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snelstart
Gefeliciteerd met de aanschaf van je FBV ShortboardTM MkII of FBV ExpressTM  MkII. Je bent nu in 
staat om vele Line 6 producten handsfree te bedienen, alsmede MIDI software van andere fabrikanten. 
Dit documenten helpt je je FBV™ MkII Series Controller te gebruiken in combinatie met een POD® 

X3, POD® X3 Pro, de Line 6 POD Farm™ 2 & GearBox™ software, en MIDI/DAW software van 
andere fabrikanten.

Om het meeste uit je POD X3, POD Farm 2, GearBox of MIDI/DAW software te halen en goed 
te begrijpen wat de knoppen van je FBV nou bedienen, raden we je aan ook de informatie in de 
handleidingen van deze producten te lezen. Een andere handige bron van informatie is de FBV MkII 
Series Controller User Manual, die in de doos van je FBV meegeleverd werd. Als je de gerukte 
handleidingen niet kunt vinden, kun je ze downloaden van de Line 6 Support site: http://line6.com/
support/manuals/. 

FBV MkII met Line 6 Spider® versterkers

Line 6 FBV MkII Controllers zijn ontworpen om met de meeste Line 6 versterkers te werken. Met 
name de Line 6 Spider® IV en Spider Valve™ MkII versterkers bieden extra mogelijkheden zoals 
Quick Loop, navigatie door presets, controle over effect parameters en meer! Het gebruik van FBV 
MkII Controllers met deze versterkers wordt behandeld in de Uitgebreide Handleidingen van de 
Spider® IV en Spider Valve™ MkII, die je op de Line 6 support site kunt downloaden: http://line6.
com/support/manuals/.

Updaten & Registeren met Line 6 Monkey

OK, Je hebt misschien iets gelezen over het uitvoeren van updates en het registreren van je FBVMkII, 
maar misschien was je tot nu toe druk aan het experimenteren met je nieuwe spul. Toch kun je dat 
het beste nu even doen. Het is heel eenvoudig. Start gewoon Line 6 Monkey op een computer met 
een internetverbinding. Line 6 Monkey is de intelligente update software van Line 6 die normaal 
gesproken automatisch geïnstalleerd wordt bij andere Line 6 software. Als je Monkey niet hebt, kun je 
het gratis downloaden op www.line6.com/monkey/.

Als je de Line 6 Monkey® software eenmaal hebt geïnstalleerd, sluit je je FBV MkII apparaat aan op 
je computer (via USB). Je kunt het beste eventuele andere Line 6 apparatuur even loskoppelen want 
we willen dat Monkey alleen je FBV controleert. Ook moet Line 6 FBV Control worden afgesloten 
alsmede eventuele MIDI/DAW applicaties. Met de internet verbinding van je computer actief, volg je 
de volgende stappen om Line 6 Monkey te starten...

• Voor Mac®, ga naar Applications > Line 6 > Line 6 Monkey

• Voor Windows®, Ga naar het menu Start > Programma’s > Line 6 > Tools > Line 6 Monkey

  

Login Account

Je moet een account aanmaken zodat Line 6 Monkey met de Line 6 online server kan communiceren 
en je precies de updates kan ophalen die je nodig hebt. Kost weinig tijd en is gratis!

http://line6.com/support/manuals/
http://line6.com/support/manuals/
http://line6.com/support/manuals/
http://line6.com/support/manuals/
http://www.line6.com/monkey/
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• Als je een Line 6 account hebt, typ je je User Name en Password in bovenaan het Monkey 
scherm. 

• Als je nog geen account hebt, klik je op New User en volg je de stappen.

Je FBV registreren FBV

De registratie van je Line 6 hardware te registreren kan verplicht zijn, als je producten wilt updaten of 
wilt autoriseren. Ook activeert het de garantie en stelt het ons in staat contact met je op te nemen als 
er updates of andere verbeteringen uitkomen. Heftige technologie enzo... 

Als je je Line 6 hardware nog niet geregistreerd hebt, word je gevraagd om te dat te doen. Het kan zijn 
dat je je FBV MkII moet registreren om een paar updates en product activaties uit te voeren. Het is 
een eenvoudig proces dus klik op de Register Now knop en vul het formulier in op de Web pagina. Op 
deze pagina worden alle gegevens van je geregistreerde Line 6 apparatuur bewaard.

Updaten

Als Line 6 Monkey is gestart, zal het automatisch je FBVMkII detecteren. Als je in het Updates scherm 
een item met een uitroepteken  ernaast ziet, moet je het selecteren en op de Update Selection knop 
drukken. Je wordt dan automatisch door het update proces geleid. Items in het update scherm die een 
groen vinkje  erachter hebben, zijn al up-to-date en hebben geen verdere aandacht nodig. Als je 
van plan bent je FBV op je computer aan te sluiten, moet je Monkey zeker de FBV Control applicatie 
laten downloaden (meer over deze applicatie in het volgende hoofdstuk).

In de kolommen aan de rechterkant vind je de versie nummers van alle geïnstalleerde items en 
beschikbare updates. Klik op een item in de Updates lijst en je kunt extra informate erover in de 
Help en Info vensters eronder lezen. Ook zie je aan de linkerkant een foto van je FBV met het unieke 
ESN (Electronic Serial Number) eronder. Je kunt dit nummer gebruiken voor registratie en eventuele 
garantie.

Line 6 Monkey is de makkelijkste manier om je Line 6 hardware en software up to date te houden.
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Flash Memory Update

Als Monkey je vertelt dat er een nieuwe Flash Memory update is, kun je die het beste installeren om 
de beste werking van je FBV te garanderen. Volg nauwkeurig de stappen die Monkey voorschrijft 
waaronder:

• Sluit elk programma af dat gebruik zou kunnen maken van je FBV MkII apparaat.

• Raak je FBV NIET aan, en verwissel geen kabels totdat de update helemaal klaar is.

• Als Line 6 Monkey eenmaal klaar is, sluit je het programma af. Start het daarna opnieuw om te 
kijken of er nog meer updates zijn.

Line 6 FBV Control Application Installatie

Als je je FBV MkII wilt gebruiken om software te bedienen op je Mac® of Windows® computer, moet 
je zeker de nieuwste versie van de FBV Control applicatie downloaden en installeren. Met deze 
gratis software kun je FBV presets maken, bewerken en opslaan. En dat alles in één gemakkelijke, 
overzichtelijke software applicatie.

Let op: Het downloaden en installeren van de Line 6 FBV Control applicatie wordt hiet behandeld. zie “De 
Line 6 FBV Control applicatie” op pagina 3•1 voor details over het gebruik ervan!
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Systeem vereisten

We raden je aan het Line 6 FBV Control Release Notes document te lezen voor de volledige, 
gedetailleerde syteem vereisten en de nieuwste info over compatibiliteit met andere hardware en 
software. Dit document kun je vinden binnen de Line 6 Support Community, of op de FBV MkII 
Online Help  pagina.

Line 6 FBV Control ondersteunt de volgende computer besturingssystemen:

• Windows® XP Home of Professional, met Service Pack 2 (of later), 32 en 64 bit versies

• Windows Vista® Home, Business of Ultimate Edition, 32 en 64 bit versies

• Windows® 7 Home of Professional, 32 en 64 bit versies

• Mac OS® X 10.4 (Tiger®) 

• Mac OS® X 10.5 (Leopard®) 

• Mac OS® X 10.6 (Snow Leopard®)

Windows® 7 & Windows Vista® gebruikers, let op:  We raden het af om Windows® via de “Standby 
mode” uit te schakelen terwijl de Line 6 FBV Control applicatie actief is, of wanneer je FBV is aangesloten 
op de USB poort. Het gedrag van de USB Class Compliant driver brengt met zich mee dat sommige USB 
apparaten (zoals de FBV) niet goed worden geïnitialiseerd als Windows® uit de “Standby mode” verder 
gaat.

Als Line 6 Monkey al op je computer geïnstalleerd is...

Sluit je Line 6 FBV MkII aan op je Mac® of Windows® computer via een USB poort en start Line 
6 Monkey. Dit programma zal je systeem scannen en je wijzen op het nieuwste Line 6 Control 
installatieprogramma (en eventuele andere updates). Kies de Line 6 FBV Control applicatie op de  
Updates pagina en Monkey zal je helpen het programma te downloaden en de installatie te starten. 
Volg daarna de stappen van de Line 6 FBV Control installer. 

Als Line 6 Monkey nog niet op je computer geïnstalleerd is...

Je kunt het nieuwste installatieprogramma van de Line 6 FBV Control applicatie gratis downloaden van 
www.line6.com/software/. Dit doe je door je FBV MkII apparaat te selecteren in de Product selector, 
“Line 6 FBV Control” in de Software selector en je Mac® of Windows® besturingssyteem in de OS 
selector. Als je het hebt gedownload, start je het installatieprogramma en volg je de aanwijzingen 
ervan.

Het Line 6 FBV Control installatieprogramma installeert ook de nieuwste versie van Line 6 Monkey, 
dus je hoeft dat niet apart te downloaden. Verder is er geen speciale USB driver nodig om je FBV 
MkII apparaat op je computer te installeren. Sluit gewoon de USB kabel aan op je Mac® of Windows® 
computer en je besturingssysteem detecteert het automatisch als een nieuw USB apparaat.

Line 6 Software compatibiliteit

De POD Farm 2 standalone applicatie en de POD Farm 2 Plug-In bieden uitgebreide MIDI controle 
mogelijkheden. De FBV MkII is natuurlijk de perfecte USB MIDI controller om te gebruiken (zie 
“FBV™ MkII en Line 6 POD Farm™ 2” op pagina 4•1)! De oudere POD Farm™ 1.10 versie biedt geen 
ondersteuning voor externe MIDI controle. Als je je FBV MkII hardware wilt gebruiken met Line 6 

http://line6.com/support/
http://line6.com/manuals/footcontrollers/
http://line6.com/manuals/footcontrollers/
http://line6.com/software/
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GearBox, moet je versie 3.7 installeren voor het beste resultaat (zie “FBV™ MkII met Line 6 GearBox™” 
op pagina 5•1). Om de nieuwste GearBox versie te downloade, sluit je je Line 6 USB apparaat aan dat je 
met GearBox gebruikt (TonePort, POD Studio of GuitarPort) waarna je Line 6 Monkey start. Je kunt 
ook direct naar de Line 6 Software Downloads pagina gaan, waar je “GearBox” selecteert. De nieuwste 
installer zal dan voor je worden opgezocht.

Line 6 FBV Control verwijderen

Als je ooit de Line 6 Control applicatie wilt verwijderen volg je deze stappen:

• Mac® - Open de Finder ga naar de Applications > Line 6 directory. Sleep hier de Line 6 FBV 
Control applicatie naar de prullenbak om ‘m te verwijderen. 

• Windows® - Ga naar Start > Programma’s > Line 6 > Tools en selecteer het Line 6 Uninstaller 
programma. Dit handige programma helpt je de verschillende Line 6 applicaties en drivers te 
verwijderen. Gedurende dit proces kun je ook Line 6 FBV Control selecteren.

Je FBV MkII aansluiten op een POD® X3

Om je FBV Shortboard MkII of FBV Express MkII op een POD X3 of POD X3 Pro aan te sluiten heb 
je slechts een simpele kabelverbinding nodig.

• Zet eerst je POD X3 uit.

Je FBV wordt geleverd met een lange kabel met aan weerszijden RJ-45 aansluitingen. 
Deze kabel is een standaard Cat-5 (computer) netwerkkabel. Dus als je je kabel 
kwijtraakt, of je drummer ‘m doormidden bijt (drumers doen dat soort dingen), kun 
je in iedere computerwinkel gewoon een nieuwe kopen. 

• Plug het ene uiteinde van de kabel in de TO AMP aansluiting van je FBV en sluit het andere 
uiteinde aan op de FBV PEDAL aansluiting van je POD X3.

• Zet je POD X3 weer aan. 

 

Let op: Je kunt niet een USB kabel aansluiten op je FBVMkII, terwijl je een RJ-45 kabel gebruikt, 
zoals hierbiven beschreven. Het inpluggen van een USB kabel brengt de FBV in USB modus, zodat 
hij kan communiceren met een computer. Je kunt echter wel een POD X3 op je computer aansluiten 
via een USB kabel (vanuit je POD X3 naar een USB 2.0 poort op je computer). Je POD X3 kan dan 
als USB audio interface fungeren, of met Line 6 Gearbox werken, terwijl je zowel je POD X3 en je 
FBV met je FBV aanstuurt.

De FBV MkII aansluiten op je Computer

De eerste keer dat je je FBV Shortboard/Express MkII aansluit op een USB poort van je computer 
moet je Mac® of Windows® besturingssysteem een driver installeren om de FBV goed te laten werken 
met de andere hardware en software van je computer. Op een Mac®, Windows® 7 of Windows Vista® 
computer, gebeurt dit automatisch en kun je verder naar de volgende stap.
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Op Windows® XP, moet je door een paar dialoogvensters heen om de driver te installeren. Op het 
moment dat je de USB kabel aansluit, zie je rechtsonder in het Windows® scherm de volgende 
mededeling:

Nu start de Windows® Hardware Wizard. Selecteer “Nee, nu niet” en klik op Volgende.

in het volgende scherm kies je “De software automatisch installeren” waarna je op Volgende klikt. 

Let op: Windows® XP herkent je FBV 
MkII als een “USB Audio Device”. Dit 
is normaal omdat hij de Windows® Class 
Compliant USB driver gebruikt.

Nu zie je een scherm waarin staat dat de installatie gereed is - klik op Voltooien. Je FBV is nu klaar 
voor gebruik!
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Calibratie van het FBV pedaal

Let op: De volgende calibratie stappen zijn niet nodig als je FBV MkII apparaat de 1.00 Flash Memory 
versie heeft. Elke Flash Memory versie voorbij 1.00 vereist echter calibratie van je FBV pedaal voor de 
beste werking. Gebruik Line 6 Monkey om je huidige Flash Memory versie te controleren of om eventueel 
te updaten naar een nieuwere versie. Kijk ook bij de update instructies op pagina 1•2.

Voor de beste werking van het ingebouwde pedaal van je FBV Shortboard of Express MkII, raden we 
je aan de volgende stappen te gebruiken om het pedaal te calibreren voordat je het gaat gebruiken met 
je computer of een POD.

FBV Shortboard MkII calibratie procedure

• Begin met je FBV, zonder dat hij ergens op aangesloten is (hij staat dus uit).

• Houd de knop D ingedrukt, terwijl je de FBV aanzet (door hem aan te sluiten op de USB poort 
van je computer of op een Line 6 apparaat). Het LCD geeft als melding “CALIBRATE PEDAL” 
tot je knop D loslaat. Nu verschijnt in het LCD scherm de melding “1 PEDAL TOE”.

• Duw het pedaal volledig naar voren tot je de teenschakelaar (de schakelaar onder de voorkant 
van het pedaal) indrukt. In het LCD scherm verschijnt “2 PEDAL MIN”.  Dit zou gelijk moeten 
gebeuren.

• Beweeg het pedaal naar de “hiel” (minimum) positie. Terwijl het pedaal in de hielpositie 
(helemaal naar achteren, dus) staat, druk je op de D knop.  In het LCD scherm verschijnt “3 
PEDAL MAX”.

• Beweeg het pedaal weer helemaal naar voren, zonder de teenschakelaar in te drukken. Druk weer 
op de D knop.  In het LCD scherm verschijnt “CHECK VALUE 127”.

• Beweeg het pedaal heen en weer en, als het goed is lees je in het LCD scherm “CHECK VALUE  
0” in de minimum positie (naar achteren) en “CHECK VALUE 127” in de maximum positie 
(naar voren). 

• Als je andere waardes afleest dan “0” of “127”, kun je het beste de bovenstaande stappen herhalen. 
Als de waardes correct zijn, dan was de calibratie succesvol. Zet je FBV uit en weer aan.
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 FBV Express MkII calibratie procedure

• Begin met je FBV, zonder dat hij ergens op aangesloten is (hij staat dus uit).

• Houd de knop D ingedrukt, terwijl je de FBV aanzet (door hem aan te sluiten op de USB poort 
van je computer of op een Line 6 apparaat). Als je knop D loslaat, verschijnt in het display van 
het stemapparaat “1”.

• Duw het pedaal volledig naar voren tot je de teenschakelaar (de schakelaar onder de voorkant 
van het pedaal) indrukt. In het LCD scherm verschijnt “2”.  Dit zou gelijk moeten gebeuren.

• Beweeg het pedaal naar de “hiel” (minimum) positie. Terwijl het pedaal in de hielpositie 
(helemaal naar achteren, dus) staat, druk je op de D knop.  In het LCD scherm verschijnt “3”.

• Beweeg het pedaal weer helemaal naar voren, zonder de teenschakelaar in te drukken. Druk weer 
op de D knop.  De 7 LED’s lichten allemaal op.

• Beweeg het pedaal heen en weer en, als het goed is zijn alle LED’s uit in de minimum positie 
(naar achteren) en zijn ze allemaal aan in de maximum positie (naar voren). 

• Als de LED’s niet oplichten zoals hierboven beschreven, kun je het beste de bovenstaande 
stappen herhalen. Als de waardes correct zijn, dan was de calibratie succesvol. Zet je FBV uit en 
weer aan.

Expressie pedaal

Als je een FBV Shortboard MkII hebt, kun je optioneel een extra expressiepedaal aansluiten. Het Line 
6 EX-1 expressie pedaal is bedoeld om met het FBV Shortboard MkII te werken via de Expression 
Pedal aansluiting aan de achterkant. Je kunt de EX-1 kopen via de Line 6 Online Store, of bij de 
meeste Line 6 dealers. 

Let op: Een extern expressiepedaal hoeft niet gecalibreerd te worden.

Als je bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, ben je klaar om met je Line 6 FBV™ MkII Series 
Controller de volgende hoofdstukken in te springen! In het volgende hoofdstuk lees je meer over 
de apparatuur die je met je FBV kunt bedienen.

http://line6.com/store/
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FBv™ MkII Met een pod® X3 
In dit hoofdstuk behandelen we de specifieke functies voor het gebruik van een FBV Shortboard of 
Express MkII met een POD® X3 “Bean” of POD® X3 Pro. De Instructies voor de POD X3 “Bean” en 
X3 Pro zijn hetzelfde, tenzij anders vermeld.noted. Als het goed is, heb je je FBV MkII al aangesloten 
en werkend met je POD X3. Zo niet, dan moet je eerst naar het hoofdstuk “Snelstart” op pagina 1•1 for 
instructies. Daar gaan we...

FF snel

OK, we snappen dat je veel te ongeduldig bent om dit hele hoofdstuk te lezen voordat je het zelf wilt 
proberen. Zoals je zelf al gezien hebt, werkt alles vrij recht toe, recht aan met je FBV MkII en POD X3, 
dus hier volgen een paar snelle tips...

• A, B, C, D Channel knoppen: Intrappen om een van de vier Channels uit de huidige bank van 
je POD X3 te selecteren. 

• FBV Shortboard™ MkII: Druk op de “Bank” knoppen (voorzien van de pijlen omhoog en 
naar beneden) om door de User Banks te bladeren. Druk daarna op de knoppen A - D om 
de gewenste preset uit die bank te laden. 

• FBV Express™ MkII: Draai aan de knop op je POD waaronder staat “Press to save” om door 
de User banken te bladeren. Met de knoppen A - D kun je een preset uit de geselecteerde 
User bank laden.

• Pedaal: Bedient meestal de Wah en het Volume van de huidige preset. Trap het pedaal hard naar 
voren om de teenschakelaar te activeren waarme je schakelt tussen Wah en Volume.

• Tap: Meerdere keren intrappen om het tempo te bepalen dat door Delay en Modulatie effecten 
gevolgd kan worden.

• Effectknoppen (alleen Shortboard): Indrukken om het effect aan/uit te schakelen binnen een 
preset.

• Function 1 & 2 knoppen (alleen Shortboard): Standaard schakelen deze Comp en Amp aan/
uit binnen een preset.

Klaar voor meer actie? Hieronder volgen meer trucs en mogelijkheden!

User presets oproepen

Hier zul je je FBV MkII het meest voor gebruiken: je handen vrijhouden en de presets tevoorschijn 
halen die je met veel zorg gemaakt hebt. Het is allemaal vrij eenvoudig. De FBV biedt direct toegang 
tot de User map van je POD X3. Je zult zien dat, wanneer je je FBV gebruikt om een preset te laden, 
de POD automatisch naar de User map schakelt, ongeacht de plek waar de vorige preset zich bevond.

FBV Shortboard™ MkII

BANK UP/DOWN: Druk op Bank Up of Down om de volgende bank alvast klaar te zetten. Als je 
bijvoorbeeld preset 1B geladen hebt, kun je op Bank Up drukken en in het display van de FBV aflezen 
wat de naam van preset 2B is, zonder dat er al iets geladen wordt.

CHANNEL LADEN: Druk op de Channel A, B, C, of D knoppen om de bijbehorende preset uit de 
User bank te laden. Nadat je Bank Up/Down hebt ingetrapt, knippert het LCD display in afwachting 
van het kiezen van een Channel. In het voorbeeld hierboven, zou het intrappen van A preset 2A laden 
of B preset 2B, enzovoorts.
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FBV Express™ MkII

CHANNEL LADEN: Druk op de knoppen A - D om direct een preset uit de huidige User bank te 
laden. Gebruik de “Press to Save” draaiknop op je POD X3 om door de User banken in je POD te 
bladeren.

