings > Preferences” > “EXP 2/
EXT AMP” op “EXT AMP” staat ingesteld.*

*BELANGRIJK! Verbind de EXT AMP 1/2-connectoren uitsluitend met 
versterkers met voetschakelaaringangen van het type “kortsluiting naar 
massa”. Alle andere ingangen zouden zowel de versterker als je HX Effects 
kunnen beschadigen! Als je niet weet welk connectortype je versterker 
hanteert, moet je dit bij de distributeur of fabrikant navragen.

BELANGRIJK! De versterkercontrolefuncties van de HX Effects werden 
met talrijke combo’s en tops getest. Helaas kunnen we echter geen garan-
tie voor de compatibiliteit met alle producten geven. De schakelingen van 
de betreffende ingang op de gitaarversterker kan er bv. voor zorgen dat het 
“EXT Amp”-commando niet naar behoren wordt uitgevoerd.

Opmerking: “Ext Amp”-commando’s van het “Instant”-type worden niet 
automatisch voor elke Snapshot verzonden. Dat is alleen het geval, wanneer 
ze aan een voetschakelaar toegewezen zijn.
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Kopiëren en plakken van commando’s
1. Kies met de grote regelaar het bedieningsorgaan dat het te kopiëren 

commando bevat en druk op ACTION.
2. Druk op de COPY COMMAND-voetschakelaar.
3. Kies de plaats waar je het commando wilt plakken –zelfs in een ander 

geheugen– en druk op ACTION.
4. Druk op de PASTE COMMAND-voetschakelaar.

Kopiëren en plakken van alle commando’s
Het apart kopiëren van een reeks toewijzingen neemt heel wat tijd in beslag. Daarom 
biedt de HX Effects tevens een functie voor het kopiëren en plakken van alle toegewe-
zen commando’s naar een ander geheugen.

1. Ga naar de “Command Center”-pagina en druk op ACTION.
2. Druk op de COPY ALL COMMANDS-voetschakelaar.
3. Kies het geheugen waar je de commando’s naartoe wilt kopiëren en 

druk op ACTION.
4. Druk op de PASTE ALL COMMANDS-voetschakelaar.

Commando’s wissen
1. Kies de bron die het te wissen commando bevat en druk op ACTION.
2. Druk op de CLEAR COMMAND-voetschakelaar.

Alle commando’s wissen
1. Ga naar de “Command Center”-pagina en druk op ACTION.
2. Druk op de CLEAR ALL COMMANDS-voetschakelaar.

Het volgende dialoogvenster verschijnt:

OKCANCELClear all Command

Center assignments?

3. Druk op de OK-voetschakelaar.
Tip: Sla je sound op, wanneer je alle “Command Center”-parameters ingesteld 
hebt om die wijzigingen te bewaren.
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Global Settings
Het “Global Settings”-menu bevat parameters, die voor alle geheugens gelden. Hier 
vind je dingen zoals in- en uitgangsniveaus, voetschakelaarconfiguraties enz.

1. Druk op  om het menu te openen.
2. Druk op de GLOBAL SETTINGS-voetschakelaar.

Nu verschijnen de volgende boodschappen:

Input
Level

Output
Level

Send/
Retrn1

InstInstInst

Ins/OutsTurn Big Knob to

select submenu

Ins/Outs Prefs Switches Pedals MIDI/Tempo Displays

3. Kies met de grote regelaar één van de 6 submenu’s.
Met  ga je naar andere parameterpagina’s.

Opmerking: Zie de volgende pagina voor een overzicht van de globale 
parameters.

Instellen van de juiste niveaus
Voor de verschillende in- en uitgangen moet je het juiste niveau kiezen om te zorgen 
dat je instrument, versterker en andere pedalen optimaal klinken, minimaal ruisen en 
nooit oversturen (tenzij je dit natuurlijk wilt). Dat zeggen we, omdat de eerste vraag, 
die je bij een klacht te horen krijgt, is of je de niveaus van de HX Effects naar behoren 
hebt ingesteld. Indien je dat niet hebt gedaan, kan het gebeuren dat je de status van 
gitaargoeroe verliest.