De POD X3 Home Page 

De POD X3 Home Page is de plek waar je de elementen van de huidige preset kunt zien. Als in je de 
User map van de POD X3 zit, kun je via de HOME knop schakelen tussen het “Tone Path display” 
en het “Big User display”. In het “Big User display” zie je de naam van de Tone en het Channel/bank 
nummer in groot formaat. Makkelijk voor als je in een live situatie wilt aflezen, of met een goedkope 
zonnebril op:

De POD X3 Home Page - Het Tone Path display en het Big User display

De User Preset map

Zoals je waarschijnlijk al ontdekt hebt, heeft de POD X3 meer dan 350 presets die allemaal netjes in 
mappen zijn gerangschikt. Je kunt door die mappen bladeren door aan de corresponderende multi-
function knoppen te draaien:  

In de User map bevinden zich 128 opslag locaties, die je kunt gebruiken om je eigen geluiden in op te 
slaan. Als je op een van de Channel knoppen op je FBV drukt, zul je zien dat de POD automatisch naar 
de User map overschakelt en de corresponderende preset laadt van de huidige bank. Je maakt dus je 
eigen geluiden, slaat die op in een van de 128 User locaties en kan die met je FBV/POD X3 combinatie 
oproepen. 

Je kunt zien dat we in de lagere banken van de User map alvast wat geluiden voor je hebben neergezet, 
die je natuurlijk naar eigen inzicht kunt aanpassen. Ook kun je handmatig een andere map selecteren 
en via de knoppen op de POD X3 de andere presets* beluisteren. Ook deze kunnen worden aangepast, 
waarna je via de SAVE knop het aangepaste geluid op een van de 128 User locaties kunt opslaan. Als 
je dat hebt gedaan is ook dat geluid via je FBV op te roepen. 
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*Als je een FBV Shortboard MkII hebt, zal het LCD display altijd de titel van de huidige POD X3 preset 
weergeven, zelfs als die preset niet in de User bank zit. De knoppen en de pedalen van de FBV zullen 
ook functies binnen de Tone bedienen, maar de Bank up/Down knoppen en de Channel A - D knoppen 
brengen je altijd terug naar de User map, om een van de 128 presets op te roepen. 

Effecten bedienen en meer

Met je FBV kun je ook dieper onder de motorkap van de geluiden in je POD X3 kruipen, zoals het 
bedienen van effecten binnen een preset. 

Let op: Eem preset van een POD X3 kan optioneel uit twee Tones bestaan, elk met zijn eigen effecten en 
effect instellingen. En net zoals je op de POD moet schakelen tussen Tone 1 en Tone 2 om de effecten 
en parameters per Tone te bedienen, moet je dat ook via de FBV. De onderstaande knoppen werken dus 
alleen voor de effecten van de geselecteerde Tone. Om tussen Tone 1 en Tone 2 te schakelen, druk je 
op de TONE 2 knop van de POD X3 of op de FUNCTION knop van het Shortboard. Zie “Dual Tone 
presets bedienen” op pagina 2•9 voor meer details.

FBV Shortboard™ MkII

FUNCTION 1: Standaard zet je met deze knop het COMP effect aan/uit. Maar je kunt ‘m ook 
gebruiken om AMP+CAB aan/uit te zetten, te schakelen tussen Tone 1/2 of de FX Loop aan/uit te 
zetten (dat laatste kan alleen op de POD X3 pro).

TIP: Het “System screen” van de POD X3 heeft een “LP Switch” instelling voor Tone 1 en Tone 2. 
Daarmee kun je instellen welke van bovenstaande functies door de FUNCTION 1 knop worden bediend. 
Deze instelling kun je per individuele User preset maken. Zie “POD X3 Systeem Configuratie - Pedal 
Settings” op pagina 2•4 voor meer details.

FUNCTION 2: zet het AMP/CAB effectblok aan/uit.

STOMP: zet het STOMP effectblok aan/uit.

MODULATION: zet het MOD effectblok aan/uit.

DELAY: zet het DLY effectblok aan/uit.

REVERB: zet het VERB effectblok aan/uit.

TAP: Het tempo waarmee je deze knoop meerdere keren intrapt, wordt gevolgd door een aantal Delay 
en Modulatie effecten. De LED boven de knop knippert in het ritme van het huidige tempo. 

TUNER: Houd de TAP knop meer dan twee seconden ingedrukt om het stemapparaat te activeren. 
In het FBV display verschijnt een handige weergave om je gitaar te stemmen. Druk nog een keer op de 
knop om het stemapparaat te deactiveren.

TIP: Je kunt bepalen wat je uit je POD X3 hoort tijdens het stemmen. Dit doe je op de Tuner pagina 
van de POD X3. Je kunt het signaal op MUTE (uit) zetten of niet. (‘Tuurlijk wil iedereen graag je gitaar 
perfect gestemd horen, maar niet iedereen wil het horen als je ‘m aan het stemmen bent!)
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Pedaal: Het ingebouwde pedaal kan (net als een optioneel extern expressiepedaal) worden toegewezen 
aan Tone 1, Tone 2 of beide Tones. Daar kan hij verschillende functies bedienen (Wah, Volume, 
Tweak). In de volgende paragraaf POD X3 Systeem Configuratie vind je details over hoe je per Tone 
het pedaalgedrag kunt instellen.

Pedaal VOL & WAH LEDs: Deze twee LED’s aan de linkerzijde van het ingebouwde pedaal, geven 
de modus van het pedaal weer. Als beide LED’s tegelijk branden, bedient het pedaal de TWEAK 
parameter. Wat die TWEAK parameter doet, stel je in via een menu, waarin je kunt kiezen tussen een 
groot aantal effect instellingen. Meer info vind je in de paragraaf POD X3 Systeem Configuratie.

FBV Express™ MkII

TAP TEMPO: Als je een tempo wilt in’tappen’ dat door Delay of Modulatie effecten gevolgd moet 
worden, druk je meerdere keren op de geslecteerde Channel knop A - D. Je kunt het tempo aflezen via 
een LED in het Tuner display.

TUNER: Houd de geselecteerde Channel knop A - D twee seconden ingedrukt om het ingebouwde 
stemapparaat van de POD X3 te activeren. Om de het setmapparaat te deactiveren, druk je op een 
willekeurige Channel knop. Je komt dan terug in de preset waar je zat voor je het stemapparaat 
activeerde. Je kunt ook het pedaal helemaal naar voren trappen en de teenschakelaar intrappen om 
het stemapparaat te deactiveren.

TIP: Je kunt bepalen wat je uit je POD X3 hoort tijdens het stemmen. Dit doe je op de Tuner pagina 
van de POD X3. Je kunt het signaal op MUTE (uit) zetten of niet. (‘Tuurlijk wil iedereen graag je gitaar 
perfect gestemd horen, maar niet iedereen wil het horen als je ‘m aan het stemmen bent!)

Pedal: Het ingebouwde pedaal kan (net als een optioneel extern expressiepedaal) worden toegewezen 
aan Tone 1, Tone 2 of beide Tones. Daar kan hij verschillende functies bedienen (Wah, Volume, 
Tweak). In de volgende paragraaf POD X3 Systeem Configuratie vind je details over hoe je per Tone 
het pedaalgedrag kunt instellen.

Pedaal VOL & WAH LEDs: Deze twee LED’s aan de linkerzijde van het ingebouwde pedaal, geven 
de modus van het pedaal weer. Als beide LED’s tegelijk branden, bedient het pedaal de TWEAK 
parameter. Wat die TWEAK parameter doet, stel je in via een menu, waarin je kunt kiezen tussen een 
groot aantal effect instellingen. Meer info vind je in de paragraaf POD X3 Systeem Configuratie.

POD X3 Systeem Configuratie - Pedal Settings

Er staan voor je FBV MkII meerdere opties op de eerste pagina van het SYSTEM scherm van je POD 
X3. Houd op de POD X3 de OUTPUTS/Hold for System knop ingedrukt om naar het SYSTEM 
scherm te gaan waar je het gedrag van het pedaal kun instellen en andere functies.

Pagina 1 van het System scherm van de POD X3
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Met de drie PEDAL instellingen op de bovenste rij kn je het gedrag bepalen van het wah/volume/
tweak pedaal op je FBV MkII voor de huidige preset. Let erop dat een pedaal drie dingen (wah/volume/
tweak) kan bedienen, maar niet meer dan twee per Tone. Wel zijn de functies onafhankelijk per Tone 
in te stellen. 

• FBV Shortboard MkII - Heeft een ingebouwd pedaal, namelijk “Pedal 1”. Als er geen 
expressiepedaal is aangesloten, zijn de opties voor Pedal 2 niet actief (de opties staan tussen 
haakjes, zoals in het SYSTEM scherm op de vorige pagina). 

• Als een Expressiepedaal wordt aangesloten op het FBV Shortboard, wordt hij “Pedal 2” 
genoemd en worden de opties ervoor actief .De opties worden nu zonder haakjes weergegeven, 
zoals hieronder:

POD X3 System scherm - Shortboard met expressiepedaal

• FBV Express MkII - Heeft een ingebouwd pedaal, maar geen mogelijkheid voor een extern 
pedaal, daarom worden de andere opties tussen haakjes weergegeven om duidelijk te maken dat 
ze niet actief zijn.

Alle PEDAL, TWK en LP SW systeeminstellingen zijn individueel per preset. Je kunt ze dus per 
preset instellen en opslaan, zodat je FBV pedalen functioneren zoals jij het wilt voor elk individueel 
programma. 

Let op: Elke opslag locatie in je POD X3 kan bestaan uit twee verschillende Tones (Tone 1 en Tone 2). 
In de System instellingen kun je echter altijd de instellingen voor Tone zien en instellen, zelfs als in de 
preset waarin je werkt Tone 2 helemaal niet actief is. 

PEDAL CNTRL - Gebruik deze, meest linkse instelling om te bepalen of het pedaal alleen Tone 1 
aanstuurt, Tone 2 of BEIDE TONES. (de standaard instelling is BOTH (beide) TONES voor alle 
presets). We hebben echter veel flexibiliteit ingebouwd door je in staat te stellende pedaal functies per 
Tone, per preset in te stellen, dus kijk even mee naar de mogelijkheden:

TONE 1 ONLY -  Pedaal 1 (en Pedaal 2, als ‘ie is aangesloten) bedient alleen Tone 1, volgens de 
instellingen (wah/volume/tweak) die voor Tone 1 zijn geselecteerd, ongeacht de instellingen voor 
Tone 2.

TONE 2 ONLY - Pedaal 1 (en Pedaal 2, als ‘ie is aangesloten) bedient alleen Tone 2, volgens de 
instellingen (wah/volume/tweak) die voor Tone 2 zijn geselecteerd, ongeacht de instellingen voor 
Tone 1.

BOTH TONES - Pedaal 1 (en Pedaal 2, als ‘ie is aangesloten) bedient Tone 1, volgens de instellingen 
(wah/volume/tweak) die voor Tone 1 zijn geselecteerd, en Tone 2 volgens de instellingen (wah/
volume/tweak) die voor Tone 2 zijn geselecteerd. 

Voor meer details over het gedrag en de instellingen van de FBV pedalen met Dual Tone presets, moet je 
zeker de volgende paragraaf “het gebruik van pedalen met Tone 1 en Tone 2” lezen.
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TONE1 PEDAL - Via deze instelling bepaal je wat Pedal 1 en Pedal 2 (indien aanwezig) bedienen in 
Tone 1. Deze instellingen gelden alleen voor Tone 1 en de PEDAL CNTRL instelling (zie hierboven) 
bepaalt of Tone 1 daadwerkelijk bediend wordt door het pedaal. Je zult zien dat de opties anders zijn als 
je een expressie pedaal op een Shortboard hebt aangesloten. 

De TONE1 PEDAL opties voor een FBV Express en een Shortboard zonder expressiepedaal zijn 
als volgt:

• 1-W/V 2-VOL - Pedaal 1 bedient de Wah of het Volume, waarbij de teenschakelaar schakelt 
tussen de twee functies van Tone 1. Pedaal 2 is niet actief

• 1-TWK 2-VOL - Pedaal 1 bedient de Tweak parameter die is toegewezen aan Tone 1 (lees de 
volgende paragraaf TONE 1 TWK). Pedaal 2 is niet actief

• 1-W/V 2-TWK - Pedaal 1 bedient de Wah of het Volume, waarbij de teenschakelaar schakelt 
tussen de twee functies van Tone 1. Pedaal 2 is niet actief.

De PEDAL TONE1 opties voor een Shortboard met expressiepedaal zijn als volgt:

• 1-W/OFF 2-VOL - Pedaal 1 bedient de Wah, waarbij de teenschakelaar de Wah aan/uit schakelt. 
Pedaal 2 bedient ten allen tijde het Volume.

• 1-TWK 2-VOL - Pedaal 1 bedient de Tweak parameter die is toegewezen aan Tone 1 (lees de 
volgende paragraaf TONE 1 TWK). De teenschakelaar doet niets. Pedaal 2 bedient ten allen 
tijde het Volume.

• 1-W/V 2-TWK - Pedaal 1 bedient de Wah of het Volume, waarbij de teenschakelaar schakelt 
tussen de twee functies van Tone 1. Pedaal 2 bedient de Tweak parameter die is toegewezen aan 
Tone 1 (see the following TONE1 TWK description).

TONE2 PEDAL - Je kunt deze TONE2 instellingen gebruiken om de toewijzingen (wah/volume/
tweak) voor Pedaal 1 en Pedaal 2 (indien aanwezig) te maken voor Tone 2. De opties voor TONE2 
PEDAL zijn hetzelfde als die van TONE1 PEDAL, die hierboven beschreven zijn, maar de instellingen 
hier zijn natuurlijk alleen op Tone 2 van toepassing, zodat je echt onafhankelijke controle per Toen 
hebt. De PEDAL CNTRL instelling bepaalt of Tone daadwerkelijk wordt bediend door je peda(a)
l(en). En kijk even bij de TONE2 TWK opties hieronder hoe je kunt bepalen wat er wordt bediend 
via de Tweak (TWK) optie.

TONE1 TWK - (Tweak) Als je een van de TONE1 PEDAL opties op TWK (tweak) hebt ingesteld, 
kun je hier instellen waar die tweak parameter voor staat; welke parameter er wordt bediend. De lijst 
met beschikbare instellingen is te groot om op te noemen, dus draai aan de knop en kijk zelf maar!

TONE2 TWK - (Tweak) Als je een van de TONE2 PEDAL opties op TWK (tweak) hebt ingesteld, 
kun je hier instellen waar die tweak parameter voor staat; welke parameter er wordt bediend. De lijst 
met beschikbare instellingen is te groot om op te noemen, dus draai aan de knop en kijk zelf maar!

TONE1 LP SW (Alleen Shortboard) - Deze LP SW (Loop Switch) instelling bepaalt welke functie 
van Tone 1 wordt bediend door de FUNCTION1 knop van je FBV Shortboard. Let op: We hebben 
de mogelijkheden onlangs uitgebreid, dus je kunt met de FUNCTION1 knop veel meer aansturen dan 
alleen maar de effectloop. Laat de naam je niet op het verkeerde been zetten.

• COMP - Zet het Compressor blok aan/uit. 

• AMP - Zet het Amp+Cab blok aan/uit. 

• LOOP - (Alleen POD X3 Pro) Zet de FX Loop aan/uit. 
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• DUAL - voert dezelfde schakelfunctie uit als de TONE 2 (Hold For Dual) knop op je POD X3: 
het heen en weer schakelen tussen Tone 1 en Tone 2. Ook de Hold For Dual functie, waarmee 
je Dual Tone aan-/uitzet werkt net zoals de knop op de POD X3.

Let op: Als je de instelling op DUAL zet, zal ook de instelling voor Tone 2 automatisch ook op DUAL 
worden gezet, omdat dat noodzakelijk is voor de goede werking van deze functie. 

TONE2 LP SW (Alleen Shortboard) - Deze LP SW (Loop Switch) instelling bepaalt welke functie 
van Tone 2 wordt bediend door de FUNCTION2 knop van je FBV Shortboard. De opties voor Tone 
2 zijn:

• COMP - Zet het Compressor blok aan/uit. 

• AMP - Zet het Amp+Cab blok aan/uit. 

• LOOP - (Alleen POD X3 Pro) Zet de FX Loop aan/uit. 

• DUAL - voert dezelfde schakelfunctie uit als de TONE 2 (Hold For Dual) knop op je POD X3: 
het heen en weer schakelen tussen Tone 1 en Tone 2. Ook de Hold For Dual functie, waarmee 
je Dual Tone aan-/uitzet werkt net zoals de knop op de POD X3.

TIP: Onthoud goed dat deze instellingen uniek zijn voor elke preset. Vergeet ze dus niet op te slaan als je 
klaar bent met het programmeren van de instellingen!

De FBV Pedalen gebruiken met Tone 1 en Tone 2

Laten we eens kijken wat de opties zijn voor het ingebouwde pedaal van je FBV (en optionele 
expressiepedalen) als we ze gebruiken in combinatie met Dual Tone presets. Zoals hierboven 
beschreven, kun je met de TONE1 en TONE2 PEDAL mode opties (wah/volume/tweak) de pedalen 
onafhankelijk per Tone aan een functie toewijzen (in het geval van een Shortboard met een optioneel 
extern expressiepedaal is dat ook nog eens onfhankelijk per pedaal). Als je dus deze pedaalopties instelt 
moet je goed bedenken wat je per Tone wilt bedienen. Hier volgen wat mogelijkheden:

• Alleen een Wah bedienen in Tone 1 of Tone 2

• Een Wah bedienen in beide Tones, met één pedaal

• Een Wah bedienen in Tone 1 met pedaal 1 en een Wah bedienen in Tone 2 met pedal 2

• Een Tweak parameter bedienen in Tone 1 of Tone 2

• Dezelfde Tweak parameter bedienen in Tone 1 en Tone 2 met één pedaal

• Twee verschillende Tweak parameters bedienen in elke Tone met één pedaal

• Een Tweak parameter bedienen in Tone 1 met pedaal 1 en een andere Tweak parameter bedienen 
in Tone 2 met pedaal 2

Als je een Dual Tone preset hebt geladen en PEDAL CNTRL staat op BOTH TONES met dezelfde 
instellingen voor PEDAL TONE 1 en PEDAL TONE2, dan bedienen dit FBV pedaal en de 
teenschakelaar hetzelfde effect in beide Tones tegelijkertijd (slim, hè?). Als je bijvoorbeeld “1-W/V” 
kiest voor PEDAL TONE1 en PEDAL TONE2, dan bedient het ingebouwde FBV pedaal de Wah en 
het Volume voor beide Tones. En al je de teenschakelaar intrapt, wordt er in beide Tones tegelijkertijd 
geschakeld tussenWah en Volume. 
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En op dezelfde manier worden toegewezen Tweak parameters per Tone tegelijkertijd bediend door pedaal 
2, als je de instellingen voor pedaal 2 op “2-TWK” zet voor zowel Tone 1 als Tone 2. Je kunt ook de 
TWK instelling aan verschillende parameters toewijzen zodat de parameter die dor pedaal 2 wordt 
bediend per Tone verschillend is. Zo kan de Tweak parameter voor Tone 1 bijvoorbeeld de Reverb mix 
zijn en voor Tone 2 de Delay mix. Het pedaal bedient nu deze parameters tegeijkertijd!

*Let op: Het is mogelijk om een Dual Tone preset te maken waarin de Wah in de ene Tone aan staat en in 
de andere Tone uit. Als je dan PEDAL CNTRL op BOTH TONES zet en PEDAL toewijst aan “1-W/V” 
voor zowel Tone 1 en Tone 2, blijft de schakelactie gelinkt. Dat wil zeggen dat om het moment dat je de 
teenschakelaar intrapt, de wah van Tone 1 uitgaat, terwijl die van Tone 2 juist aangaat. Als je dit niet wilt, 
moet je erop letten dat op het moment van opslaan beide Wahs uitstaan. Dit kun je eventueel via de knoppen 
op je POD regelen.

De moraal van het verhaal is, dat je per Tone precies kunt bepalen wat elk pedaal moet bedienen en dat de 
FBV MkII de functionaliteit van je POD X3 ontzettend uitbreidt! 

Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, kun je heel bizarre effecten creëren door de pedalen 
onafhankelijk per Tone te configuren (en bizar is goed!) Je kunt het beste verschillende User presets 
maken en de pedaalinstellingen per preset bepalen. Op die manier heb je niet alleen de keuze uit 
presets met verschillende geluiden, maar ook uit presets met verschillende manieren waarop je die 
geluiden aanstuurt.

Het minimum en maximum volume instellen voor het volumepedaal

Natuurlijk kun je het volume van de POD X3 bedienen via het pedaal van je FBV MkII. Je POD X3 
biedt echter een paar opties voor het Volume effect. Om bij deze instellingen te komen, ga je naar de 
Home page van de POD X3 en kies je het effectblok , genaamd VOL. Druk twee keer op de ON/OFF 
knop om naar de instellingen van het VOL effect te gaan:

De pagina met instellingen voor het Volume effect op van de POD X3.

• MIN – Bepaalt hoeveel volume je nog hoort als het pedaal in de achterste postie staat (hielpositie). 
ALs je deze instelling op 0% zet, hoor je in de hielpositie niets.

• MAX – Bepaalt hoeveel volume je hoort als het pedaal helemaal in de voorste positie staat 
(teenpositie).

• CONFIG – bepaalt de positie van het VOL effect in de signaalketen van de POD X3: Pre (voor 
de Amp+Cab blokken), of Post (na de Amp+Cab blokken). 

Net als in de wereld van gitaar effectpedalen en versterkers, bepaalt de plaats van het volume effect 
de invloed die het heeft op je geluid. Als je bijvoorbeeld je volume effect voor een distortion plaatst, 
en je vermindert het volume, dan vermindert ook de hoeveelheid oversturing. Zet je het volume na 
de distortion, dan verlaag je alleen het volume, zonder dat het invloed heeft op de hoeveelheid gain. 
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Met het Volume in de Pre positie en een ingeschakeld Delay effect, blijft de Delay uitklinken als je het 
Volume terughaalt. Maar als je het Volume in de Post positie zet, worden zowel het oorspronkelijke 
signaal als de Delay effecten zachter?

Het VOL effect blok is hetzelfde volume als het volume wordt bediend door de Tone Volume knop op 
de POD X3. Dit betekent dat elke Tone zijn eigen volume effect heeft. Als je preset dus bestaat uit twee 
Tones, moet je dus op de TONE 2 knop drukken om deze instellingen onafhankelijk te maken voor 
Tone 1 en Tone 2. Ook zijn deze instellingen natuurlijk per preset verschillend, dus je kunt ze opslaan 
per individuele preset.

Dual Tone presets bedienen

Een van de tofste mogelijkheden van je POD X3 is de beschikbaarheid van twee compleet gescheiden 
signaalketens. Je kunt dus een “Tone Pair” maken, met een gitaargeluid voor Tone 1, (waarbij een 
gitaar of bas is aangesloten op Input 1) en een zanggeluid die gebruik maakt van een Microfoon die 
op Input 2 is aangesloten. Ook kun je een “Tone Blend” maken waarin je Tone 1 en Tone 2 gebruikt 
om een enkele gitaar te versterken, alsof hij door twee gescheiden versterkers, elk met hun eigen 
effecten, speakerkasten en microfoons, wordt gestuurd. Je POD X3 is al voorzien van een groot aantal 
Single Tone presets, Tone Pairs en Tone Blends. Je kunt dus even kijken hoe deze zijn gemaakt en ze 
eventueel aan je wensen aanpassen en opslaan in de User map.

Voor een goed begrip van het maken van Dual Tones, moet je het hoofdstuk over het Dual Tone Concept  
in je POD X3  Pilot’s Handbook zeker lezen. 

 
Met je FBV MkII kun je door de 128 User presets in de User map bladeren. Zoals eerder geschreven, 
kunnen sommige User presets bestaan uit alleen Tone 1, terwijl andere bestaan uit Tone 1 en Tone 2. 
Dit maakt geen verschil voor de A- D Channel knoppen en de Bank knoppen op je FBV. Die knoppen 
gaan alleen over het laden van presets, of ze nu uit één Tone bestaan, of twee. Toch is het wel handig 
om te weten wat de andere knoppen op je FBV Shortboard MkII doen als er een Dual Tone preset 
wordt geladen.

De FBV Shortboard MkII’s zijn voorzien van effect knoppen (STOMP, MOD, DELAY, etc.) waarmee je 
in de geselecteerde Tone dingen kunt wijzigen. Het indrukken van deze knoppen schakelt dus effecten 
aan/uit, maar ALLEEN die van de geselecteerde Tone. Je kunt de FUNCTION 1 knop configureren 
om dezelfde functie te krijgen als de TONE 2 knop op je POD X3. Hiermee kun je Tone 1 of Tone 2 
selecteren, zodat je in de verschillende Tones effecten aan/uit kunt zetten en kun je de knop ingedrukt 
houden om de Dual Tone functionaliteit aan of uit te zetten. Om de toewijzing van de FUNCTION 
knop in te stellen, ga je naar het SYSTEM scherm op je POD X3 en stel je de LP SW opties in voor 
Tone 1 en Tone 2 (zien de beschrijving van de LP SW instelling op pagina 2•6 ).

TIP: Als je de verschillende “Tone Pair” fabriekspresets uitprobeert, zul je zien dat zul je zien dat we 
achter veel Tone 1 geluiden een “L” hebben gezet en achter veel Tone 2 geluiden een “R” (bijvoorbeeld 
preset 12A). Als je op deze manier een unieke letter achter elke Tone zet, kun je in het display van je 
FBV Shortboard makkelijk aflezen welke Tone je aan het bedienen bent. 

Dit is het zo ongeveer! Met de kennis uit dit hoofdstuk kun je de complete mogelijkheden van je 
POD X3 of POD X3 Pro benutten. En dat allemaal zonder je handen van je gitaar af te houden. Meer 
informatie kun je vinden op de Line 6 Online Support webpagina. 

http://www.line6.com/support/
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de lIne 6 FBv Control applICatIe 
Het vorige hoofdstuk Aan de slag zou je al een eind op weg moeten hebben geholpen met je FBV 
MkII controller. In dit hoofdstuk zullen we je een overzicht geven van de mogelijkheden en functies 
die de Line 6 FBV Control applicatie biedt. Het is verstandig om dit hoofdstuk te lezen voordat je naar 
het hoofdstukken over POD Farm 2, GearBox en andere software gaat want je zult in al die situaties dit 
programma nodig hebben.

Wat heb ik er aan? 

Je nieuwe FBV Shortboard™ of Express™ MkII is een vrij slim apparaat waarmee je niet alleen Line 6 
versterkers en POD® apparatuur kunt aansturen (via een RJ-45 kabel), maar waarmee je ook software 
kunt aansturen die reageert op standaard MIDI control informatie (via een standaard USB aansluiting) 
De Line 6 Control applicatie is specifiek bedoeld voor het laatste en biedt eenvoudige, maar handige 
mogelijkheden om de MIDI informatie die wordt verzonden van de voetschakelaars of het pedaal aan 
te passen aan de software die de MIDI informatie ontvangt. Je kunt deze instellingen vervolgens op 
je computer opslaan als FBV presets zodat je ze elk moment kunt terughalen. Dus ga je gang en laat 
je FBV MkII hardware al die ondeugende MIDI dingen doen die je altijd al had willen uitproberen!

Graphische gebruikers interface

In softwareland wordt het hoofdvenster van de Line 6 Control applicatie de Grafische gebruikers 
interface genoemd (Hippe softwareknakkers korten dit meestal af tot tot GUI: Graphical User 
Interface). Hieronder hebben we beschrijvingen geplaatst bij alle belangrijke dingen die je moet weten 
als de boel met je muis gaat verkennen. De nummers refereren aan de omschrijvingen.
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Bedieningselementen

1 - FBV afbeelding: Hier zie je een grafische weergave van je FBV MkII. Om de MIDI toewijzing 
van een knop of pedaal op je FBV te wijzigen, klik je direct op de corresponderende knop op deze 
afbeelding of op de corresponderende rij in de Control Properties lijst eronder. Zie de beschrijving van 
de Control Properties Lijst op pagina 3•2 voor instellingsmogelijkheden.  

Let op: De FBV Control applicatie detecteert automatisch je FBV apparaat dat via USB is aangesloten 
(Shortboard of Express MkII) maar er zijn ook nog opties als je het programma start zonder dat er een of 
meerdere FBV apparaten zijn aangesloten. Zie de “Preferences” op pagina 3•9 voor meer informatie.

2 - Voetschakelaars: Je selecteert een schakelaar en de bijbehorende rij in de Control Properties 
lijst door er direct op te klikken. Alle voetschakelaars op je FBV MkII hardware kunnen worden 
ingesteld om elk soort MIDI bericht te versturen, die je kunt vinden in de lijst van Control Parameters. 
Dit staat los van hoe de knop is gelabeled op het chassis van je FBV apparaat. Als je niet wilt dat 
een knop een MIDI commando verstuurt, selecteer je “Unassigned” in de rij met MIDI commando’s. 
(Zie ook “Gedrag van de Led’s boven de voetschakelaars” op pagina 3•6 voor meer informatie over deze 
aanwijzingen).

3 - Vol en Wah: Het ingebouwde pedaal van je FBV (wordt Pedal 1 genoemd) biedt je twee toewijsbare 
functies. Om de functies te selecteren klik je op VOL of WAH in de afbeelding (of direct op de 
corresponderende rijen in de Control Properties lijst). Elk van de Pedal 1 functies kan ingesteld worden 
om een willekeurige MIDI CC waarde te versturen. Hiermee kun je met een pedaal twee verschillende 
parameters te bedienen in je software. Je schakelt tussen de twee parameters door het pedaal hard naar 
voren in te trappen zodat je de teenschakelaar (“Toe Switch”) indrukt. Lees de volgende omschrijving 
over de Toe Switch voor gerelateerde functies. Als de WAH LED aan staat, is de Pedal 1 “Wah” functie 
in gebruik. Brandt de VOL LED, dan is de Pedal 1 “Vol” functie in gebruik. 

4 - Pedal 1 Toe Switch: Klik hier om de “Toe Switch” (teenschakelaar) te selecteren die onder de 
voorkant van het ingebouwde pedaal zit. Deze schakelaar heeft eigenlijk twee functies:

• Met Toe Switch kun je elk beschikbaar MIDI commando versturen, net als met een andere 
voetschakelaar op je FBV.  Dit kan handig zijn voor sommige pedaal gerelateerde effect parameters.  

• Verder zal de schakelaar altijd (is een standaardfunctie en dus niet te programmeren of te 
wijzigen) Pedal 1 schakelen tussen de “Pedal Wah” en de “Pedal Vol” opdrachten, zoals ingesteld 
in de Control Properties lijst. De WAH en VOL LED’s tonen welke functie in gebruik is. Zoals 
gezegd staat deze functie los van de instellingen voor de Toe Switch in de Control Properties lijst.

Zie ook de “3 - Vol en Wah” beschrijving hierboven voor meer informatie over pedaal instellingen.

5 - Pedal 2 (alleen Shortboard): Het FBV Shortboard MkII heeft een “Expression Pedal” aansluiting 
aan de achterkant. Hier kun je een optioneel expressiepedaal aansluiten (zoals de Line 6 EX-1). Om een 
functie toe te wijzen aan het expressiepedaal, klik je direct op de Pedal 2 aanduiding op de afbeelding, 
of op de corresponderende rij in de Control Parameter lijst. Je kunt Pedal 2 elke MIDI CC met elke 
waarde versturen om voortdurend een draaiknop of schuif in je software te bedienen.

6 - Control Properties lijst: Deze lijst geeft alle instelbare MIDI commando’s weer voor de 
voetschakelaars en pedalen van je geselecteerde FBV Shortboard /Express MkII. Zoals hierboven al 
omschreven, kun je direct op een schakelaar in de afbeelding klikken of op een regel, hier in de Control 
Properties lijst om de MIDI instellingen te selecteren en te wijzigen. Hieronder volgen omschrijvingen 
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van de verschillende kolommen en de beschikbare opties:

• Control: De naam van de fysieke voetschakelaar of het pedaal, zoals gelabeled op het chassis van 
je FBV Shortboard/Express MkII. 

• MIDI Command: Het soort MIDI commando dat de knop of het pedaal zal versturen als hij wordt 
ingetrapt. Je kunt kiezen tussen de volgende type MIDI commando’s voor alle voetschakelaars 
(Pedal Wah, Pedal Vol en Pedal 2 kunnen alleen MIDI CC’s versturen of geen toewijzing 
(“Unassigned”) hebben:

• Unassigned: verstuurt geen MIDI data. Eigenlijk schakel je hiermee de regelaar uit.

• Bank Change: verstuurt een nummerieke waarde die gebruikt wordt om te schakelen tussen 
banken met Presets.

• Program Change: Een numerieke waarde om tussen Presets binnen een geselcteerde bank 
te schakelen.

• MIDI Continuous Controller (MIDI CC): Zie de CC als een knop die een instelbare 
minimale en maximale waarde heeft. 

• MIDI Machine Control (MMC): Specifieke commando’s die binnen opnamesoftware 
gebruikt worden voor transport functies (Play, Stop, Record, etc.)

• Mackie: Specifieke commando’s volgens het  “Mackie Universal Controller” protocol, die 
vaak gebruikt worden voor transport parameters (Play, Stop, Record, etc.), binnen MIDI 
software die het Mackie Control ondersteunt.

Let op: FBV MkII apparaten kunnen alleen bovenstaande MIDI Commando’s versturen - je kunt ze niet 
configureren om MIDI noten te versturen of MIDI SysEx dumps.

Value: Hier stel je de MIDI waarde in voor het geselecteerde MIDI commando. Deze opties variëren 
op basis van het geselecteerde MIDI commando (zie de omschrijvingen hierboven).

• Als MIDI Command op Bank Change of Program Change staat met Increment of Decrement 
als Switch Mode, kun je een waarde van 1 tot 127* kiezen om per keer indrukken zoveel banken 
of presets vooruit/achteruit te schakelen.

*Let op: Je kunt, technisch gezien, ook “0” als waarde opgeven voor het Bank- of Program Change 
commando met als Switch Mode Increment of Decrement. Dit is alleen niet aan te raden omdat het voor de 
meeste MIDI applicaties geen geldige waarde is om te ontvangen.

• Als MIDI Command op Bank Change of Program Change staat met Fixed als Switch Mode, 
kun je elke waarde tussen 0 en 127 instellen om direct naar de corresponderende Bank/Preset te 
gaan.

• Als MIDI Command op MIDI CC staat,  kun je een waarde kiezen tussen 0 en 127 of Custom 
selecteren. Als je Custom hebt gekozen, worden in de rij met controllers de opties Toggle 1/
Up en Toggle 2/Down selecteerbaar, zodat je aan beide acties hun eigen MIDI CC waarde kunt 
toewijzen.

• Als MIDI Command op MMC staat, kun je kiezen uit de opties Play, Stop, Play/Stop, Record 
Punch-Pro Tools, Pause, Fast Forward, of Rewind.

• Als MIDI Command op Mackie staat, kun je kiezen uit de opties Play, Stop, Play/Stop, Record 
Punch, Pause, Fast Forward, of Rewind.
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Toggle1/Up Toggle2/Dn CC/Val kolommen: Deze kolommen worden selecteerbaar als MIDI 
Command op “MIDI CC”staat en de value op “Custom”. Je kunt nu handmatig de waardes invoeren 
die een knop geeft als hij niet is ingedrukt (Toggle 1/Up) en als hij wel is ingedrukt (Toggle 2/Down).  
(Zie “Gedrag van voetschakelaars” op pagina 3•5  voor details).

Port: De MIDI Out poort waardoor de MIDI commando’s verstuurd worden. De FBV MkII apparaten 
hebben vier onafhankelijke MIDI uitgangen via één USB aansluiting. Zo kunnen verschillende 
programma’s tegelijk naar verschillende commando’s uit je FBVMkII luisteren. Je kunt kiezen uit Poort 
1, 2, 3, 4 of All (allemaal tegelijk). Dit kan onafhankelijk voor elke regelaar.

TIP: Als je je FBV wilt gebruiken om meerdere software applicaties tegelijk aan te sturen, kun je functies 
toewijzen aan verschilende poorten, zodat elke applicatie alleen reageert op MIDI commando’s die op die 
poort binnenkomen. Zo ontvangt de applicatie alleen de commando’s die voor hem bedoeld zijn.

Channel: Het MIDI kanaal waarover de MIDI data wordt verzonden vanuit de geselecteerde poort. 
Je kunt elk kanaal kiezen van 1 tot 16. Als je bij de MIDI poorten “All” hebt geselecteerd, wordt het 
gekozen MIDI channel toegepast op alle poorten. (Om het MIDI kanaal te wijzigen, kun je direct op 
de waarde klikken en naar boven/naar beneden slepen, of je muiswiel gebruiken).

Switch Mode: De opties die hier beschikbaar zijn, hangen af van het geselecteerde MIDI Commando. 
(Er zijn geen Switch Mode opties beschikbaar voor Pedal Wah, Pedal Vol en Pedal 2).

• Als MIDI Command op Bank Change of Program Change staat,  kun je hier kiezen uit 
Increment, Decrement, of Fixed:

• Increment: Door de corresponderende voetschakelaar in te trappen, kun je door Banken/
Programma’s omhoog gaan in stappen van 1 tot 127*, zoals is ingesteld in de Value kolom. 

• Decrement: Door de corresponderende voetschakelaar in te trappen, kun je door Banken/
Programma’s omlaag gaan in stappen van 1 tot 127*, zoals is ingesteld in de Value kolom. 

*Let op: Je kunt, technisch gezien, ook “0” als waarde opgeven voor het Bank- of Program Change 
commando met als Switch Mode Increment of Decrement. Dit is alleen niet aan te raden omdat het voor de 
meeste MIDI applicaties geen geldige waarde is om te ontvangen.

• Fixed: Door de corresponderende voetschakelaar in te trappen, kies je een specifiek Bank/
Programmanummer tussen 0 en 127, zoals is ingesteld in de Value kolom.

Let op: Een Bank Change commando stuurt altijd een Program Change commando mee als deel van het 
totale MIDI bericht. Dit leidt ertoe dat de eerste preset van de nieuwe bank automatisch geladen wordt. 
Als je dus bijvoorbeeld op Bank #1, Preset #23 zit en je stuurt een commando Increment (bank omhoog), 
met waarde (value) 1, dan zal in de software Bank #2 met Preset #1 worden geladen.

• Als MIDI Command op MIDI CC staat, kun je kiezen uit de verschillende schakelmethodes: 
Single, Momentary, of Toggle. Zie ook “Gedrag van voetschakelaars” op pagina 3•5  voor details 
over deze switch modes.

• Als MIDI Command op MMC of Mackie staat, zijn er geen selecteerbare Switch Mode 
opties.Je zult echter zien dat sommige MMC of Mackie commando’s zichzelf automatisch op 
“Toggle”zetten, zoals Play/Stop. Dit soort commando’s schakelen namelijk automatisch heen en 
weer van het ene commando naar het andere.
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7 - No Device Connection Status Indicator: Als er geen FBV MkII apparatuur wordt gedetecteerd bij 
het starten van de Line 6 Control applicatie, verschijnt deze melding aan de onderkant van het scherm. 
Dit betekent dat je misschien de USB kabel vergeten bent in te pluggen, of dat er een ander probleem is:

Als je FBV niet is aangesloten, kun je die alsnog inpluggen terwijl de FBV Control applicatie actief is. 
Je FBV zal dan gewoon gedetecteerd worden. 

Voor Windows® gebruikers... Het is standaardgedrag van de Windows® 7, Vista® & XP, USB Class 
Compliant driver dat een MIDI poort van een USB MIDI apparaat niet door meer dan een applicatie tegelijk 
gebruikt kan worden. De Line 6 FBV Control applicatie gebruikt de FBV MIDI In poort om bewerkte 
instellingen naar je FBV te schrijven. Je kunt dus het beste vermijden dat je MIDI/DAW software die poort 
gebruikt  als je wilt dat je FBV Control tegelijk open staat en moet kunnen communiceren met je FBV. 
(Normaal gesproken hoef je binnen je MIDI/DAW software alleen maar één van de MIDI OUT poorten 1 
tot 4 in te stellen om MIDI commando’s vanuit de FBV te kunnen ontvangen). 

Gedrag van voetschakelaars

Zoals beschreven in de praragraaf over de Control Properties Lijst op pagina 3•2 , kunnen de voetschakelaars 
van de FBV MkII op verschillende manieren werken. Als je MIDI CC als Command type kiest, 
heb je de keuze tussen drie verschillende Switch Mode opties: Single, Toggle, of Momentary. Elke 
voetschakelaar kan een of twee MIDI commando’s versturen, afhankelijk van de de Switch Mode. 
Dit kan handig zijn voor sommige software parameters. Verschillende software fabrikanten gebruiken 
verschillende switch modes voor hun parameters, dus je moet goed hun documentatie doorspitten 
welke manier het beste werkt. Hieronder geven we voorbeelden hoe de verschillende switch modes 
werken:

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat je de volgende opties hebt geselecteerd voor de A knop:

Door de “065” waarde te kiezen, worden beide MIDI CC waarden op 65 gezet. Dit kun je helemaal 
rechts aflezen onder de “Toggle 1/Up” en “Toggle 2/Down” “CC” velden. In de “Val” velden ernaast 
zijn 127 en 0 automatisch gekozen. Met deze instellingen zal het gedrag in de verschillende Switch 
Modes als volgt zijn:

• Single: Zal altijd het Toggle 1/Up CC nummer met de bijbehorende Value geven als de schakelaar 
wordt ingedrukt (CC 65 met Value 127 in ons voorbeeld).