1. Gebruik de grote regelaar om in het “Global Settings”-menu het “Ins/
Outs”-submenu te kiezen.

2. Gebruik de regelaars 1~3 om de niveaus conform de volgende tabel 
in te stellen:

Connector Waar moet het signaal naartoe? Aanbeveling:

INPUT  
L/MONO, 

RIGHT

Gitaar of bas met passieve pickups Zet “Input Level” op “Inst”.

Gitaar of bas met luide of actieve 
pickups

Zet “Input Level” op “Inst” of 
“Line” (naar gelang wat beter 
klinkt)

Keyboard, synthesizer of drumma-
chine Zet “Input Level” op “Line”.

OUTPUT 
L/MONO, 

RIGHT

Naar de ingang van een gitaar-of 
basversterker

Zet “Output Level” op “Inst”.
Naar de gitaaringang(en) van een 
effectpedaal of multi-effect
Naar de Return-aansluiting (instru-
mentniveau) van de gitaar- of basver-
sterker voor de 4-kabelmethode
Naar de Return-aansluiting (lijnniveau) 
van de gitaar- of basversterker voor 
de 4-kabelmethode Zet “Output Level” op “Line”.
Naar de ingangen van een studio- of 
rackeffect c.q. een mengpaneel

Alle globale instellingen initialiseren
Door de globale instellingen van de HX Effects te initialiseren kies je opnieuw de 
fabriekswaarden voor deze parameters. Deze handeling heeft echter geen invloed op 
de intern opgeslagen sounds.

1. Ga naar de “Global Settings”-pagina en druk op ACTION.
2. Druk op de FACTORY SETTINGS-voetschakelaar.

Het volgende dialoogvenster verschijnt:

OKCANCELRestore Global

Settings to default?

3. Druk op de OK-voetschakelaar.
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Global Settings > Ins/Outs  
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1

1 Input Level
Kies “Inst” voor een gitaar, bas of effectpedaal, die/dat je op de ingang(en) van de HX Effects aansluit. Kies “Line” voor een synthesizer, drum-
machine, de uitgangen van een mengpaneel of een andere bron met lijnniveau. Indien de gitaar of bas erg luide pickups bevat, probeer je het 
best even “Inst” en “Line” – kies dan wat het best klinkt.

2 Output Level Kies “Inst”, wanneer je de 6,3mm-uitgangen op externe effectpedaaltjes of op de gitaaringang van twee versterkers wilt aansluiten. Kies “Line” 
voor de verbinding met een mixer of recorder. Bij gebruik van één versterker/speaker hoef je alleen LEFT/MONO aan te sluiten.

3 Send/Retrn1 Kies “Inst” bij gebruik van een Send/Return-paar als effectlus voor effectpedalen. Kies “Line” bij gebruik van een Send/Return-paar als effectlus 
voor rackprocessoren met lijnniveau.2 1 Send/Retrn2

Global Settings > Preferences  
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1

1 Bypass Type
Druk MODE en TAP samen in om alle effecten van de HX Effects uit te schakelen. De HX Effects biedt twee soorten “All Bypass”. Kies “Analog”, 
wanneer het gitaarsignaal in de bypass-stand direct –dus zonder A/D/A-conversies– naar de uitgangen van de HX Effects moet worden uitge-
stuurd (dit wordt ook wel “true bypass” genoemd). Kies “DSP”, wanneer de delay-echo’s en de galm bij keuze van de bypass-stand natuurlijk 
moeten uitsterven.

2 Snpsht Edits

Bepaalt of de wijzigingen van een Snapshot-locatie (blok aan/uit, parametercontrole, Command Center, tempo) gebufferd en later opnieuw 
gebruikt worden. Als je “Recall” kiest, worden wijzigingen van de Snapshot-instellingen gebufferd en later opnieuw gehanteerd. Als je “Discrd” 
kiest, worden wijzigingen van de Snapshot-instellingen bij het kiezen van een andere Snapshot-locatie gewist. Daarna hanteert de Snapshot 
opnieuw de laatst opgeslagen instellingen. Om wijzigingen te bewaren, terwijl “Snapshot Edits” op “Discrd” staat ingesteld, moet je twee keer 
op SAVE drukken alvorens een andere Snapshot te kiezen.