• Toggle: wisselt tussen de eerste en twee CC/Value set na iedere keer dat de knop wordt ingedrukt. 
In ons voorbeeld zal dus CC 65 / Value 127 worden verstuurd na de eerste keer indrukken en 
CC 65 / Value 0 na de tweede keer, CC 65 / Value 127 na de derde ker enzovoorts. Sommige 
software functies hebben zo’n soort gedrag nodig als het bijvoorbeeld gaat om functies aan (127) 
of uit (0) te zetten. Meestal zet een waarde tussen de 0 en 64 een parameter in de ene staat en 
zet een waarde tussen de 65 en 127 diezelfde parameter in een andere staat. Sommige software 
gebruikt echter ook de Momentary Switch Mode om parameters aan/uit te zetten. Nogmaals: 
lees hiervoor goed de handleiding van de software die je wilt bedienen. Je kunt ook gewoon 
verschillende Switch Modes uitproberen en zien welke het beste werkt.



FBV MkII Uitgebreide handleiding: FBV Control applicatie

3•6

• Momentary: Verzendt de eerste CC / Value set als de knop wordt ingedrukt en de tweede CC 
/ Value set als de knop wordt losgelaten. Dit type gedrag wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een 
sustain pedaal van een piano, waarvan je wilt dat hij aan is als je ‘m indrukt en uit als je ‘m 
loslaat. In ons voorbeeld wordt CC65 / Value 127 verstuurd als je de knop indrukt en CC65 / 
Value 0 als je de knop loslaat.  

 
MIDI CC - Custom Option: als je een MIDI CC Command type hebt gekozen, kun je in het Value 
veld (middenin) ook de optie “Custom” selecteren. Hier mee kun je de “Toggle1/Up” en Toggle 2/
Down” handmatig van CC / Value instellingen voorzien. Zoals eerder vermeld kun je in de Switch 
Modes “Toggle” en “Momentary” beide CC / Value sets om de beurt verzenden. Dit is handig als 
je bijvoorbeeld met de eerste keer indrukken een parameter wilt aansturen en met de tweede keer 
indrukken een andere parameter.

TIP voor het FBV Shortboard MkII: Als je een voetschakelaar indrukt, of een pedaal beweegt, wordt in 
het LCD display het complete commando verkort weergegeven..  

Gedrag van de Led’s boven de voetschakelaars

Boven elke knop op je FBV MkII apparaat zit een LED indicator. Als je je FBV via de USB aansluiting 
gebruikt, lichten deze LED’s op correspondernd met het MIDI commando en de Switch Mode die deze 
voetschakelaar kan versturen. 

Over het algemeen resulteren de volgende Switch Modes in het volgende LED gedrag:

• In de “Single” Switch Mode licht de LED alleen op als de voetschakelaar wordt ingedrukt. 
De LED blijft niet aan. Dit geeft aan dat bij elke keer indrukken dezelfde MIDI waarde wordt 
verstuurd.

• In de “Toggle” Switch Mode schakelt de LED in na de eerste keer indrukken en uit na de 
tweede keer indrukken. Dit om aan te geven dat na elke keer indrukken de andere waarde wordt 
verstuurd. 

• In het geval van een MIDI CC commando, betekent een MIDI CC waarde tussen de 0 en 
64 “Aan”, en zal de LED ook aan gaan. Een MIDI CC waarde tussen de 65 en 127 betekent 
“Uit” dus de LED gaat ook uit. 

• Net als bij de “Toggle” Switch Mode, stuurt de “Momentary” Switch Mode ook twee CC waardes. 
Alleen blijft bij de “Momentary” Switch Mode de LED alleen aan staan als de knop ingedrukt 
blijft, want dit is wanneer de “On” boodschap wordt verstuurd. Op het moment dat je de knop 
loslaat, wordt het “Off” commando verstuurd en gaat de LED uit.

• Als de Footswitch mode op “Unassigned” staat, wordt er nooit een commando verstuurd en zal 
de LED dus nooit aan staan.

• Bij alle andere instellingen zal de LED alleen even aangaan als de knop wordt ingedrukt; hij blijft 
dus niet aan.

Het is belangrijk je te realiseren dat bovenstaand LED gedrag alleen werken bij bovenstaande 
instellingen uit de Control Properties lijst. De FBV MkII apparaten reageren niet op MIDI data die 
verzonden wordt vanuit je MIDI/DAW software.
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Gedrag van pedalen

Het ingebouwde pedaal van je FBV MkII (en het optionele, expressiepedaal bij het FBV MkII 
Shortboard) kan MIDI CC commando’s verzenden. Het pedaal zal alle waardes van een parameter 
van 0 tot 100% kunnen versturen. Het is logisch dat je daarom het pedaal het beste kunt toewijzen 
aan een draaiknop of schuif in je software zodat je, handsfree, de waarde van die knop of schuif kunt 
manipuleren. Een pedaal toewijzen is vrij eenvoudig. Kies MIDI CC als MIDI Command en kies het 
MIDI CC nummer dat correspondeert met de parameter in de software. De “range” (het bereik) van 0 
tot 127 wordt automatisch ingesteld zodat je de parameter in de software van 0 tot 100% kunt bedienen. 
(bij sommige MIDI applicaties kun je minimum en maximum waarden instellen in de software. Check 
de handleiding ervan). 

Het ingebouwde pedaal heeft twee instelbare regelmogelijkheden: Pedal Wah en Pedal Vol. Je kunt 
elk van deze functies onafhankelijk van elkaar instellen en de teenschakelaar gebruiken om tussen de 
toegewezen parameters te schakelen. Zie de beschrijvingen van Pedal Wah en Pedal Vol op pagina 3•2 
voor meer details.

FBV Presets openen en opslaan

Met de Line 6 FBV Control applicatie kun je de gemaakte instellingen wijzigen en opslaan als “patch” 
of FBV preset die je kunt opslaan op je harddisk. Dit betekent dat je de complete instellingen van 
je FBV Shortboard of Express MkII en oneindig veel zelfgemaakte versies ervan kunt opslaan als 
individuele FBV presets en ze, wanneer je ze nodig hebt, in het geheugen van je FBV kunt laden. We 
hebben er al een paar voor je gemaakt. Hieronder vind je details over het omgaan met FBV presets.

Zoals eerder vermeld, wordt de inhoud van het geheugen van je FBV MkII apparaat gelijk in de FBV 
Control applicatie geladen, als je het programma start en je alles goed hebt aangesloten. Verder worden 
de instellingen die je doet in het FBV Control programma direct automatisch in het geheugen van je 
FBV MkII geschreven. (Het geheugen van je FBV MkII kan één complete preset tegelijk bevatten). 

TIP: Ondanks dat de instellingen die je in de FBV Control applicatie maakt direct worden opgeslagen 
in het geheugen van je FBV, is het altijd een goed idee om een ‘Save’ of Save as’ uit te voeren van al de 
instellingen van je FBV. Dan weet je zeker dat alle instellingen bewaard blijven en heb je gelijk een backup 
op je harde schijf.

Als je een FBV preset wilt openen om na te kijken of te wijzigen, zonder dat alles gelijk naar je FBV 
wordt geschreven, kun je de FBV simpelweg loskoppelen van de USB poort voordat je de FBV Control 
applicatie start. 

Een FBV Preset openen

• Op en de Line 6 FBV Control applicatie terwijl je FBV Shortboard of Express MkII is aangesloten.

• Ga naar File > Open.

• Standaard zouden de volgende mappen geopend moeten worden:

• Mac® - Documents/Line 6/FBV/Presets

• Windows® - Mijn Documenten\Line 6\FBV\Presets

• In bovenstaande mappen kun je ook de FBV fabriekspresets vinden die we hebben bijgevoegd 
(bijv. - “FBV-Default.fbv”). 
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• Dit is ook de standaardmap waar je gevraagd wordt je eigen FBV presets in op te slaan.

• Het openen van een van deze .fbv presets laadt alle toewijzingen in de FBV Control applicatie 
én laadt alles automatisch naar het interne geheugen van je FBV MkII apparaat.

Let op: Je FBV Shortboard/Express MkII kan maar één FBV preset tegelijk bevatten. Als je een nieuwe 
preset opent, zoals hierboven beschreven, worden alle USB MIDI toewijzingen in het geheugen van je FBV 
apparaat OVERSCHREVEN door de toewijzingen van het .fbv bestand dat geladen wordt. Voordat je dus 
een preset bestand opent kun je misschien het beste het huidige bestand eerst even opslaan.

Een FBV preset opslaan

Tijdens het werken in de Line 6 Control applicatie kun je op elk moment alle instellingen die je 
maakte opslaan als FBV preset op de harde schijf van je computer. Dit is altijd een goed idee om te 
doen als je een set commando’s hebt die je niet wilt vergeten, maar wilt bewaren om op een later 
moment naar je FBV te sturen. Denk aan de mantra: “Save op tijd en save vaak...” 

Volg de standaard Mac® of Windows® software conventies... 

• Om de wijzigingen die je maakte aan de huidige FBV preset op te slaan, waarbij je de vorige 
instelling overschrijft, kies je File > Save in het menu bovenaan de applicatie.

• Om de instellingen op te slaan als een nieuw FBV preset bestand, kies je File > Save As in het 
menu van de applicatie. Je wordt nu gevraagd het bestand een naam te geven en waar je het 
bestand wilt opslaan. Om het overzichtelijk te houden kun je misschien het beste de map kiezen 
waarin we tijdens de installatie de fabriekspresets hebben opgeslagen:

• Mac® - Documents/Line 6/FBV/Presets

• Windows® - Mijn Documenten\Line 6\FBV\Presets

TIP: De naam van de huidige preset wordt weergegeven met een sterretje achter de bestandsnaam (bijv. 
preset.fbv*) bovenaan het venster van de applicatie, als de preset wel gewijzigd is, maar nog niet is opgeslagen.

FBV Presets aanpassen en opslaan zonder FBV aangesloten

Een andere mogelijkheid die het vermelden waard is, is dat je niet per se je FBV Shortboard/Express MkII 
aangesloten hoeft te hebben om presets te wijzigen of op te slaan. Je kunt nog steeds de bovenstaande 
stappen gebruiken om FBV bestanden te openen, wijzigen en op te slaan op je computer. Dit kan 
handig zijn als je wat wijzigingen wilt uitvoeren of bestanden wilt nakijken zonder de preset gelijk in 
het geheugen van je FBV apparaat te laden. Als je later toch een bestand in je FBV MkII wilt laden, 
sluit je de USB kabel alsnog aan, waarna je de preset opent die daarna automatisch in het geheugen 
van je FBV wordt geladen.

Als je de Line 6 Control applicatie opent, zonder FBV MkII apparaat aangesloten, moet je nog wel  aan 
de applicatie laten weten in welk format (Shortboard of Express MkII) je wilt werken. Dit is gelijk de 
perfect opmaat voor de volgende paragraaf, waar we zullen kijken naar deze opties in het Preferences 
menu van de applicatie!
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Preferences

Zoals bij de meeste programma’s, hebben ook wij wat specialistischer functies in de software gestopt. Je 
kunt ze vinden via het Line Preferences menu van de line 6 Control applicatie:

• Mac® - Line 6 FBV Control > Preferences 

• Windows® - File > Preferences

‘No Device’

Als er geen Line 6 FBV apparaat gevonden wordt tijdens het starten, kan de applicatie voor de 
gebruikersinterface het FBV Shortboard of de Express MkII weergeven. Standaard wordt je bij het 
opstarten altijd gevraagd welke van de twee je wilt. Als je niet steeds die vraag wilt zien, kun je hier 
een vaste instelling kiezen. Ook kun je het “Do this every time” vakje aanvinken, zodat je deze keuze 
niet steeds hoeft te maken als de applicatie start.

Deze instelling heeft geen invloed op het starten van de applicatie als je FBV apparaat wel is aangesloten. 
Dan zal namelijk automatisch de juiste interface verschijnen, voor het appraat dat is aangesloten. En 
als je meer dan één FBV MkII apparaat op je computer aangesloten hebt (zoals een Shortboard en een 
Express MkII), dan zal de Line 6 FBV Control applicatie je vragen met welk apparaat er gewerkt moet 
worden.

Show Warning Dialog at Startup

Dit vakje heeft betrekking op het dialoogvenster dat verschijnt bij het opstarten als de Line 6 FBV 
Control applicatie start. Dit dialoogvenster informeert je over het automatisch naar je FBV apparaat 
schrijven van wijzigingen als je een .fbv preset laadt of als je handmatig wijzigingen aanbrengt. Sorry 
dat we je er mee lastig vallen, maar het is wel belangrijk. Als je de waarschuwing niet meer wilt zien, kun 
je dit vakje uitvinken, of als je in de haast het “Don’t show again” vakje in het waarschuwingsvenster 
hebt uitgeschakeld, kun je hier, in de Preferences het vakje weer aanvinken zodat de melding weer 
verschijnt. OK? 
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Het ‘About Line 6 FBV Control Application’ venster

Dit venster geeft waardevolle informatie over de Line 6 Control applicatie. Zo ga je er heen:

• Mac® - Line 6 FBV Control > About Line 6 FBV Control 

• Windows® - Help > About Line 6 FBV Control

Hier zie je de volgende wereldschokkende informatie:

• Het versie nummer Line 6 FBV Control applicatie.

• Het FBV MkIIapparaat dat gedetecteerd werd en dat momenteel in gebruik is door de applicatie 
(of “None” als je geen FBV hebt aangesloten).

• De Device Firmware Version van de FBV MkII unit.

• Cpoyright informatie waar wij, Amerikanen, niet zonder kunnen.

Klik ergens in het dialoog om verder te gaan.

TIP: Onthoud dat je Line 6 Monkey kunt starten, met je FBV op je computer aangesloten, om de laatste 
firmware en updates voor je FBV en voor FBV Control te downloaden.

Het FBV Shortboard MkII LCD Display

Als je je FBV Shortboard MkII aansluit op de USB poort van je computer zul je zien dat het LCD scherm 
“USB MODE” zal weergeven om aan te geven dat de FBV functioneert als USB MIDI Controller. 

Steeds als je een voetschakelaar intrapt of een pedaal beweegt, zal het LCD display in fagekorte vorm 
weergeven welk MIDI commando zojuist verstuurd werd. Deze tekst blijft zichtbaar totdat een volgende 
opdracht verstuurd wordt. Je kunt bijvoorbeeld het volgende zien in het display: 

CH 1 CC 111 VAL 127

Dit betekent dat er het volgende bericht werd verstuurd: MIDI Channel 1, commando MIDI CC 111, 
met een CC waarde van 127. Als de “Switch mode” op “Toggle” staat, zie je de CC waarde variëren 
tussen de twee CC waardes die in de Control Properties lijst zijn ingesteld voor “Toggle 1” en “Toggle 
2”. Als je een pedaal gebruikt, zie je de MIDI CC waardes in real time veranderen, corresponderend 
met de stroom van CC waardes die het pedaal daadwerkelijk verstuurt. 

Ook andere MIDI commando’s worden in het LCD afgekort weergegeven zodat je kunt zien wat er 
werd verzonden. (bijv. “MMC PLAY”  voor een MMC commando, of “CH 1 PGM 1” voor een program 
change). 
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FBv™ MkII en lIne 6 pod FarM™ 2
Dit hoofdstuk beschrijft hoe je met je Line 6 FBV Shortboard™ MkII of FBV Express™ MkII een 
aantal parameters van de Line 6 POD Farm™ 2 standalone applicatie en de POD Farm™ 2 Plug-
In kunt bedienen. Je kunt zo nog veel meer mogelijkheden van POD Farm II benutten. Zo kun je 
bijvoorbeeld het FBV MkII pedaal gebruiken om de Wah, het Volume of het Pitch Bender effect te 
bedienen. Verder kun je effecten aan/uit schakelen, door de POD Farm 2 setlists navigeren en POD 
Farm 2 Plug-In parameters bedienen terwijl je DAW die informatie opslaat als automatisering. Sluit 
dus snel je FBV Shortboard of Express MkII aan op de USB poort van je computer en start Line 6 
Monkey om de nieuwste update binnen te halen. Voor meer info, zie “Updaten & Registeren met Line 
6 Monkey” op pagina 1•1. 

Wat is POD Farm 2?

Voor het geval je het nog niet wist... Line 6 POD Farm 2 is een software pakket dat beschikbaar is voor 
eigenaars van Line 6 USB audio interface producten.* De POD Farm 2 standalone versie biedt een 
uitgebreide scherm dat toegang biedt tot de beroemde Line 6 modellen van gitaar- en basversterkers, 
voorversterkers, speakerkasten, microfoons en effecten. Via zo’n Line 6 USB audio interface kun je 
dus eigenlijk de legendarische POD geluiden uit je computer halen, en ze vervolgens opnemen in je 
favoriete audio software. Of je kunt het gebruiken om me te spelen met je favoriete nummers. POD 
Farm 2 biedt ook de POD Farm 2 Plug-In en de POD Farm 2 Elements Plug-Ins die je als plug-in 
kunt gebruiken op audiosporen van de meeste DAW software op Mac® of Windows® computers. De 
POD Farm 2 standalone applicatie and de POD Farm 2 Plug-In ondersteunen beide externe MIDI 
bediening, en dat is nou precies waar je FBV MkII de perfecte USB MIDI controller voor is!

*Let op: De POD Farm 2 standalone applicatie vereist een Line 6 POD Studio™, TonePort™ of 
GuitarPort™. Je kunt ook een POD Farm 2 licentie kopen als “Add-On” voor een Line 6 POD®xt, 
POD® X3 of iLok USB key zodat je de POD Farm 2 Plug-In met één van deze apparaten kunt gebruiken. 

Je kunt POD Farm 2 aanschaffen door je Line 6 USB audio interface aan te sluiten op je Mac® of 
Windows® computer, Line 6 Monkey te starten en de instructies van het aapje op te volgen. Maar je 
kunt natuurlijk ook direct naar http://line6.com/software/ gaan en de software handmatig downloaden.

Als je de Line 6 FBV Control applicatie nog niet hebt gedownload, moet je dit nog even doen. Je hebt 
die nodig om de MIDI commando’s die je FBV gebruikt om te communiceren met POD Farm 2 in te 
stellen. Kijk op pagina 3•1 voor download instructies.

Over USB MIDI poorten & channels

Allereerst wat informatie over de werking van de MIDI communicatie tussen je FBV MkII en je 
computer. Als je de FBV hebt aangesloten op een USB poort van je Mac® of Windows® computer, 
creëert je FBV MkII automatisch een USB “MIDI In” poort en vier USB “MIDI Out” poorten op je 
computer*. Dit zijn geen fysieke hardware poorten die gehannes met kabels vereisen, maar virtuele, 
software MIDI poorten. Deze FBV MIDI poorten zijn toegankelijk vanuit elke software op je computer 
die MIDI communicatie ondersteunt.  Als je de POD Farm 2 standalone applicatie wilt gaan bedienen, 
moet je in het Preferences menu van POD Farm 2 de poorten instellen (zie “POD Farm 2 Standalone 
Applicatie - MIDI Input Configuratie” op pagina 4•7). Als je de POD Farm 2 Plug-In wilt gaan bedienen, 
moet je de opnamesoftware waarin je de Pod Farm 2 Plug-In gebruikt, configureren om MIDI te 
ontvangen uit deze FBV MkII MIDI poorten. (zie “POD Farm 2 Plug-In - MIDI Input Configuratie” 
op pagina 4•8).

http://line6.com/software/
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MIDI Communicatie en je Software

Met je FBV MkII dus via USB aangesloten op je computer, moet je je software applicatie nog instellen 
om MIDI te kunnen ontvangen via dezelfde MIDI Out poort en hetzelfde MIDI channel waarover je 
FBV MkII de MIDI commando’s vezendt. In Ableton Live® of de Live® Lite software bijvoorbeeld, doe 
je dit via het Preferences > MIDI/Sync venster. Je hebt hier de mogelijkheid om een of meerdere MIDI 
controllers in te stellen. In je MIDI/DAW software zie je FBV MIDI Ports 1 tot 4 van waaruit MIDI 
commando’s kunnen worden ontvangen.

Let op: De namen van de MIDI OUT poorten verschillen, afhankelijk van de Mac® of Windows® versie 
- Let op de voorbeelden in de paragrafen die volgen.

Standaard worden alle FBV MkII Control commando’s verstuurd over FBV MIDI Out Port 1. Je kunt 
echter de commando’s van elke knop of elk pedaal op je FBV onafhankelijk naar elke willekeurige 
FBV MIDI Out poort (1 tot 4) sturen. (zie de Control Properties lijst van de FBV Control applicatie 
op pagina 3•1).

Windows® MIDI poort communicatie

Het is belangrijk te weten dat de Windows® USB Class Compliant driver, die wordt gebruikt om je  
FBV MkII apparaat onder Windows® Vista® en XP® te laten draaien niet toestaat dat meer dan een 
applicatie tegelijk gebruikt maakt van een MIDI OUT poort. De Line 6 Control applicatie gebruikt 
de FBV MIDI In poort en MIDI OUT poort 4 om te communiceren met je FBV apparaat. Dus als je 
andere software open hebt, die gebruik maakt van dezelfde MIDI poorten, zal er maar een programma 
gebruik van kunnen maken. 

Als je POD Farm 2 of je opnamesoftware open hebt en één van de twee maakt gebruik van de FBV 
MIDI In poort, terwijl je de FBV Control applicatie start, zal de FBV software je aangesloten FBV 
apparaat niet kunnen detecteren omdat de MIDI poorten die nodig zijn voor de detectie al in gebruik 
zijn door de andere applicatie. Je kunt dit oplossen door MIDI IN poort 1 en MIDI OUT poort 4 niet 
te gebruiken in je MIDI/DAW of POD Farm 2 software. (Je kunt overigens probleemloos werken met 
alleen de FBV MIDI OUT poorten 1 tot en met 3, waarover alle commando’s van je FBV naar je 
software verzonden kunnen worden). De andere methode spreekt voor zich: sluit alle software af die 
gebruik wil maken van de MIDI poorten die nodig zijn voor de communicatie tussen je FBV en de FBV 
Control software.

Let op: Ook Line 6 Monkey gebruikt de FBV MIDI poorten om je FBV apparaat te detecteren en eventueel 
te updaten. Het is zeer aan te raden om alle software die gebruik maakt van de MIDI poorten van je FBV 
af te sluiten voor je met Line 6 Monkey aan de slag gaat.

MIDI Channels

Elke USB MIDI poort heeft 16 channels (kanalen). Je kunt die vergelijken met de kanalen op een 
TV. Een TV kan vele kanalen ontvangen, maar je kunt alleen een programma zien als je TV op het 
juiste kanaal is afgestemd. In de MIDI wereld werkt het hetzelfde. Je FBV MkII is zo ingesteld dat alle 
MIDI Data naar channel 1 van elke MIDI poort wordt gestuurd. Je kunt echter elke knop van je FBV 
instellen om zijn MIDI commando’s naar een kanaal van je keuze te sturen (zie de Control Properties 
lijst op pagina 3•1). Het kan dus zijn dat je in je software een bepaald MIDI kanaal kunt kiezen waarover 
alle MIDI commando’s worden verstuurd. Je moet er dan voor zorgen dat het kanaal waarover de 
MIDI commando’s vanuit de FBV worden verzonden hetzelfde is. POD Farm 2 kan MIDI commando’s 
ontvangen via alle 16 MIDI kanalen. Als je de POD Farm 2 Plug-In gebruikt moet je er wel voor 
zorgen dat het MIDI In kanaal van het spoor waarop de plug-in actief is, gelijk is aan het kanaal 
waarover de FBV MkII verzendt.
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POD Farm 2 voorgeprogrammeerde MIDI toewijzingen

De POD Farm 2 standalone applicatie en de POD Farm 2 Plug-In zijn voorzien van een map met ‘Tone 
Presets’ met daarin voorgeprogrammeerde MIDI toewijzingen. Je vindt deze presets via de POD Farm 
2 map in de Presets View. 

De beschikbare Tone Presets in deze mappen omvatten ook 
voorgeprogrammeerde MIDI toewijzingen

Kies de “POD Farm 2” map (of een van de submappen) via het Source Folders scherm

Het POD Farm 2 Presets View scherm

De voorgeprogrammeerde MIDI toewijzingen stellen elke MIDI controller in staat om verscheidene 
handige parameters van POD Farm 2 te bedienen. Deze MIDI toewijzingen zijn echter ‘lokale’ 
toewijzingen, wat betekent dat ze zijn opgeslagen in de Tone Preset en toegankelijk zijn in zowel de 
POD Farm standalone applicatie en de POD Farm 2 Plug-In.

De POD Farm 2 standalone applicatie heeft verder nog enkele algemene MIDI toewijzingen. Deze 
toewijzingen zijn, zoals de naam al zegt, geconfigureerd voor de algemene systeeminstellingen van 
POD Farm 2. Ze zijn dus van toepassing op alle Tone Presets, ongeacht of je daarna een andere Preset 
laadt. Je hoeft ze dus ook niet bij een Tone Preset op te slaan. 

Als je een Line 6 FBV MkII controller gebruikt, hebben we het alvast makkelijk gemaakt voor je, door 
een “POD Farm 2” FBV Control preset te bieden die je FBV zo instelt dat de MIDI toewijzingen van 
bovenstaande geluiden direct werken (zie de volgende paragraaf).

“POD Farm 2” FBV MkII Control Presets

Om je alvast een beetje op weg te helpen, hebben we een “POD Farm 2” FBV MkII control preset 
gemaakt die je via de Line 6 FBV Control applicatie in je FBV MkII kunt laden. Deze FBV MkII 
control presets (.fbv bestanden) laden een complete set MIDI commando’s in je FBV, zodat je POD 
Farm 2 direct kunt gaan bedienen! We raden je aan om eerst de FBV control preset in je FBV MkII te 
laden, voor je verder gaat met het configureren van de POD Farm 2 standalone applicatie of de plug-in. 
Je kunt deze presets downloaden via de POD Farm Online Help site:

• Voor FBV Shortboard MkII - Download het volgende bestand: “POD Farm 2-Shortboard.fbv.” 

• Voor FBV Express MkII - Download het volgende “POD Farm 2-Express.fbv.”  

Als je eenmaal het juiste bestand hebt gedownload, kun je die via de Line 6 Control applicatie in je 
FBV MkII laden:

http://line6.com/manuals/PODFARM/
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• Op een Mac, ga naar /Applications/Line 6 en dubbelklik op Line 6 FBV Control 

• In Windows, druk op de Start knop en ga naar\Programma’s\Line 6\Line 6 FBV Control  

Lees voor meer info “De Line 6 FBV Control applicatie” op pagina 3•1.

Dit laadt automatisch de complete set POD Farm 2 MIDI Control instellingen in het geheugen van je 
FBV MkII. Deze instellingen bieden je directe toegang tot een aantal handige voorgeprogrammeerde 
MIDI functies die al in POD Farm 2 aanwezig zijn (zoals beschreven in de vorige paragraaf). Je kunt 
de huidige MIDI toewijzingen per Tone Preset bekijken via het “MIDI Assignments View” scherm (zie 
“Het POD Farm 2 MIDI Assignments Scherm” op pagina 4•10). Er zijn in de FBV presets ook MIDI Bank 
& Program Change instellingen gemaakt, zodat je met de knoppen van je FBV MkII door de Setlists 
en Tone Presets van POD Farm 2 kunt navigeren. Verder kunje natuurlijk de MIDI toewijzingen 
aanpassen per POD Farm 2 Tone en/of de MIDI Learn functie van POD Farm 2 gebruiken om knoppen 
aan andere functies toe te wijzen (zie “MIDI Learn in POD Farm 2” op pagina 4•10). 

Met de “POD Farm 2” FBV control preset in je FBV Shortboard of Express MkII, verschijnen de 
volgendeMIDI instellingen in de Control Properties lijst van de FBV Control applicatie. 

FBV Shortboard MkII

 
POD Farm 2-Shortboard.fbv preset instellingen, bekeken via de FBV Control application

Bovenstaande MIDI instellingen voor het FBV Shortboard MkII bedienen de volgende functies in 
POD Farm 2:

FBV Shortboard MkII Control POD Farm 2 voorgeprogrammeerde functie

Bank Up De volgende Tone preset binnen de geselecteerde Setlist

Bank Down De vorige Tone preset binnen de geselecteerde Setlist

A Laadt Tone Preset 0 van Setlist 0

B Laadt Tone Preset 0 van Setlist 1

C Laadt Tone Preset 0 van Setlist 2
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FBV Shortboard MkII Control POD Farm 2 voorgeprogrammeerde functie

D Laadt Tone Preset 0 van Setlist 3

Tap Niet toegewezen

Stomp “Stomp” effecten (Distortions, Dynamics, Filters) -  aan/uit

Modulation Mods - aan/uit

Delay Delays - aan/uit

Reverb Reverbs - aan/uit

Toe Switch Wah - aan/uit of Bender effect aan/uit

Pedal Wah Wah - Bedient de postitie knop

Pedal 2 Niet toegewezen

FBV Shortboard MkII Control POD Farm 2 Algemene Parameters 
(Alleen voor POD Farm 2 Standalone versie)

Function 1 A/B knop - schakelt tussen Tone A en Tone B

Function 2 Tuner View - Schakelt stemapparaat aan of uit

Tap Tap Tempo - Bepaalt tempo

Pedal Volume Bepaalt het mixer niveau van Tone A en Tone B
Voorgeprogrammeerde functies van POD Farm 2 via de POD Farm 2-Shortboard.fbv preset instellingen

• Bank Up & Bank Down knoppen - Met deze twee knoppen navigeer je door de Tone Presets 
binnen de geselecteerde Setlist. 

• A, B, C & D knoppen - Met deze knoppen kies je de overeenkomstig genummerde Setlist, zoals 
je hierboven ziet. Elke knop laadt vervolgens automatisch Tone Preset 0 binnen die Setlijst (de 
Preset met “0” aan de linkerkant). Je kunt dan via de Bank Up en Down knoppen door alle Tone 
Presets te navigeren binnen de geselecteerde Setlist. 

Standaard heeft POD Farm 2 geen setlists. Bank Up & Down en de A, B, C & D knoppen doen dus nog 
niets als je niet eerst een Setlist aanmaakt en daar Tone Presets aan toevoegt. In de POD Farm 2 uitgebreide 
handleiding staat meer over het maken en beheren van Setlists. Je vind die handleiding via de Help knop in 
POD Farm 2 of op de POD Farm Online Help site).

• Effect knoppen en Wah - Hiermee schakel je binnen de Tone Presets de effecten, die in de lijst 
hierboven staan vermeld, aan of uit. Let er wel op dat niet alle Tone Presets al deze effecten, 
modellen en toewijzingen bevatten. In de meeste Tone Presets zijn slechts een paar effecten en 
toewijzingen in gebruiken. 

• Toe Switch - Dit is de ‘teenschakelaar’ die je activeert als je het pedaal van het FBV Shortboard 
MkII helemaal (hard) intrapt. Met deze knop schakel je de Wah aan/uit of, in sommige Tone 
Presets, de Bender aan/uit. Ook schakelt de ‘Toe Switch’ altijd het FBV Shortboard MkII pedaal  
van “Pedal Wah” naar “Pedal Volume” en omgekeerd.

• Pedal 2 - Deze controle functie is niet toegewezen, maar stuurt natuurlijk wel een MIDI CC 
commando. Je kunt die dus toewijzen aan een functie die je zelf handig vindt. Dit gaat het snelste 
via de MIDI Learn functie van POD Farm 2.

• Function 1, Function 2 & Tap - Deze knoppen bieden toegang tot algemene MIDI toewijzingen 
die je alleen terug vindt in de POD Farm 2 standalone applicatie en niet in de Plug-In versie. 
(Je kunt overigens de MIDI Learn functie gebruiken om handmatig FBV MkII knoppen toe te 
wijzen aan algemene functies van de POD Farm 2 Plug-In). Meer informatie over specifieke en 
algemene MIDI toewijzingen en MIDI Learn volgt in de komende paragrafen.  

http://line6.com/dispatch/?appid=2097217558&page=manuals
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• Pedal Volume - Bedient tegelijk de volumeregelaars van Tone A en Tone B in de Mixer View. 
Als je POD Farm 2 gebruikt in single Tone modus, bedient het pedaal alleen de fader van Tone 
A. Dit is een algemene MIDI toewijzing.

FBV Express MkII

POD Farm 2-Express.fbv preset instellingen, weergegeven in de FBV Control applicatie

Bovenstaande MIDI instellingen voor de FBV Express MkII bedienen de volgende functies in POD 
Farm 2:

FBV Express MkII Control POD Farm 2 voorgeprogrammeerde functie

A Selecteert de vorige Setlist en laadt de eerste Tone ervan

B Selecteert de volgende Setlist en laadt de eerste Tone ervan

C Laadt de vorige Tone in de geselecteerde Setlist

D Laadt de volgende Tone in de geselecteerde Setlist

Pedal Wah Wah - Bedient de position knop

Toe Switch Wah - aan/uit of Bender effect aan/uit

FBV Express MkII Control POD Farm 2 Algemene Parameters 
(Alleen voor POD Farm 2 Standalone versie)

Pedal Volume Adjusts the Mixer Tone A Level and Tone B Level
Voorgeprogrammeerde functies van POD Farm 2 via de POD Farm 2-Express.fbv preset instellingen

• A & B knoppen - Met deze knoppen selecteer je de vorige en volgende Setlist. Tegelijk met het 
selecteren van de Setlist, wordt automatisch de eerste Tone Preset van die Setlist geladen (de 
Preset met “0” aan de linkerkant). Je kunt dan de C en D knoppen gebruiken om Tone Presets 
uit de Setlist te laden. 

• C & D knoppen - Via deze knoppen laad je de de vorige en volgende Tone Presets uit de 
geselecteerde Setlist.

Standaard heeft POD Farm 2 geen setlists. Bank Up & Down en de A, B, C & D knoppen doen dus nog 
niets als je niet eerst een Setlist aanmaakt en daar Tone Presets aan toevoegt. In de POD Farm 2 uitgebreide 
handleiding staat meer over het maken en beheren van Setlists. Je vind die handleiding via de Help knop in 
POD Farm 2 of op de POD Farm Online Help site).

• Toe Switch - Dit is de ‘teenschakelaar’ die je activeert als je het pedaal van de FBV Express MkII 
helemaal (hard) intrapt. Met deze knop schakel je de Wah aan/uit of, in sommige Tone Presets, 
de Bender aan/uit. Ook schakelt de ‘Toe Switch’ altijd het FBV Express MkII pedaal  van “Pedal 
Wah” naar “Pedal Volume” en omgekeerd.

http://line6.com/dispatch/?appid=2097217558&page=manuals
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• Pedal Wah - Bedient de ‘position’ parameter van de Wah modellen in POD Farm 2 Tone Presets. 
In sommige Tone Presets kan het pedaal ook gebruikt worden om de ‘position’ knop van het 
Bender model te bedienen voor een cool Pitch Bending effect.

• Pedal Volume - Bedient tegelijk de volumeregelaars van Tone A en Tone B in de Mixer View. 
Als je POD Farm 2 gebruikt in single Tone modus, bedient het pedaal alleen de fader van Tone 
A. Dit is een algemene MIDI toewijzing en geldt dus alleen voor de POD Farm 2 Standalone 
versie en niet voor de Plug-In versie. (Je kunt overigens de MIDI Learn functie gebruiken om 
handmatig FBV MkII knoppen toe te wijzen aan algemene functies van de POD Farm 2 Plug-In). 

Nadat je deze instellingen op je FBV MkII hebt gemaakt, verlaat je de FBV Control applicatie en kun 
je verder met de volgende stappen waarin je de POD Farm 2 standalone applicatie of Plug-In gaat 
configureren.

POD Farm 2 Standalone Applicatie - MIDI Input Configuratie

Als je je FBV MkII met de POD Farm 2 standalone applicatie wilt gebruiken, moet je POD Farm 2 
eerst configureren om MIDI commando’s uit de MIDI poorten van je FBV MkII te kunnen ontvangen. 

Als je alleen de POD Farm 2 Plug-In wilt bedienen, kun je dit overslaan en verder gaan naar “POD Farm 
2 Plug-In - MIDI Input Configuratie” op pagina 4•8.Het bedienen van de POD Farm 2 Plug-In vereist 
instellingen in je opnamesoftware.

• Start het POD Farm 2 Preferences venster en klik op het tabbald MIDI. Je kunt hier elke 
aangesloten MIDI controller of poort selecteren. Je ziet hier vier FBV MIDI poorten die, 
afhankelijk van je besturingssysteem, andere namen kunnen hebben:

Preferences - MIDI tabblad op Mac OS® X

Preferences - MIDI tabblad op Windows® 7 & Windows Vista® 
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Preferences - MIDI tabblad op Windows® XP

• Standaard zijn alle poorten voor Line 6 MIDI apparaten geselecteerd. Je kunt ze echter beter 
allemaal uitvinken en alleen degene die je echt wilt gaan gebruiken met POD Farm 2 selecteren. 
De instellingen die je hier maakt worden automatisch opgeslagen in POD Farm 2.

• In bovenstaand voorbeeld zie je dat we gekozen hebben om alleen MIDI uit poort 1 van de 
aangesloten Line 6 FBV Shortboard MkII controller te ontvangen. (Je ziet overigens dat de Line 
6 UX2 ook als optie wordt getoond. Je kunt namelijk de optioneel aan te sluiten voetschakelaars 
1 en 2 instellen om MIDI commando’s te verzenden. In dit voorbeeld gebruiken we echter alleen 
FBV MkII MIDI poort 1).

• Klik op OK om de POD Farm 2 Preferences te verlaten en de configuratie van de MIDI ingang 
te beëindigen. 

POD Farm 2 Plug-In - MIDI Input Configuratie

De POD Farm 2 Plug-In gebruik je, zoals alle audio plug-ins in je opnamesoftware, op een audiospoor. 
Toch kan ook de POD Farm 2 Plug-In MIDI commando’s uit de FBV MkII MIDI poorten ontvangen 
om zo vele parameters in POD Farm te bedienen. Je moet hiertoe wel zorgen dat de MIDI communicatie 
in de opnamesoftware in goede banen wordt geleid en dus bij POD Farm 2 terecht komt. De manier 
waarop je dit doet verschilt een beetje per softwarepakket, dus we raden je aan om goed de handleiding 
van je DAW te lezen. Het standaardproces komt ongeveer hierop neer: Je moet in je DAW software 
ervoor zorgen dat er MIDI ontvangen kan worden uit een van de FBV MkII MIDI poorten. Die 
MIDI stuur je naar een MIDI spoor in je DAW. De MIDI uitgang van dat spoor stuur je dan naar het 
audiospoor waarin POD Farm zich als plug-in bevindt. 

Hieronder wordt kort beschreven hoe je de Ableton Live® DAW applicatie kunt configureren om met 
een FBV MkII parameters binnen de POD Farm 2 Plug-In te bedienen. Deze stappen lijken erg op de 
stappen die je in andere DAW’s neemt, dus heb je hiermee een aardig vertrekpunt.

TIP: Voor meer beschrijvingen over het instellen van POD Farm 2 met verschillende opnamesoftware, kun 
je de POD Farm 2 Recording Setup Guide available dowloaden van de POD Farm Online Help site!

Terwijl de FBV MkII is aangesloten op de computer, start je Ableton Live en ga je naar:

• Mac® - Ableton Live menu > Preferences > MIDI/Sync page

• Windows® - Options menu > Preferences > MIDI/Sync page  

 
Je ziet hier dat Ableton automatisch de FBV MkII MIDI Out poorten heeft gedetecteerd. Het kan 
zijn dat er ook nog MIDI poorten van andere apparaten worden weergegeven. Dit hangt af van de 
apparatuur en software die op je computer geïnstalleerd is.

http://line6.com/manuals/PODFARM/
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Zet de “Track” 
en “Remote” 
knoppen op “On” 
voor de gekozen 
MIDI Input poort*

Selecteer hier de  
FBV MIDI Out 
poort (je kunt elke 
poort kiezen, tot 
vier tegelijkertijd) 

Ableton Live - De FBV MkII MIDI Inputs kiezen (Mac OS® X)

*De MIDI In “Remote” functie hoef je alleen aan te zetten als je Ableton Live MIDI control data 
wilt kunnen laten ontvangen uit de geselecteerde MIDI poort. Om Live MIDI informatie te laten 
ontvangen die naar een spoor moet worden gestuurd, moet de “Track” optie ook aan. De FBV MkII 
MIDI commando’s hebben namelijk toegang nodig tot een MIDI track om zo naar de POD Farm Plug-
In te kunnen worden gestuurd. 

Als je de FBV MkII MIDI poorten in je DAW selecteert, zul je zien dat de USB MIDI poort benamingen 
anders zijn, afhankelijk van het besturingssysteem van je computer. (Bij een FBV Express MkII 
verschijnt “Express” in plaats van “Shortboard” in de naam):

Mac OS® X Windows® 7 & Vista® Windows® XP
MIDI Out Port 1 FBV Shortboard Mk II (Port 1) FBV Shortboard Mk II USB Audio Device

MIDI Out Port 2 FBV Shortboard Mk II (Port 2) MIDIIN2 FBV Shortboard Mk II USB Audio Device [2]

MIDI Out Port 3 FBV Shortboard Mk II (Port 3) MIDIIN3 FBV Shortboard Mk II USB Audio Device [3]

MIDI Out Port 4 FBV Shortboard Mk II (Port 4) MIDIIN4 FBV Shortboard Mk II USB Audio Device [4]

De volgende stap is de POD Farm 2 Plug-In te activeren op een van de audiosporen van je 
opnamesoftware, waarna je dat spoor zo instelt dat het MIDI data naar de POD Farm Plug-In stuurt. 
Hieronder staat hoe je dit doet in Ableton Live. In het voorbeeld staat POD Farm op audiospoor 1:

Op een nieuw MIDI spoor moet je de ingang 
toewijzen aan de FBV MkII MIDI poort waarover je 
de MIDI commando’s verstuurt

Kies als Output het audiospoor waarop de POD Farm 
2 Plug-In actief is

Je zou nu de POD Farm 2 Plug-In als “MIDI Output 
Channel” keuze moeten kunnen zien

De POD Farm 2 Plug-In is actief 
op audiospoor1

Let erop dat het MIDI spoor 
gereed is om MIDI door te sturen

Ableton Live configureren om FBV MkII MIDI Input naar de POD Farm 2 Plug-In te sturen
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Als de bovenstaande MIDI instellingen zijn gemaakt, kun je de FBV MkII gebruiken met de POD 
Farm 2 Plug-In! 