3 Tempo Pitch
Hiermee bepaal je wat er met de delay-herhalingen gebeurt, wanneer je met TAP de “Tap Tempo”-waarde instelt. “Authtc” betekent dat de voor een 
delay-effect typische toonhoogteschommelingen tijdens het wijzigen van de vertragingstijd duidelijk hoorbaar zijn. Bij keuze van “Transpr” speelt dit 
fenomeen geen rol.

2

1 Pedal 1 Jack Hier bepaal je of de PEDAL/EXT AMP 1-connector voor het aansluiten van een extern expressiepedaal (EXP 1) of voor de kanaalkeuze op een 
externe versterker (EXT AMP 1 tip en/of mantel) moet dienen.

2 Pedal 2 Jack Hier bepaal je of de PEDAL/EXT AMP 2-connector voor het aansluiten van een extern expressiepedaal (EXP 2) of voor de kanaalkeuze op een 
externe versterker (EXT AMP 2 tip en/of mantel) moet dienen.

3 Numbering Hiermee bepaal je of de geheugens in de vorm van 32 banken x 4 geheugens (A, B, C, D), dan wel met de nummers 000~127 (handig voor de 
MIDI-programmakeuze) moeten worden afgebeeld. 
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Global Settings > Switches  
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1

1 Stomp Select
“Touch” betekent dat je een voetschakelaar in de Stomp-mode moet aanraken om de toegewezen items te selecteren (wanneer je hem intrapt, 
is dat niet het geval). “Press” betekent dat je een voetschakelaar in de Stomp-mode moet intrappen om de toegewezen items te selecteren. 
Wanneer je hem aanraakt, is dat niet het geval – handig voor wie blootsvoets speelt. Kies “Both” om de toegewezen items in beide gevallen te 
selecteren.

2 Stomp Mode Aanvankelijk biedt de Stomp-mode 6 effectvoetschakelaars. Je kunt echter ook “4 Switch” kiezen, indien de voetschakelaars 1 en 4 als  en 
 moeten fungeren.

3 Preset Mode Als je “Moment” kiest, keert de HX Effects, na keuze van een geheugen in de Preset- of Snapshot-mode, terug naar de Stomp-mode. Wanneer 
je “Latch” kiest, blijft de HX Effects in de Preset-mode (of Snapshot-mode). Om naar de Stomp-mode te gaan moet je op MODE drukken.

2

1 Snpsht Mode Indien je “Moment” kiest, keert de HX Effects, na keuze van een Snapshot, terug naar de Preset-mode. Wanneer je “Latch” kiest, blijft de HX Effects in de 
Snapshot-mode tot je op  +  drukt om naar de Preset-mode te gaan (of op MODE/EDIT/EXIT om naar de Stomp-mode te gaan).

2 Up/Dn Switch
Wanneer je “Preset” of “Snapsht” kiest, fungeren de voetschakelaars 1 (BANK ) en 4 (BANK ) als PRESET /  of SNAPSHOT / : 
ze dienen dan voor het selecteren van de volgende/voorafgaande geheugen- of Snapshot-locatie (je hoeft dan geen bank te selecteren). Dat is 
handig voor optredens om zonder veel poespas naar de instellingen voor de telkens volgende song c.q. sectie te gaan. Je kunt op elk moment 
voetschakelaar 1 ( ) en 4 ( ) ingedrukt houden om afwisselend BANK / , PRESET /  en SNAPSHOT /  te kiezen.