Het POD Farm 2 MIDI Assignments Scherm

Het MIDI toewijzingen scherm geeft alle MIDI control toewijzingen weer voor de huidige Tone Preset 
in de POD Farm 2 standalone applicatie en de POD Farm 2 Plug-in. Zoals je kunt lezen op pagina 4•3, kun 
je de MIDI toewijzingen van je FBV MkII wijzigen nadat je de “POD Farm 2” fbv preset in je FBV MkII 
hebt geladen. In het MIDI Assignments scherm kun je elke functie toewijzen aan een specifiek MIDI 
commando met de bijbehorende waarde. Met de Clear knop verwijder je een bestaande toewijzing.

MIDI Assignments knop    Automation Assignments knop (alleen voor standalone versie)    Clear All options         

Clear knop                      Algemene toewijzingen 
staan in witte tekst                      

MIDI toewijzingen die per Tone 
verschillen (lokale toewijzingen) 
staan in gele tekst                      

Het POD Farm 2 MIDI Assignments Scherm

Lokale en Algemene MIDI Toewijzingen

Lokale “Local” MIDI toewijzingen kunnen per Tone verschillen. Ze worden dan ook samen met alle 
andere instellingen van een Tone opgeslagen. Veel Tone Presets die je vindt in de POD Farm 2 Source 
map hebben hun eigen lokale MIDI toewijzingen. “Global”(Algemene) MIDI toewijzingen blijven 
in de standalone versie gelijk en blijven in de Plug-In versie gelijk per instantie. Dit dus allemaal 
onafhankelijk van de geselecteerde Preset. De POD Farm 2 standalone versie heeft ook nog een paar 
voorgeprogrammeerde, algemene toewijzingen. Lokale en Algemene MIDI toewijzingen kunnen 
handmatig worden gewijzigd via je FBV MkII controller en de POD Farm 2 MIDI Learn functie 
(zie volgende paragraaf) Meer info over het MIDI Assignments scherm vind je in de POD Farm 2 
Basishandleiding. 

MIDI Learn in POD Farm 2

De POD Farm 2 MIDI Learn functie stelt je in staat om knoppen van je FBV MkII snel toe te wijzen 
aan vrijwel elke functie van POD Farm 2. Je kunt MIDI Learn gebruiken om MIDI toewijzingen 
van je FBV MkII toe te voegen aan een POD Farm 2 Tone Preset. Het gebruik ervan is eigenlijk erg 
eenvoudig:

• In POD Farm 2 (standalone applicatie of Plug-In) laad je een Tone Preset, of maak je er een.

• Dubbelklik op een model in het Signal Flow scherm zodat het Edit scherm ervan zichtbaar wordt 
in de Panel View. 

• Klik met de rechtermuisknop (Windows) of ctrl-klik (Mac) op de knop, drukknop of fader van 
het model die je wilt bedienen met je FBV MkII. Selecteer nu het MIDI Control menu. 
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• In het MIDI Control sub-menu, klik je op MIDI Learn. Dit zet POD Farm in de MIDI Learn 
mode, waar het wacht op een binnenkomend MIDI commando uit je MIDI controller.

• Druk nu op de voetschakelaar, of beweeg het pedaal heen en weer waaraan je de functie wilt 
toewijzen. Het commando uit je FBV MkII wordt nu autmatisch ‘aangeleerd’ door POD Farm 2.

Alle POD Farm 2 parameters die MIDI Learn ondersteunen, kunnen elk MIDI CC, Note-On of Pitch 
Bend commando aanleren. Maar voordat je MIDI Learn gaat gebruiken moeten de knoppen van 
je FBV MkII wel dit soort commando’s wegsturen. Dit kun je instellen via de Line 6 FBV Control 
applicatie. Let er ook op dat de meeste aan/uit schakelaars in POD Farm 2 vereisen dat de MIDI CC 
switch mode van de betreffende knoppen op “Toggle” staan (als je de functie aan of uit wilt schakelen) 
of op “Momentary” (als je de functie alleen aan wilt hebben als je de knop ingedrukt houdt).  

Het is ook goed om te weten dat de meeste opnamesoftware ook hun eigen MIDI Learn functies 
bieden, die weer los staan van wat we hier beschreven voor POD Farm 2. Je kunt zo dus talloze mix, 
track an plug-in parameters van opnamesoftware die dat ondersteunt via je FBV MkII bedienen. 
Een beschrijving van de mogelijkheden hiervan vind je in het “FBV™ MkII met andere software” 
hoofdstuk. 

Meer informatie over de MIDI controle mogelijkheden van POD Farm 2 vind je in de POD Farm 2 
documentatie, die je kunt downloaden op de POD Farm Online Help site. 

http://line6.com/manuals/PODFARM/
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FBv™ MkII Met lIne 6 gearBoX™ 
Dit hoofdstuk is specifiek gericht op het gebruik van een Line 6 FBV Shortboard™ of FBV Express™ 
MkII in combinatie Line 6 GearBox™ software. We gaan gauw verder...

Wat is GearBox?

Voor het geval je het nog niet wist... Line 6 GearBox is de gratis software voor de trotse bezitters van line 
6 USB audio interface producten (POD Studio™, TonePort™ en GuitarPort™ apparaten*). GearBox 
biedt een complete gebruikersinterface op je computer, waarin je al die beroemde Line 6 modellen 
van gitaar- en basversterkers, preamps, speakerkasten, microfoons en effecten kunt terugvinden. Via 
je Line 6 audio USB interface kun je die legendarische POD® geluiden uit je computer toveren en 
eventueel opnemen in je favoriete audio software. Ook kun je meespelen met je favoriete nummers of 
je aanmelden voor de Online GuitarPort service! 

*Let op: Je kunt GearBox ook gebruiken met POD
®
xt en POD

®
 X3 apparaten, want ook die kunnen als 

audio interface fungeren. Je moet dan echter je FBV MkII via de RJ-45 aansluiting op je POD aansluiten, 
in plaats van via USB op je computer aan te sluiten. Als je dan je POD bedient met je FBV MkII, zul je 
zien dat GearBox volgt!

Om GearBox te downloaden, sluit je je Line 6 USB audio interface aan op je Mac® of Windows® 
computer, start je Line 6 Monkey® en laat je het kleine aapje de weg wijzen naar de download. Je kunt 
ook via http://line6.com/software/ naar de directe download pagina gaan.

Als je Line 6 FBV Control nog niet hebt gedowload en geïnstalleerd, moet je dat ook nog even doen. Je 
hebt dit nodig om de MIDI commando’s die nodig zijn om GearBox te bedienen, in je FBV te laden of 
te bewerken. Zie “Line 6 FBV Control Application Installatie” op pagina 1•3 voor download instructies.

Aansluiten

Om Gearbox te laten draaien, moet je natuurlijk je Line 6 audio interface via USB aansluiten op je 
computer en je FBV op een andere USB poort. Eenmaal aangesloten, volg je de volgende stappen om 
Gearbox te configureren zodat het MIDI commando’s kan ontvangen uit je FBV MkII hardware.

• Start GearBox van Applications > Line 6 > GearBox (Mac®), of Start > Programma’s > Line 
6 > GearBox (Windows®)

• In GearBox, ga je naar GearBox > Preferences > MIDI/Control (Mac®), of Edit > Preferences 
> MIDI/Control (Windows®).

• In de MIDI Control instellingen, de-selecteer je de “Send MIDI...” optie en kies je de eerste, 
beschikbare poort van je aangesloten FBV MkII.*

De “Send MIDI...” optie 
uitvinken

De eerste poort van je FBV MkII 
kiezen

http://line6.com/software/
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• Klik OK om dit venster te verlaten.

* Let op: de FBV MkII MIDI uitgangen worden anders weergegeven, afhankelijk van het 
besturingssysteem van je computer. (In het geval van een FBV Express wordt in onderstaande titels 
“Express” weergegeven in plaats van “Shortboard”.

Mac OS® X Windows® 7 /  Vista® Windows® XP

MIDI Out Port 1 FBV Shortboard Mk II (Port 1) FBV Shortboard Mk II USB Audio Apparaat

MIDI Out Port 2 FBV Shortboard Mk II (Port 2) MIDIIN2 FBV Shortboard Mk II USB Audio Apparaat [2]

MIDI Out Port 3 FBV Shortboard Mk II (Port 3) MIDIIN3 FBV Shortboard Mk II USB Audio Apparaat [3]

MIDI Out Port 4 FBV Shortboard Mk II (Port 4) MIDIIN4 FBV Shortboard Mk II USB Audio Apparaat [4]

MIDI In Port 1 FBV Shortboard Mk II (Port 1) FBV Shortboard Mk II USB Audio Apparaat

Hiermee hebben we de configuratie van GearBox afgerond. Nu moeten je FBV MkII instellen dat de 
knoppen daadwerkelijk functies gaan bedienen in GearBox. De makkelijkste manier om dit te doen is 
door de Gearbox.fbv FBV preset in de Line 6 Control applicatie te laden. 

• Start Line 6 FBV Control van Applications > Line 6 > Line 6 FBV Control (Mac®), of Start 
> Programma’s > Line 6 > Line 6 FBV Control  (Windows®)

• Ga naar File > Open en kies de GearBox.fbv preset van deze locaties:

• Documents > Line 6 > FBV > Presets (Mac®)

• Mijn Documenten > Line 6 > FBV > Presets (Windows®)

Hiermee laad je automatischde complete set GearBox MIDI commando’s in het interne geheugen van 
de FBV MkII. De Control Properties lijst geeft nu het volgende weer:

 
GearBox.fbv preset instellingen voor een FBV Shortboard MkII

GearBox.fbv preset instellingen voor een FBV Express MkII
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Asl handige referentie staat hieronder een overzicht welke knop van je FBV welke functie bedient in 
GearBox, als je gebruik maakt van de GearBox.fbv preset:

FBV Shortboard MkII

FBV Control GearBox Functie
FUNCTION 1 Comp effect aan/uit

FUNCTION 2 Amp/Preamp aan/uit

BANK UP Player Transport - Play/Stop

BANK DOWN Player Transport - Rewind

A Gate effect aan/uit

B EQ effect aan/uit

C Niet toegewezen

D Niet toegewezen

TAP Tap Tempo

STOMP Stomp effect aan/uit

MODULATION Modulation effect aan/uit

DELAY Delay effect aan/uit

REVERB Reverb effect aan/uit

TOE SWITCH* Wah effect aan/uit

PEDAL WAH Wah Positie

PEDAL VOL Volume Positie

PEDAL 2 Delay Mix niveau

* De teenschakelaar schakelt ten allen tijde tussen de “Wah” en “Vol” toewijzingen.

FBV Express MkII

FBV Control GearBox Function
BANK UP Player Transport - Play/Stop

BANK DOWN Player Transport - Rewind

A Gate effect aan/uit

B EQ effect aan/uit

C Niet toegewezen

D Niet toegewezen

TOE SWITCH* Wah effect aan/uit

PEDAL WAH Wah Positie

PEDAL VOL Volume Positie

* De teenschakelaar schakelt ten allen tijde tussen de “Wah” en “Vol” toewijzingen.

Met deze instellingen ben je al helemaal op weg. Trap maar eens wat knoppen in en kijk (en luister) 
hoe GearBox reageert! 
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De GearBox bediening aanpassen

Zijn de bovenstaande instellingen goed, maar niet goed genoeg voor je? Geen probleem! Veel GearBox 
functies zijn op afstand te bedienen via MIDI commando’s Het enige wat je hoeft te doen is via de Line 
6 FBV Control applicatie de juiste knop aan de juiste functie in GearBox toewijzen. 

Om dit te doen moet je weten welke functie reageert op welk MIDI Commando. Deze informatie 
kun je vinden in het handige Line 6 MIDI CC Reference document, dat je kunt downloaden vanaf 
de FBV MkII Online Help pagina. Check de GearBox MIDI CC Reference Chart voor een lijst met 
GearBox functies en hun corresponderende MIDI CC nummer en bijbehorende waarde(s). Kijk ook 
naar de GearBox Model Tables voor de MIDI CC toewijzingen van de verschillende versterker- en 
effectmodellen.

Je FBV pedaal configureren om een knop te bedienen in GearBox

Er zijn veel regelaars in GearBox en je kunt het ingebouwde pedaal van je FBV MkII (en het optionele 
expressiepedaal van het Shortboard) om zo ongeveer elke knop te bedienen! Als je bijvoorbeeld je 
FBV PEDAL WAH wilt gebruiken om de Modulation Mix parameter in GearBox te bedienen, in 
plaats van de standaard Wah functie, kun je in de GearBox MIDI Reference Chart zien dat je MIDI 
CC 56 moet gebruiken met min en mac range values ingesteld op 0 tot 127:

Dit zijn alle gegevens die je nodig hebt om in de Line 6 Control applicatie de “PEDAL WAH” rij in 
de Control Properties in te stellen:

• MIDI Command: MIDI CC

• Value: CC# 056

• MIDI Port: 1 (Je kunt hier elke poort kiezen, maar je GearBox MIDI In instelling moet wel 
overeenkomen met deze instelling om het commando te kunnen ontvangen. Zie ook “Aansluiten” 
op pagina 5•1).

• MIDI Channel: 1 (GearBox ontvangt alleen MIDI op Channel 1).

De Min en Max waardes die je in de MIDI CC Reference Chart vindt, zeggen dat deze parameter een 
bereik heeft 0 - 100% (logisch, want het is een draaiknop: de Modulatie Mix). In MIDI CC taal is dat 
van 0-127. Er zijn dus geen andere instellingen nodig om met het pedaal het volledige draaibereik van 
de Modulation Mix parameter te bedienen. Je kunt deze stappen gebruiken voor elke parameter die in 
de GearBox MIDI CC Reference Chart staat. 

TIP: Je wilt je pedaal gebruiken om de GearBox Bender “Position” knop te bedienen, om een pitch 
bender aan je voeten te hebben? Zet in de Line 6 Control software één van de Pedal isntellingen op “MIDI 
CC” met “CC 79” als waarde. In GearBox kun je het beste de mix op 100%  zetten zodat je alleen de 
daadwerkelijk Pitch Shift hoort. Stel nu de Heel en Toe knoppen in op de gewenste hoeveelheid Pitch 
Shift (dit gaat in halve tonen) en “wham” erop los!

http://line6.com/manuals/footcontrollers/
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Een voetschakelaar instellen om versterker- of effectmodellen aan/uit te zetten

De GearBox.fbv preset stelt je FBV al zo in, dat je effecten en versterker van GearBox aan/uit kunt 
zetten, maar als je de toewijzingen van de knoppen wilt wijzigen, kun je de Line 6 MIDI Continuous 
Controller Reference PDF opzoeken en de GearBox MIDI CC lijst erbij pakken. Zoek de gewenste 
GearBox effect parameter op en noteer het CC nummer. Als je bijvoorbeeld voetschakelaar “C” wilt 
gebruiken om de Delay in GearBox aan/uit te zetten, kun je in de lijst vinden dat dit via CC 28 gaat: 

Je kunt in de “Notes” kolom ook zien dat een CC waarde van 0-63 de Delay uitzet en een waarde van 
64-127 de Delay aan zet. Je hoeft de CC waardes overigens niet per se handmatig in te voeren. Als je 
namelijk de Switch Mode voor de betreffende knop op “Toggle” zet, worden de waardes zo ingesteld 
dat er automatisch heen en weer wordt geschakeld tussen 0 (uit) en 127 (aan). In het geval van ons 
voorbeeld zou je in de Control Properties het volgende moeten invoeren:

• MIDI Command: MIDI CC

• Value: CC# 028

• MIDI Port: 1 (Je kunt hier elke poort kiezen, maar je GearBox MIDI In instelling moet wel 
overeenkomen met deze instelling om het commando te kunnen ontvangen. Zie ook “Aansluiten” 
op pagina 5•1).

• MIDI Channel: 1 (GearBox ontvangt alleen MIDI op Channel 1).

• Switch Mode: Toggle

Een voetschakelaar instellen met de transport functies van GearBox 

Met de Player module in GearBox kun je muziekbestanden vanaf een CD of harde schijf van je 
computer afspelen, of GuitarPort Online gitaarlessen en meespeeltracks beluisteren. Als je je handen 
aan je gitaar wilt houden tijdens het spelen, kun je elke knop van je FBV gebruiken om functies als 
Rewind, Play, Stop, of Fast Forward te bedienen. Om dit te doen moet je het MIDI Command op 
“Mackie” zetten en de gewenste functie in de Value kolom selecteren zoals hieronder:

OK, je FBV zou nu goed meten werken met GearBox. Het is tijd om niet langer te rommelen met die 
computer, maar om te focussen op muziek maken!
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FBv™ MkII Met andere soFtware
Als het goed is, heb je nu alles aan de praat, maar mocht dat nog niet zo zijn, dan moet je nog even 
terug naar het hoofdstuk “Snelstart” op pagina 1•1). Met de informatie uit de vorige hoofdstukken weet 
je, als het goed is genoeg om met je FBV Shortboard of Express MkII je favoriete software applicaties 
te bedienen. In dit hoofdstuk behandelen we een aantal tips over hoe je andere programma’s kunt 
configureren om te comuniceren met je FBV MkII apparaat.

Over USB MIDI poorten & kanalen

Als je de FBV hebt aangesloten op een USB poort van je Mac® of Windows® computer, creëert je 
FBV MkII automatisch een USB “MIDI In” poort en vier USB “MIDI Out” poorten op je computer*. 
Dit zijn geen fysieke hardware poorten die gehannes met kabels vereisen, maar virtuele, software MIDI 
poorten. Deze FBV MIDI poorten zijn toegankelijk vanuit elke software op je computer die MIDI 
communicatie ondersteunt. 

De FBV MIDI In poort wordt door je FBV MkII apparaat gebruikt om MIDI informatie te ontvangen. 
De primaire functie ervan is dan ook communicatie met Line 6 Monkey en de Line 6 Control applicatie. 
Je zult deze MIDI In poort waarschijnlijk niet nodig hebben bij het aansturen van andere software 
omdat je daarvoor commando’s wilt verzenden, wat gebeurt via een MIDI Out poort. Deze MIDI Out 
poorten kun je instellen via de opties van elke software die MIDI communicatie ondersteunt.

Windows® MIDI Poort communicatie

Het is belangrijk te weten dat de Windows® USB Class Compliant driver, die wordt gebruikt om je  
FBV MkII apparaat onder Windows® 7, Vista® en XP te laten draaien niet toestaat dat meer dan een 
applicatie tegelijk gebruikt maakt van een MIDI OUT poort. De Line 6 Control applicatie gebruikt 
de FBV MIDI In poort en MIDI OUT poort 4 om te communiceren met je FBV apparaat. Dus als je 
andere software open hebt, die gebruik maakt van dezelfde MIDI poorten, zal er maar een programma 
gebruik van kunnen maken. 

Als je je MIDI/DAW software open hebt, terwijl je de FBV Control applicatie start, zal de FBV software  
je aangesloten FBV apparaat niet kunnen detecteren omdat de MIDI poorten die nodig zijn voor de 
detectie al in gebruik zijn door de andere applicatie. Je kunt dit oplossen door MIDI IN poort 1 en 
MIDI OUT poort 4 niet te gebruiken in je MIDI/DAW software. (Je kunt overigens probleemloos 
werken met alleen de FBV MIDI OUT poorten 1 tot en met 3, waarover alle commando’s van je FBV 
naar je software verzonden kunnen worden. De andere methode spreekt voor zich: sluit alle software 
af die gebruik wil maken van de MIDI poorten die nodig zijn voor de communicatie tussen je FBV en 
de FBV Control software.

Let op: Ook Line 6 Monkey gebruikt de FBV MIDI poorten om je FBV apparaat te detecteren en eventueel 
te updaten. Het is zeer aan te raden om alle software die gebruik maakt van de MIDI poorten van je FBV 
af te sluiten voor je met Line 6 Monkey aan de slag gaat.

Je software instellen om te communiceren met de FBV MkII MIDI poort

De meeste MIDI/DAW software heeft de mogelijkheid om bij de (MIDI) opties de FBV MkII en/of 
de FBV USB MIDI poort in te stellen als MIDI controller, zodat de software MDI commando’s kan 
ontvangen. Deze opties verschillen per softwarepakket...
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Control Surface opties

Sommige applicaties bieden een aparte mogelijkheid om een apparaat in te stellen als “Control 
Surface” of “MIDI Controller”. Het beste is om gelijk even te kijken of jouw software die mogelijkheid 
heeft. Je zou vier verschillende opties moeten zien staan - één voor elke MIDI Out poort. Let op 
de verschillende benamingen bij elk besturingssysteem. In het geval van een FBV Express, staat er 
“Express” in plaats van “Shortboard”:

Mac OS® X Windows® 7/Vista® Windows® XP

MIDI Out Port 1 FBV Shortboard Mk II (Port 1) FBV Shortboard Mk II USB Audio Device

MIDI Out Port 2 FBV Shortboard Mk II (Port 2) MIDIIN2 FBV Shortboard Mk II USB Audio Device [2]

MIDI Out Port 3 FBV Shortboard Mk II (Port 3) MIDIIN3 FBV Shortboard Mk II USB Audio Device [3]

MIDI Out Port 4 FBV Shortboard Mk II (Port 4) MIDIIN4 FBV Shortboard Mk II USB Audio Device [4]

MIDI In Port 1 FBV Shortboard Mk II (Port 1) FBV Shortboard Mk II USB Audio Device

 

TIP: Zie ook de “Je FBV MkII instellen voor Ableton Live®” op pagina 6•4 voor een voorbeeld hoe de 
FBV MkII in het “Preferences” venster van Live verschijnt als MIDI Controller.

De MIDI Out poort die je hebt toegewezen aan de knoppen van je FBV, in de Control Properties lijst 
van de Line 6 Control applicatie, moet je ook selecteren in je MIDI/DAW software. Standaard zijn 
alle commando’s van de FBV knoppen toegewezen aan MIDI Out poort 1, maar dit kan dus gewijzigd 
worden in de Control Properties lijst van de FBV Control applicatie (zie pagina 3•2).

Let op: De FBV MIDI In poort hoef je nergens in je MIDI/DAW software te selecteren want je wilt alleen 
communicatie van de FBV naar de software en niet omgekeerd. De MIDI In poort is gereserveerd voor 
communicatie met de Line 6 Control applicatie en Line 6 Monkey. Hier hoef je niets voor in te stellen.

In veel gevallen is dit alles wat je hoeft te configureren. Je MIDI/DAW software kan nu MIDI 
commando’s uit je FBV ontvangen. Er zijn echter applicaties die extra opties bieden, zoals een specifiek 
merk of type MIDI controller, voor nog betere communicatie. In applicaties die dit bieden, moet je 
kiezen voor een “generic” (standaard) controller type. Ook kun je in sommige software de namen van 
de MIDI poorten veranderen zodat ze wat makkelijker te onthouden zijn. In de documentatie van je 
MIDI/DAW software staan ongetwijfeld alle details. In de volgende hoofdstukken beschrijven wij hoe 
je de meest voorkomende MIDI software kunt configureren voor gebruik met je FBV MkII.

MIDI Input Opties

In de MIDI opties van sommige MIDI en DAW applicaties vind je alleen een aantal MIDI Input 
instellingen (in plaats van een specifieke “Control Surface” of “MIDI Control” optie, zoals hierboven 
beschreven). Als in de documentatie van je MIDI software staat dat je dit moet gebruiken voor het 
selecteren van een MIDI controller, kies je hier de MIDI poort waaraan de commando’s van je FBV 
zijn toegewezen in de FBV Control Properties lijst van de Line 6 Control applicatie. Standaard zijn 
alle commando’s van de FBV knoppen toegewezen aan MIDI Out poort 1, maar dit kan dus gewijzigd 
worden in de Control Properties lijst van de FBV Control applicatie (zie pagina 3•2).
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MIDI Channels

Elke USB MIDI poort heeft 16 channels (kanalen). Je FBV MkII is zo ingesteld dat alle MIDI Data 
naar channel 1 van elke MIDI poort wordt gestuurd. Je kunt echter elke knop van je FBV instellen 
om zijn MIDI commando’s naar een kanaal van je keuze te sturen (zie de Control Properties lijst op 
pagina 3•2). 

Het kan dus zijn dat je in je software een bepaald MIDI kanaal kunt kiezen waarover alle MIDI 
commando’s worden verstuurd. Je moet er dan voor zorgen dat het kanaal waarover de MIDI 
commando’s vanuit de FBV worden verzonden hetzelfde is, als het kanaal waarnaar de MIDI/DAW 
software ‘luistert’.

MIDI Learn functionaliteit

Veel programma’s hebben een handige MIDI Learn functie ingebouwd. Dat komt erop neer dat je een 
willekeurige knop of schuif in de software aanklikt, hem in de’Learn’ modus plaatst en de gewenste 
regelaar op je FBV MkII beweegt of indrukt. De software herkent het binnenkomende commando en 
wijst het gelijk toe aan de geselecteerde knop of schuif. Propellorhead Reason en Ableton Live werken 
precies op deze manier en je kunt vrijwel elke parameter, inclusief de transport knoppen (Start/Stop/
Rewind/Record etc.), track opties en zelfs synth en effect parameters toewijzen! 

Voor applicaties die deze MIDI Learn mogelijkheid hebben moet je erop letten dat er MIDI opdrachten 
zijn toegewezen aan de regelaars van je FBV MkII, anders heeft de doelsoftware niets te ‘leren’. Het leuke 
van zo’n functie is, dat je de MIDI Controller alleen maar hoeft te configureren om een willekeurige 
MIDI CC waarde te versturen met een willekeurige waarde. De software luister simpelweg en wijst 
het binnenkomende MIDI commando toe aan de parameter die in “learn” modus staat. Sommige 
parameters binnen een applicatie vereisen een bepaald “Switch Type” (Single, Toggle of Momentary). 
Zoals altijd kan het geen kwaad om eerst even goed de handleiding van je MIDI/DAWsoftware door te 
lezen over de mogelijkheden van de ‘Learn’ functie (bij sommige software heeft dit een andere naam). 
Zie de voorbeelden verderop in dit hoofdstuk voor instructies over het configureren van de meest 
populaire DAW software.

Je kunt elke regelaar instellen om een verschillende MIDI CC te versturen en de software zal deze in 
het vervolg gebruiken voor communicatie met je FBV. Om deze instellingen in je FBV te configureren 
gebruik je de Control Properties lijst van de Line 6 Control applicatie (zie  pagina 3•2 ), of gebruik je de 
“FBV- Default.fbv” preset die we als startpunt bij de FBV Control software (en standaard op je FBV 
MkII) hebben geïnstalleerd. 

Handmatig MIDI Commando’s toewijzen

Voor applicaties die geen MIDI Learn functie hebben, moet de FBV handmatig worden ingesteld. Je 
zult dan in de documentatie op zoek moeten gaan naar de MIDI commando’s die de parameters van  
de software bedienen. Meestal worden er MIDI CC commando’s gebruikt voor de parameters, Program 
Change commando’s voor het kiezen van geluiden en soms MMC of Mackie Control commando’s 
voor transport functies. Met de MIDI referentie documentie bij de hand, kun je vervolgens de FBV zo 
configureren dat de gewenste regelaars de commando’s wegsturen die overeenkomen met die van de 
parameters. 

Je zult de documentatie van je MIDI/DAW software goed moeten bestuderen om te ontdekken hoe je 
de MIDI Control functies kunt benaderen en welke MIDI commando’s welke functies bedienen. Dit 
verschilt namelijk nogal per software.  
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Je FBV MkII instellen voor Ableton Live®

Hier volgt een stap voor stap handleiding voor het instellen van je FBV MkII met Ableton Live.  We 
zullen je FBV instellen om een aantal functies op afstand te bedienen.In dit voorbeeld gebruikten wij 
Ableton 8, maar de stappen zijn voor de meeste versies van Ableton gelijk, inclusief Ableton Live Lite 
die je misschien hebt gekregen bij nieuwe Line 6 apparatuur. Je kunt een demo van Live downloaden 
op www.ableton.com/downloads mocht je het willen uitproberen. Via deze instructiesleer je ook gelijk 
hoe de standaardprocedure werkt voor het aan de praat krijgen van je FBV MkII in combinatie met 
aandere MIDI/DAW software, hoewel er natuurlijk ook verschillen zijn. Check altijd de handleidingen 
van de software die je wilt bedienen. 

Let op: voor de volgende stappen gebruikten wij een Mac®, maar de stappen zijn gelijk bij Windows® XP, 
Vista® of 7, tenzij anders vermeld.

Via FBV Control commando’s toewijzen

De eerste stap, nog voor we Ableton Live starten, is het toewijzen van een serie MIDI commando’s 
aan de voetschakelaars en pedalen van je FBV. Ableton live gebruikt, net als de meeste andere DAW 
software, MIDI CC commando’s om de verschillende software parameters te besturen. We gaan dus 
CC commando’s aan onze knoppen en pedalen toewijzen via FBV Control en het opslaan als .fbv 
preset. Komt ‘ie...

• Sluit je FBV MkII apparaat aan op je computer en start Line 6 FBV Control. 

• Ga naar File > Open en laad de “Blank.fbv” preset. 

• Ga naar File > Save As en noem deze preset “Live.fbv”.

Ableton Live heeft ook een MIDI Learn functie waarmee je MIDI apparaten kunt instellen (zie “MIDI 
Learn functionaliteit” op pagina 6•3 voor meer info). Dit betekent dat het niet echt uitmaakt, welke 
MIDI CC waarde we aan een knop toewijzen, zo lang het maar een unieke CC waarde is. 

Voor dit voorbeeld wijzen we aan aantal FBV regelaars als volgt toe (Je kunt dit hetzelfde doen op 
zowel een FBV Shortboard als Express MkII):

• De A, B, C & D  knoppen wijzen we toe aan MIDI CC’s 001 tot 004.

• De Switch Mode van de A, B, C & D knoppen zetten we op “Single”, want wel willen dat de 
knoppen elke keer dat we ze indrukken dezelfde MIDI waarde verzenden.

• De Pedal Wah en Pedal Vol regelaars bedienen MIDI CC’s 5 en 6.

• De Port en Channel van alle bovenstaande regelaars zetten we op “1”, we willen dat al de MIDI 
commando’s worden verzonden via FBV USB MIDI Out poort 1 op Channel 1.

• Alle andere knoppen van de FBV laten we even voor wat ze zijn, die gebruiken we nu nog even 
niet.

Het resultaat zou er in de Control Properties lijst als volgt uit moeten zien:

http://www.ableton.com/downloads
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Als je deze instellingen hebt gemaakt, ga je weer naar File > Save war je de preset opslaat. Sluit nu 
FBV Control.

Ableton Live MIDI apparaat configuratie

Nu moeten Ableton instellen om MIDI commando’s te kunnen ontvangen van de FBV...

Start Ableton Live en ga naar Ableton Live > Preferences > MIDI/Sync page (Mac®) of Options > 
Preferences > MIDI/Sync page (Windows®). Hier zul je zien dat Ableton alle vier de FBV MIDI  OUT 
poorten automatisch gedetecteerd heeft. Het kan zijn dat hier nog meer MIDI poorten staan en dat 
hangt af van eventuele andere apparatuur die op je computer geïnstalleerd is.

De namen van de MIDI OUT poorten verschillen voor Mac OS® X, Windows® XP , Vista® of 7, zoals je 
kunt zien in onderstaande screenshots.

• Klik op de Remote knop aan de rechterkant van de eerste FBV MIDI Out poort en zet ‘m op “On”. 
Zet andere knoppen in de Track, Sync en Remote kolommen op “Off”, zoals je in onderstaande 
screenshots kunt zien. Door dit te doen, stel je Ableton in om alleen MIDI commando’s van je 
FBV te accepteren. 

Zet de eerste FBV poort 
op “ON”, en alle andere 
Track, Sync en Remote 
knoppen op “OFF”

Hier zie je alle 4 FBV 
MIDI Out poorten staan 
als beschikbare MIDI 
“Inputs”voor Ableton 
Live

Mac OS® X
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Windows® XP Windows® 7 / Vista®

Hetzelfde geldt voor Windows® XP, Vista® en 7, maar je ziet andere namen voor de FBV poorten.

• Nu ga je naar het Input menu in de bovenste rij van het venster, waar je dezelfde FBV poort 
selecteert. Hiermee stel je Ableton in om je FBV als MIDI controller te gebruiken. Wederom zie 
je hier dat de namen voor Mac en Windows® verchillen. Kies dus gewoon de eerste FBV USB 
MIDI poort uit de menu lijst:

Selecteer de eerste FBV poort 
in dit menu en laat alle andere 
Control Surface, Input en 
Outpu menus op “None” staan, 
zodat Ableton Live alleen 
MIDI Control data uit je FBV 
ontvangt.

• Sluit nu het Preferences venster. Je bent klaar met de MIDI apparaat configuratie.  

FBV functies toewijzen

Nu moeten we de verschillende functies van Ableton Live instellen dat ze daadwerkelijk worden 
bestuurd via de FBV. Live noemt dit proces “manual mapping”. Om dit te doen moeten we Live in 
“MIDI Map mode” zetten (in andere applicaties wordt dit ook wel “MIDI Learn” genoemd). 

• Om “MIDI Map mode” aan te zetten,  klik je op het MIDI knopje, rechtsboven in het Ableton 
scherm:

 

• Je ziet nu dat veel van de knoppen en regelaars binnen Ableton blauw oplichten, zoals je in ons 
screenshot hieronder kunt zien. Het kan zijn dat jouw Ableton versie andere kleuren gebruikt. 
Als een functie binnen Ableton gemarkeerd is, betekent dat, dat je ze kunt “mappen”, toewijzen 
aan een externe MIDI Controller.
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• Om een functie van Ableton toe te wijzen, klik je erop. Live wacht nu op een binnenkomend 
MIDI commando. Voor ons voorbeeld gaan we de Play, Stop en Record knoppen van Ableton 
toewijzen aan de A, B en C knoppen van de FBV....

Bovenaan het Live venster klik je op de Play knop 

Onderaan het scherm verschijnt de melding dat Ableton wacht 
op een binnenkomend MIDI commando

Trap op de “A” knop van je FBV. Er verschijnt een melding dat het commando is 
binnengekomen. De play knop is toegewezen. Laat de “Mode” op “Absolute”staan

Je ziet nu ook dat de Play knop “1/1”erboven heeft staan. Dit betekent dat hij is toegewezen aan 
MIDI Channel 1, CC 1. En dat is hoe we de knop via FBV Control geconfigureerd hadden

Herhaal deze stappen voor de Stop en Record knoppen. Wijs ze toe aan “B” en “C” van je FBV. Als 
je klaar bent zou het er als volgt uit moeten zien:
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Als je het Ableton Live MIDI Mappings venster open hebt, zie je ook daar de ingestelde 
toewijzingen. Als je een toewijzing wilt verwijderen, selecteer je die in deze lijst en druk je op 
Delete op je toetsenbord.

• Druk weer op de MIDI Map mode knop aan de bovenkant van het Ableton Live scherm om Map 
mode te beëindigen. Druk nu op de A, B, en C knoppen van je FBV om uit te proberen of het 
werkt. Als het goed is, reageert Ableton op je acties. Je kunt bovenstaande stappen herhalen om 
bijvoorbeeld de “D” knop aan een functie toe te wijzen.

Let op: Het ontwerp van de Ableton heeft aparte start en stop knoppen, die elk een eigen MIDI CC 
“single” switch mode accepteren. Sommige andere applicaties hebben echter een enkele Play/Stop knop. 
Om de verschillende (start en stop) functies van deze knop te regelen met je FBV, moet je de MIDI CC 
Switch mode via de FBV Control applicatie op “Toggle” zetten. Andere applicaties reageren op MMC of 
Mackie Control commando’s in plaats van MIDI CC’s voor hun transport functies. Check de handleiding 
van je software om uit te vinden wat het beste werkt in jouw situatie.

Het is het vermelden waard dat niets je in de weg staat om één FBV knop toe te wijzen aan meerdere 
functies binnen je MIDI/DAW software. Het resultaat is, dat je met één druk op de knop meerdere 
acties tegelijk bedient. Dit kan natuurlijk ook onwenselijk zijn, dus let op! Een manier waarop je dit 
kunt toepassen is het toewijzen van een FBV knop aan zowel de Play als de Record functie binnen 
Ableton Live. Handsfree opnemen, met slechts één druk op de knop.

De FBV pedalen toewijzen aan parameters binnen Live

Nu zullen we de pedalen van je FBV toewijzen aan funcites in Live. De “Pedal Wah” en “Pedal Volume” 
pedalen sturen ieder MIDI CC waardes weg, op basis van de stand van het pedaal. Je kunt hier dus 
parameters aan toewijzen die zelf ook meerdere waardes hebben, zoals draaiknoppen of schuiven 
(faders), en ze real-time bedienen.We zullen nu eerst de Pedal Wah van je FBV toewijzen aan de Wet/
Dry parameter van de Chorus van Ableton Live. Naast het real time bedienen van de Chorus, kun je  
hiermee ook die parameter automatiseren met de “Write” functie, maar daarover later meer.

• Zet op je FBV, het ingebouwde pedaal op “Wah” (de Wah led staat nu aan). Als de LED niet 
brandt, trap je het pedaal hard naar voren om via de teenschakelaar de Wah alsnog aan te zetten.

• Neem in Ableton Live een stukje audio op, of laad een audio bestand, zodat je iets hebt waarop 
je de Chorus kunt toepassen. 

• Laad de Chorus als insert effect op het spoor waarop de audio staat. Je kunt dit doen door 
Effects>Chorus>Chorus te selecteren in het Live Devices paneel. Sleep nu die Chorus naar de 
bovenkant van je audiospoor. 



FBV MkII Uitgebreide handleiding: FBV MkII met andere software

6•9

Sleep de Chorus naar je audiospoor

• Je zult zien dat de Chorus onderaan in het effects panel verschijnt in Live. Zet Live nu in MIDI 
Map mode (zie de instructies hierboven, aan het begin van deze paragraaf). Eenmaal in MIDI 
Map mode, zie je dat de parameters van de Chorus blauw zijn gemarkeerd. 

• We gaan de Dry/Wet knop van de Chorus toewijzen, dus klik erop en Live wacht op een 
binnenkomend MIDI commando. Beweeg je FBV pedaal totdat je onderaan het Live venster 
ziet dat de Dry/Wet parameter succesvol is toegewezen:

Klik op de Dry/Wet knop

De text onderaan het Live scherm vertelt je 
dat Live wacht op een MIDI commando van 
je FBV

De nieuwe MIDI Channel/CC wordt nu 
weergegeven

Onderaan zie je de precieze toewijzingdetails

• Omdat we het FBV hadden ingesteld om MIDI CC5 te versturen, zul je zien dat de Mix knop van 
de Chorus is toegewezen aan Channel 1/CC5.
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Zet de MIDI Map mode uit en je zou moeten zien dat de Wet/Dry knop van de CHorus reageert op de 
beweging van je FBV. En nu is het jouw beurt. Schakel je FBV pedaal terug naar “VOL” (de VOL LED 
gaat branden) en wijs ‘m toe aan een effect parameter naar keuze, volgens de stappen die we hierboven 
beschreven. Je zult zien dat je tussen de twee toewijzingen kunt schakelen door de teenschakelaar in te 
trappen zodat het pedaal wisselt tussen Pedal Vol en Pedal Wah.

Gebruikers van een FBV Shortboard MkII Users kunnen de bovenstaande stappen ook gebruiken om het 
optionele tweede expressiepedaal toe te wijzen.

Toewijzen van een  parameter van een VST/AU effect

Zoals bij de meeste DAW software, ben je binnen Ableton niet beperkt tot het gebruik van de interne 
effecten. Ook parameters van externe VST/AU effecten, die zijn geladen in Ableton Live, kun je 
toewijzen aan knoppen of pedalen van je FBV. In dit voorbeeld zullen we je tonen hoe je de Pedal Wah 
van je FBV kunt toewijzen aan de Wah Position parameter van de wah van de POD Farm plug-in. Dit 
stelt je in staat om de Wah real time te bedienen via je FBV pedaal. De stappen zijn hetzelfde voor de 
Line 6 Gearbox plug-in en voor zo ongeveer elk externe VST of AU effect dat je hebt.

• Schakel je FBV pedaal zo, dat de “WAH” LED brandt. Dit geeft aan dat je de Pedal Wah gaat 
gebruiken om de plug-in te bedienen.

• Laad een stuk audio in een audiospoor van Ableton Live. Een clean opgenomen rhythm gitaar 
zou hier mooi werken. We werken in het “Arrangement View” van Ableton.

• In het Plug-In Devices paneel van Ableton, selecteer je je plug-in, die je sleept naar de bovenkant 
van het audiospoor.

• Het effect verschijnt nu onderaan, in het Effects paneel. Als je klikt op het kleine pijltje, 
bovenaan deze effectmodule, zie je dat het venster uitklapt en een Configure optie laat zien. 
Hiermee kun je parameters uit het Edit venster van de plug-in toevoegen zodat ze toegankelijk 
worden via het venster van de effectmodule. 
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Klik op de Configure knop om een 
POD Farm plug-in parameter toe te 
voegen aan deze module

Klik op het pijltje om de 
effectmodule uit te
klappen...

Nu klik je in het POD Farm plug-in 
venster direct op de Position knop om 
deze parameter te selecteren

Als je de parameter eenmaal hebt geselecteerd, zie 
je deze parameter als schuif verschijnen in de effect 
module van deze plug-in

• Nu volg je dezelfde stap als in de vorige voorbeelden om via de MIDI Map mode van Live de 
parameter te selecteren en je FBV pedaal te bewegen om hem toe te wijzen. In dit voorbeeld 
betekent dit, dat we Channel 1/MIDI CC 5 zouden moeten zien als MIDI commando van het 
FBV pedaal. Je kunt de MIDI Map mode weer verlaten.