Global Settings > Pedals  
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1
1 EXP 1 Polrity Wanneer het externe expressiepedaal “averechts” lijkt te werken (d.w.z. maximaal volume, wanneer het opgeklapt is), moet je hier “Invert” 

kiezen.2 EXP 2 Polrity
3 EXP 1 Position Hiermee bepaal je of de positie van het expressiepedaal voor elke Snapshot c.q. elk geheugen apart wordt geladen of globaal wordt toegepast. 

Indien de waarde van het volume- of wahpedaal tijdens het kiezen van een ander geheugen niet mag veranderen, moet je “Global” kiezen.2 1 EXP 2 Position
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Global Settings > MIDI/Tempo  
Pagina Regelaar Parameter Omschrijving

1

1 MIDI Base Ch Hiermee kies je het MIDI-kanaal dat de HX Effects voor de ontvangst en het verzenden van MIDI-commando’s gebruikt (ook via USB). De op de 
“Command Center”-pagina gekozen MIDI-commando’s kunnen/mogen andere kanalen hanteren.

2 MIDI Thru Activeer deze parameter om te zorgen dat de MIDI OUT-connector tevens dienst doet als MIDI THRU. Dit laatste betekent dat alle via MIDI IN 
ontvangen commando’s naar andere apparaten worden doorgeseind.

3 Rx MIDI Clock Hiermee bepaal je of de HX Effects synchronisatiecommando’s via MIDI IN, de USB-poort of de eerste van beide (“Auto”) moet ontvangen. Kies 
“Off”, indien de HX Effects geen MIDI Clock-commando’s mag ontvangen.

2
1 Tx MIDI Clock Hiermee kies je de uitgangen via dewelke de HX Effects MIDI-synchronisatiecommando’s uitstuurt: MIDI OUT, USB of beide. Kies “Off”, indien 

de HX Effects geen MIDI Clock-commando’s mag zenden.
2 Tempo Kies hier of de ingestelde “Tap Tempo”-waarde voor elke Snapshot, elk geheugen of globaal (voor alle geheugens en Snapshots) wordt geladen. 

3 BPM Naar gelang de instelling van regelaar 2 (Tempo) wordt deze waarde voor elke Snapshot apart, voor elk geheugen of globaal opgeslagen.

3

1 USB MIDI Activeer deze parameter om de USB-poort van de HX Effects voor het verzenden en ontvangen van MIDI-commando’s te gebruiken.

2 MIDI PC Rx Hiermee bepaal je of de HX Effects MIDI-programmakeuzecommando’s (PC) via MIDI IN, USB of beide (MIDI IN en USB) moet ontvangen. Kies 
“Off”, als de HX Effects geen PC-commando’s mag ontvangen.

3 MIDI PC Tx
Kies hier of de HX Effects bij het selecteren van een geheugen automatisch een MIDI-programmanummer (PC) naar MIDI OUT, USB of beide 
(MIDI OUT en USB) moet zenden. Deze parameter heeft geen invloed op de MIDI-commando’s, die je op de “Command Center”-pagina defini-
eert.

Global Settings > Displays  
Regelaar Parameter Omschrijving

1 LED Ring Hiermee bepaal je of de LED-ringen van de voetschakelaars in de Stomp-mode moeten dimmen (“Lo/Brt”) ofwel doven (“Off/Brt”), wanneer je het 
bijhorende blok uitschakelt. Wanneer je buiten speelt, is het misschien handiger om “Off/Brt” te kiezen om het verschil tussen aan en uit beter te zien.

2 Tap LED Als je de rood knipperende LED van de TAP-voetschakelaar storend vindt, kun je dat hiermee uitschakelen.
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MIDI
De HX Effects ontvangt en zendt MIDI-commando’s via zijn MIDI IN- en OUT-connec-
tor en via de USB-poort. Hij kan met nagenoeg alle MIDI-hardware en software com-
municeren. De USB–MIDI-communicatie is zowel met Mac- en Windows-computers 
als mobiele apparaten (iPad en iPhone) mogelijk.*  Zie ook “Global Settings > MIDI/
Tempo” voor bijkomende MIDI-opties.

*Opmerking: Voor USB–MIDI-toepassingen op een Windows-computer moet je 
de Line 6 HX Effects-driver downloaden (zie line6.com/software). Op een Apple 
Mac, iPad of iPhone hoef je geen driver te installeren.
Voor het aansluiten van een iPad of iPhone heb je een USB Camera Connection 
Kit van Apple nodig (wordt niet bijgeleverd).

Geheugenkeuze via MIDI
Om een geheugen van de HX Effects via MIDI te selecteren moet je op 
MIDI-kanaal 1 een programmakeuze-commando (PC) zenden.

Opmerking: Aanvankelijk ontvangt de HX Effects op MIDI-kanaal 1, maar dat 
kun je in “Global Settings > MIDI/Tempo” wijzigen.

Bank Geheugen A Geheugen B Geheugen C Geheugen D

01 PC: 000 PC: 001 PC: 002 PC: 003

02 PC: 004 PC: 005 PC: 006 PC: 007

03 PC: 008 PC: 009 PC: 010 PC: 011

04 PC: 012 PC: 013 PC: 014 PC: 015

05 PC: 016 PC: 017 PC: 018 PC: 019

06 PC: 020 PC: 021 PC: 022 PC: 023

07 PC: 024 PC: 025 PC: 026 PC: 027

08 PC: 028 PC: 029 PC: 030 PC: 031

09 PC: 032 PC: 033 PC: 034 PC: 035

10 PC: 036 PC: 037 PC: 038 PC: 039

11 PC: 040 PC: 041 PC: 042 PC: 043

12 PC: 044 PC: 045 PC: 046 PC: 047

13 PC: 048 PC: 049 PC: 050 PC: 051

14 PC: 052 PC: 053 PC: 054 PC: 055

Bank Geheugen A Geheugen B Geheugen C Geheugen D

15 PC: 056 PC: 057 PC: 058 PC: 059

16 PC: 060 PC: 061 PC: 062 PC: 063

17 PC: 064 PC: 065 PC: 066 PC: 067

18 PC: 068 PC: 069 PC: 070 PC: 071

19 PC: 072 PC: 073 PC: 074 PC: 075

20 PC: 076 PC: 077 PC: 078 PC: 079

21 PC: 080 PC: 081 PC: 082 PC: 083

22 PC: 084 PC: 085 PC: 086 PC: 087

23 PC: 088 PC: 089 PC: 090 PC: 091

24 PC: 092 PC: 093 PC: 094 PC: 095

25 PC: 096 PC: 097 PC: 098 PC: 099

26 PC: 100 PC: 101 PC: 102 PC: 103

27 PC: 104 PC: 105 PC: 106 PC: 107

28 PC: 108 PC: 109 PC: 110 PC: 111

29 PC: 112 PC: 113 PC: 114 PC: 115

30 PC: 116 PC: 117 PC: 118 PC: 119

31 PC: 120 PC: 121 PC: 122 PC: 123

32 PC: 124 PC: 125 PC: 126 PC: 127

Opmerking: Tijdens de geheugenkeuze op de HX Effects zelf (grote regelaar, 
voetschakelaars, PRESET /PRESET  enz.) zendt de HX Effects automatisch 
MIDI-programmanummers, die je met een sequencer e.d. kunt opnemen. Wil 
je dat niet, moet je “MIDI PC Tx” (“Global Settings > MIDI/Tempo” >) op “Off” 
zetten.

http://line6.com/software
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Snapshots kiezen via MIDI
Om een Snapshot te selecteren moet je een CC69-commando met één 
van de volgende waarden naar de HX Effects doorseinen.

Snapshot MIDI CC# Waarde

1 69 000

2 69 001

3 69 002

4 69 003

Blokken uitschakelen via MIDI
1. Druk op  om het menu te openen.
2. Druk op de SIGNAL FLOW-voetschakelaar.
3. Kies met de grote regelaar het blok dat je via MIDI wilt in-/uitscha-

kelen.
4. Druk op  en draai aan regelaar 3 (MIDI Bypass) om het CC-com-

mando te kiezen waarmee het blok kan worden in-/uitgeschakeld.
Ontvangen CC-commando’s met een waarde van 0~63 schakelen het blok uit. 
Bepaalde CC-commando’s zijn voor globale functies gereserveerd en kunnen niet 
geselecteerd worden.

Parametercontrole via MIDI
1. Ga naar de Stomp-mode en houd de regelaar van de parameter, die 

je wilt toewijzen, ingedrukt.
De HX Effects springt naar de “Controller Assign”-pagina waar de geselecteerde 
parameter boven regelaar 1 (Parameter) vermeld staat.

2. Druk op de LEARN voetschakelaar en zend met je MIDI-pedaaleen-
heid, -keyboard enz. het gewenste CC-commando.
Het betreffende CC-nummer verschijnt boven regelaar 3 (CC#).

Opmerking: Om handmatig een MIDI-commando te kiezen moet je met 
regelaar 2 (Controller) “MIDI CC” en met regelaar 3 het gewenste controle-
commando kiezen.

3. Indien gewenst, kunt nu  indrukken en met regelaar 1 (Min Value) 
en 2 (Max Value) het bereik instellen waarbinnen de parameter kan 
worden beïnvloed.

Tip: Om de werking van de speelhulp om te keren moet je voor “Min” een 
grotere waarde kiezen dan voor “Max”.

4. Druk op  om naar de startpagina terug te gaan.

MIDI-controlecommando’s
De HX Effects hanteert een aantal MIDI CC-nummers voor zijn globale functies. Die 
CC-nummers kunnen niet als stuurbronnen worden gebruikt. Als je probeert een 
CC-commando “aan te leren”, dat voor een globale functie is gereserveerd (zie “Toe-
wijzen van controllers”), verschijnt het volgende dialoogvenster:

This MIDI CC is used

for global functions!

MIDI CC# Waarde Functie

Pedaal- en voetschakelaarfuncties
1 0~127 Zelfde functie als EXP 1-pedaal

2 0~127 Zelfde functie als EXP 2-pedaal

49 0~127 Functie van voetschakelaar 1 in de Stomp-mode

50 0~127 Functie van voetschakelaar 2 in de Stomp-mode

51 0~127 Functie van voetschakelaar 3 in de Stomp-mode

52 0~127 Functie van voetschakelaar 4 in de Stomp-mode

53 0~127 Functie van voetschakelaar 5 in de Stomp-mode

54 0~127 Functie van voetschakelaar 6 in de Stomp-mode

Looper-bediening

60 0~63: Overdub; 
64~127: Opname Loop Record/Overdub-schakelaar (4)

61 0~63: Stop; 
64~127: Weergave Loop Play/Stop-schakelaar (5)

62 64~127 Loop Play Once-schakelaar (6)

63 64~127 Loop Undo-schakelaar (1)

65
0~63: Normaal; 
64~127: Achter-
stevoren

Loop Forward/Reverse-schakelaar (3)

66 0~63: Full; 
64~127: Half Loop Full/Half Speed-schakelaar (2)
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MIDI CC# Waarde Functie

67 0~63: Uit; 
64~127: Aan

Looper-blok aan/uit (indien beschikbaar). Bovendien 
selecteren/verlaten van de Looper-mode
Andere commando’s

64 64~127 “Tappen” van de “Tap Tempo”-waarde

68 0~127 Selecteren/verlaten van de tunerpagina

69 0~3 Snapshot-keuze (0= Snapshot 1, 1= Snapshot 2 enz.)

70 0~63: Bypass; 
64~127: Aan All Bypass

71 0~127

Bijkomende MIDI-commando’s, die eventueel later 
worden geïmplementeerd 

72 0~127

73 0~127

74 0~127

75 0~127

76 0~127

128 0~63: Schuldgevoel; 
64~127: Spijt

De HX Effects belt je ouders op en praat over alle 
foute beslissingen, die je tot nu toe gemaakt hebt.

Line 6, Inc.: 
26580 Agoura Road, 
Calabasas, CA 91302~1921 USA
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