Druk op Play in Live en beweeg het pedaal heen en weer. Je zult horen dat de toegewezen effect 
parameter zijn ding doet. Ook zul je de regelaar in het venster van het effect heen en weer zien bewegen, 
corresponderend met de bewegingen van je pedaal. In ons geval beweegt de Position knop van de POD 
Farm plug-in Wah keurig mee. Toch kan er nog meer, dus lees nog even door!
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Parameters automatiseren met je FBV pedaal

Als je eenmaal een parameter hebt toegewezen aan je FBV pedaal, kun je in je DAW software meestal de 
bewegingen van je pedaal “opnemen” als automatisering op het geactiveerde spoor. Het beste voorbeeld 
is de POD Farm plug-in Wah, die we zojuist gebruikten in Ableton Live en hebben toegewezen aan 
het pedaal. We kunnen nu de pedaalbewegingen opnemen en zo wat funky wah toevoegen aan ons 
gitaarspoor. Bij verschillende DAW software is de manier waarop automatisering werkt iets anders, 
dus check goed de handleiding van je software. Dit voorbeeld zou echter het basisidee wel moeten 
duidelijk maken. Met het FBV pedaal toegewezen aan de POD Farm plug-in Wah (of een andere plug-
in parameter naar keuze) probeer je het volgende...

• In het Arrangement View van Live moet je ervoor zorgen dat de “Record Arm” knop van het 
betreffende spoor niet aanstaat, anders wordt naast de automatisering, ook audio opgenomen. 
Ook zou je hier de POD Farm Wah parameter moeten zien. Als je je FBV pedaal heen en weer 
beweegt zie je een vlakke lijn op en neer bewegen. 

Als je de “position” parameter van de POD Farm Wah hebben toegewezen, verschijnt deze 
parameter in de automation selector en verschijnt er een bijbehorende vlakke lijn over het 
spoor. track. Als je het FBV pedaal beweegt, reageert deze lijn.

Laat de “Record Arm” knop uitstaan bij deze stappen

• Zet de cursor aan het begin van het spoor en klik op de Record en Play knoppen van Live. Als 
Live eenmaal begint, kun je het FBV pedaal heen en weer bewegen en die bewegingen opnemen 
als automatisering. De rode lijn verandert in een serie punten die de beweingen van je pedaal 
weergeven.

• Stop Live, speel het geheel opnieuw af en je zult horen dat je Wah geweld nauwgezet is 
opgenomen. Niet tevreden met het resultaat? Klik op Edit>Undo, of zoom in en versleep de 
punten om je Wah partij te perfectioneren. 
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Je FBV MkII instellen voor Apple GarageBand®

Apple GarageBand™ gebruikt zijn eigen protocol voor het aansturen van de meeste van zijn 
parameters. Daarom kunnen de FBV MkII controller GarageBand niet direct aansturen. Er zijn echter 
een paar toewijzingen voor de pedalen, die je in staat stellen om de Volume en Pan parameters van het 
geselecteerde spoor in GarageBand te bedienen. Ook zijn er verschillende programma’s voor je Mac® 

waarmee je de FBV voetschakelaars kunt gebruiken om de transport functies van GarageBand aan te 
sturen.

• Zet de Pedal Wah Value op CC 010.

• Laat de Pedal Vol instellingen ongemoeid (MIDI CC 007).

• Let erop dat je pedalen staan ingesteld om via FBV USB MIDI Out poort 1 te versturen. Je 
instellingen zouden er zo uit moeten zien:

Nu open je GarageBand en laad je een project. Als je je FBV pedaal beweegt, zou je moeten zien dat, 
als het pedaal op “VOL” staat, het volume van het geselecteerde spoor wordt bediend en als je pedaal 
op “WAH” staat, de panning. Als je het externe pedaal op je FBV Shortboard MkII hebt aangesloten, 
kun je die aan MIDI CC Value 010 toewijzen zodat je het ingebouwde pedaal kunt gebruiken voor 
volume en het externe pedaal voor panning.

Om de transport functies van GarageBand te bedienen, heb je GarageBand versie 2.02 of nieuwer nodig. 
Ook heb je de Line 6 Control applicatie nodig om de MIDI CC waardes van de FBV voetschakelaars 
aan te passen en de switch types op “momentary” te zetten. Zoals hierboven vermeld, biedt GarageBand 
standaard geen mogelijkheid om de transport functies aan te sturen. Je moet dus software downloaden 
die Garageband ertoe in staat stelt om de parameters door middel van MIDI commando’s te laten 
aansturen.   

GarageRemote is zulke software en je kunt het hier downloaden: http://www.muratnkonar.com/
otherstuff/garageremote/

Als GarageRemote eenmaal is geïnstalleerd, start je de ‘Listener’ van GarageRemote, zodat MIDI 
berichten kunnen worden doorgestuurd naar GarageBand. GarageBand reageert op de MIDI CC’s 007 
en 010voor volume en panning. Je kunt de Line 6 Control applicatie gebruiken om deze MIDI CC 
instellingen te maken en ze als FBV preset opte slaan zodat ze later opnieuw in je FBV geladen kunnen 
worden.

http://www.muratnkonar.com/otherstuff/garageremote/
http://www.muratnkonar.com/otherstuff/garageremote/
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Je FBV MkII instellen voor Apple Logic® 

De voetschakelaars en pedalen van je Line 6 FBV MkII kunnen worden toegewezen aan transport 
functies van Logic, mixer schuiven en parameters van virtuele instrumenten en plug-ins. Hieronder 
volgen de isntructies voor het configureren van een FBV MkII voor gebruik met Logic Pro 8. (De 
stappen zouden voor andere, recente versies van Logic ongeveer gelijk moeten zijn).

Line 6 FBV Control applicatie instellingen

Start eerst de Line 6 FBV Control applicatie en laad de FBV-Default.fbv preset. 

• Hierboven zie je de instellingen van de FBV-Default preset voor een Shortboard MkII. Bij een 
FBV Express zie je alleen de rijen van de A, B, C en D voetschakelaars en het pedaal. Deze preset 
wijst aan alle MIDI functies een MIDI commando toe, zodat je ze in Logic aan een functie kunt 
toewijzen. 

• Sommige voetschakelaars (B, C, D en andere) zijn ingesteld om MMC (MIDI Machine Control) 
commando’s te versturen. Deze kunnen specifiek worden toegewezen om transport functies in 
Logic te bedienen. Je kunt natuurlijk ook andere voetschakelaars instellen om MMC commando’s 
te versturen.  

• Als je wijzigingen aanbrengt aan deze preset via de FBV Control applicatie, is het slim om ‘m via 
File> Save As op te slaan onder een andere naam, bijvoorbeeld “Logic.fbv”.

Controllers toewijzen via de MIDI Learn Functie van Logic

Logic Pro biedt ondersteuning voor een groot aantal MIDI ”Control Surfaces”, wat normaal gesproken, 
grote apparaten zijn met faders, knoppen en andere regelaars om een groot analoog mengpaneel na te 
bootsen. De FBV MkII apparaten zijn niet bedoeld als Control Surfaces, maar je kunt via de MIDI Learn 
functionaliteit van Logic wel makkelijk een parameter aan een knop of pedaal toewijzen. Hieronder 
laten we je zien hoe je de Wah position parameter van de POD Farm AU plug-in kunt toewijzen aan 
je FBV pedaal. Je kunt later dezelfde stappen volgen om een knop of pedaal aan een andere parameter 
toe te wijzen. We raden je aan om de Control Surface Support documentatie van Logic even goed door 
te lezen voor meer info over MIDI Learn en andere mogelijkheden voor controllers.

Maar eerst hebben we nog een handige tip voor het gebruik van je FBV binnen Logic... De Logic 
Pro transport balk laat altijd zien wanneer MIDI informatie wordt ontvangen. En daarbij ook nog eens 
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via welk MIDI Channel, welk commando en welke waarde. Beweeg maar eens een pedaal of druk 
een voetschakelaar in op je FBV. Je zult de informatie zien die in Logic binnenkomt. In onderstaand 
screenshot zie je de informatie die binnenkwam toen we ons wah pedaal bewogen: MIDI Channel 1, 
CC11 met een waarde van 127.

Deze indicator kan erg handig zijn om te controleren of Logic daadwerkelijk MIDI informatie uit je 
FBV ontvangt. Je kunt ook nog eens zien om welke MIDI informatie het gaat, zonder dat je terug hoeft 
naar de Line 6 Control applicatie!

In dit voorbeeld gaan we de Wah position parameter van de POD Farm AU plug-in toewijzen aan 
het Wah pedaal van je FBV. Als je de POD Farm plug-in niet hebt, kun je elke plug-in binnen Logic 
gebruiken en dezelfde stappen toepassen...

• Check of je pedaal op “WAH” staat (de Wah LED op je FBV apparaat brandt).

• Maak een Audio spoor in je Logic session en importeer een audiobestand naar dat spoor zodat je 
iets hebt waarop het effect kan worden toegepast.

• Klik op een Effect Insert locatie en selecteer de POD Farm plug-in.

• Laad een Tone preset in het POD Farm Plug-in venster en voeg één van de Wah modellen toe 
aan je Tone. Klik op de Wah binnen de Signal Flow View zodat de instellingen van de Wah 
worden weer te geven.

De position knop van het Wah 
efect

De instellingen van de Wah in de POD Farm plug-in 

• Klik nu met je muis direct op de Position knop van de Wah en beweeg ‘m heen en weer. Dit zorgt 
ervoor dat de knop geselecteerd wordt.

• Ga nu (voordat je op iets anders klikt) naar het Logic > Preferences > Control Surfaces menu, 
en selecteer Learn Assignment for “Wah - Position”.

 
• Zoals je kunt zien aan de “Learn Assignment...” opdracht, heeft Logic automatisch de POD Farm 

Wah plug-in gedetecteerd, doordat het het laatste item was, dat je met je muis selecteerde.
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TIP: Je kunt ook de Command+L toetsencombinatie gebruiken, in plaats van naar het Logic Preferences 
menu te gaan.

• Als je het ”Learn Assignment...” menu commando gebruikt, wordt het Logic Controller 
Assignments venster geladen en verschijnt er een een bericht dat zegt dat je je MIDI controller 
moet gebruiken zodat het commando ‘geleerd’ kan worden.

Het Controller Assignment biedt ook een “Expert View” - hiermee heb je meer mogelijkheden en kun je 
MIDI controllers handmatig toewijzen. Zie de Logic documentatie voor meerdere mogelijkheden. De “Easy 
View” werkt eenvoudig als je even snel een knop of pedaal wilt toewijzen.

• Als je nu je pedaal beweegt, zou je moeten zien dat in het Controller Assignment scherm het 
MIDI commando binnenkomt en ‘aangeleerd’ wordt. In ons geval is dit MIDI CC11, met een 
Value reeks van 0-127. Dit komt overeen met de FBV-default preset die we via de Line 6 FBV 
Control applicatie geladen hebben.

Hier zie je het ‘aangeleerde’ MIDI 
commando. 

• Als je nu het Control Assignment venster verlaat en het FBV pedaal uitprobeert, zou je de 
Position knop van de Gearbox Wah plug-in moeten zien bewegen. Druk in Logic op play om de 
audio te starten, gebruik het pedaal op je FBV en als het goed is, hoor je de wah zijn ding doen!

• Je kunt het audio spoor in Logic ook instellen om automatisering op te nemen voor Position 
parameter van de POD Farm plug-in Wah. Je kunt dan het pedaal gebruiken om de wah ‘op te 
nemen’.

Bovenstaande stappen kun je herhalen voor elke toewijsbare parameter binnen Logic - Mixer faders, 
pan knoppen, solo schakelaars, knoppen van software instrumenten en andere plug-in parameters. 

De transport functies van Logic bedienen

Als je je FBV voetschakelaars wilt gebruiken om de transport functies aan te sturen, moet je Logic 
zo instellen dat het ‘luistert’ naar de MMC commando’s die die we aan de voetschakelaars hebben 
toegewezen...
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• Start Logic en ga naar Preferences > MIDI.

• Selecteer het tabblad Sync.

• Klik op de MIDI Sync Project Settings… onderaan het Sync tabblad. Hiermee open je het Song 
Settings venster.

• Bij de MIDI Machine Control (MMC) instellingen vink je de Listen to MMC Input optie aan.

Let op: Deze optie configureer je per Song in Logic. Als je dit altijd aan wilt hebben, moet je je Logic 
template aanpassen met deze MMC instelling. 
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Je FBV MkII instellen voor Cakewalk SONAR™  

De Line 6 FBV MkII apparaten kunnen worden ingesteld om veel functies van SONAR te bedienen, 
alsmede plug-in parameters en meer. Voor dit alles wordt er gebruik gemaakt van ACT (Active 
Controller Technology), dat is ingebouwd in Sonar. Hieronder volgen de instructies voor het instellen 
van een FBV MkII in combinatie met SONAR 8 Producer (de stappen zouden vergelijkbaar moeten 
zijn bij andere, recente versies van SONAR).

Line 6 FBV Control Instellingen

Start eerst de Line 6 FBV Control applicatie en laad de FBV-Default.fbv preset. 

• Hierboven zie je de instellingen van de FBV-Default preset voor een Shortboard MkII. Bij een 
FBV Express zie je alleen de rijen van de A, B, C en D voetschakelaars en het pedaal. Deze preset 
wijst aan alle MIDI functies een MIDI commando toe, zodat je ze in SONAR aan een functie 
kunt toewijzen. 

• Als je wijzigingen aanbrengt aan deze preset via de FBV Control applicatie, is het slim om ‘m via 
File> Save As op te slaan onder een andere naam, bijvoorbeeld “SONAR.fbv”.

• Sluit de FBV Control application af.

De MIDI Device instellingen van SONAR configureren

Om SONAR zo in te stellen dat het MIDI controller commando’s kan ontvangen van je FBV MkII, 
moet je in de MIDI Device Settings je apparaat selecteren. Let erop dat je, voor je SONAR start, 
altijd je FBV hebt aangesloten op je USB poort. Start SONAR en ga naar de Options/MIDI Devices. 
Selecteer de eerste FBV MIDI Out poort als MIDI input en klik op OK.
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Let op: Als je Windows Vista® gebruikt, heten je MIDI Out poorten “FBV Shortboard MIDI Out” of 
“FBV Express MkII MIDI Out”.

Je FBV MkII gebruiken als Surface Controller in SONAR

SONAR heeft zijn eigen ACT MIDI Controller Plug-In functionaliteit, waarmee je eenvoudig 
toewijzingen voor elke MIDI surface controller kunt maken, wijzigen en opslaan. De ACT functie 
in SONAR is  erg handig en we raden je dan ook aan dit goed in de handleiding van SONAR te 
bestuderen. We laten je zien hoe je je eigen toewijzingen kunt maken voor pedalen of voetschakelaars 
van je FBV. Open dus een nieuw project in SONAR en volg deze stappen:

• Ga in SONAR naar Options > Controllers/Surfaces.

• In het Controllers/Surfaces venster klik je op de “Add new Controller/Surface”. Bij Controllers/
Surfaces kies je “ACT MIDI Controller”, en als Input Port kies je de eerste FBV MIDI Out 
poort . Je kunt de Output Port optie op “None” zetten en op “OK” klikken. Je instellingen 
zouden er nu als volgt uit moeten zien:

• Sluit het Controllers/Surfaces venster als je klaar bent.

• Nu ga je naar Views > Toolbars en zorg je ervoor dat Controllers/Surfaces is aangevinkt. Sluit het 
venster. Je zult nu zien dat er wat handige ACT functies aan je SONAR Toolbar zijn toegevoegd.
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• Klik, in de ACT Controllers Toolbar, op de Controllers/Surfaces Properties knop, aan de 
rechterkant.

• Kies, in het ACT MIDI Controller venster de Default preset uit het Presets menu. Als dze preset 
is geladen, zie je dat de ‘cellen’ in het venster toegang bieden tot talloze parameters van SONAR. 
Ook zul je zien dat, wanneer je een plug-in venster opent, de parameters ervan zichtbaar worden 
in het ACT venster. Je FBV knoppen en pedalen zijn dan alleen nog niet toegewezen aan die 
parameters. Dat kun je doen via de MIDI Learn functie. 

Het ACT MIDI Control venster (Met het hoofdvenster van SONAR geselecteerd)

De SONAR ACT MIDI Learn Functie gebruiken

Hierv volgt een voorbeeld van het toewijzen van het FBV wah pedaal aan de Wah position parameter 
van de Line 6 Gearbox plug-in, zodat je de wah real-time kunt bedienen, terwijl je je audiospoor hoort 
afspelen, of je het ingangssignaal direct afluistert. De manier waarop we de toewijzing uitvoeren werkt 
hetzelfde voor elke knop of pedaal aan elke parameter in het ACT MIDI Controller venster...

• Open het SONAR ACT MIDI Controller venster terwijl de Default preset is geladen, zoals 
hierboven beschreven. Hou dit venster geopend en zorg dat je het kunt zien.

• Maak een audiospoor in je SONAR project en neem een audiobestand op of importeer audio in 
het spoor, zodat je iets kunt horen waarop het Wah effect wordt toegepast. Een mooie, cleane 
gitaarpartij zou het beste zijn.

• Klik op een FX Bin Insert positie en voeg de GearBox Plug-In toe.

• In het GearBox Plug-In venster laad je een Tone preset en klik je op het Wah effect zodat je zeker 
weet dat het aan staat. Je ziet nu ook de instellingen van de Wah verschijnen.
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Het Wah venster van de GearBox plug-in

• Terwijl het venster van de Gearbox Plug-In actief is, zie je de vele parameters van de Gearbox 
plug-in verschijnen in de cellen van het ACT venster. Wij willen de wah position parameter 
bedienen en die vind je in Bank 4 van de bovenste rij cellen, genaamd “Rotary”. In de “Rotary 
1” cel zou de Wah - Position parameter moeten verschijnen.

De default preset is geselecteerd...

In het tabblad Controllers, selecteer je Bank 4 
voor de bovenste rij cellen. 

De wah position parameter van de GearBox 
plug-in opent in de Rotary 1 cel. 

• Klik op de onderste cel van het Rotary 1 controller slot. Dit plaatst Rotary 1 in “MIDI Learn” 
modus, waar het wacht op een MIDI commando van de toegewezen MIDI controller (je FBV)...

• Beweeg nu je FBV Wah pedaal en je zou direct de Rotary 1 cellen uit MIDI Learn modus moeten 
zien komen, wat betekent dat het MIDI commando uit je FBV is aangeleerd en de parameter dus 
is toegewezen aan het pedaal. 

• Als je nu je Wah pedaal beweegt, zou je de grote Wah position knop in het Gearbox venster 
moeten zien bewegen. Speel je audiospoor af en laat de Wah zijn ding doen. 

• Je kunt bovenstaande stappen herhalen om MIDI Learn te gebruiken en andere parameters toe 
te wijzen aan knoppen en pedalen van je FBV MkII. Als je klaar bent, type je een nieuwe 
naam in het Preset veld van het ACT venster, waarna je op Save klikt. De instellingen worden 
opgeslagen als nieuwe ACT preset.

De ACT functionaliteit van SONAR biedt nog veel meer mogelijkheden voor MIDI bediening. Lees 
voor meer informatie de SONAR handleiding! 
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Je FBV MkII instellen voor Propellerhead Reason®

De FBV MkII apparaten hebben natuurlijk niet de toetsen en knoppen zoals een Line 6 KB37 
keyboard controller, waarmee je de virtuele instrumenten van Reason kunt bespelen, MIDI partijen 
kunt opnemen etc. Je kunt met je FBV MkII echter wel functies en parameters in Reason aansturen 
via de knoppen en pedalen. Om een FBV in Reason aan de gang te krijgen, moet je hem in Reason 
instellen als “Generic MIDI Control Surface”. Volg hiertoe de volgende stappen (de stappen zijn gelijk 
voor Windows® en Mac OS® X, tenzij ander vermeld)...

• On het Preferences venster van Reason, klik je op “Keyboards en Control Surfaces”, waarna je 
op de Add knop klikt. Selecteer <Other> in de lijst met apparaten.

• Stel het Control Surface venster als volgt in:

Selecteer MIDI Control Surface als Model.

Kies een naam voor de controller (Dit is hoe 
het apparaat verder genoemd zal worden 
binnen Reason). 

Kies de USB MIDI poort van waaruit je 
Reason MIDI informatie wilt laten ontvangen. 
Wij kiezen de eerste FBV MIDI Out poort. 
(Let op: poorten hebben binnen Windows® 
en Mac verschillende namen, zie pagina 6•1).

Klik op OK als je klaar bent.
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• Je zou nu je FBV als volgt geconfigureerd moeten zien. Sluit het Preferences venster als alle 
instelling eruitzien zoals hieronder:

Zie de volgende paragraaf voor informatie over het toewijzen van FBV knoppen en pedalen aan 
parameters binnen Reason.

FBV knoppen en pedalen configuren via Remote Override

Reason heeft zijn eigen “Remote Override” functionaliteit, waarmee Reason commando’s uit een MIDI 
controller direct aan een parameter van Reason kan toewijzen. Je kunt Remote Override gebruiken 
als je FBV MkII is geconfigureerd als Generic MIDI Control apparaat, zoals beschreven in de vorige 
paragraaf. 

Eerst moeten we ervoor zorgen dat je FBV voetschakelaars en pedalen zijn ingesteld om MIDI CC 
berichten kan verzenden via de MIDI poort die we hebben geselecteerd in het Generic MIDI Control 
configuratie proces. Terwijl Reason is afgesloten, starten we de Line 6 Control applicatie en laden we 
de “FBV-Default.fbv” preset...

• Als de FBV-Default preset is geladen, kun je zien dat de Pedal Vol controller al is ingesteld om 
MIDI CC 007 te vesturen, via MIDI Out poort 1. En dat is precies de poort die we in de Generic 
Controller setup van Reason hebben ingesteld. als poort waarover Reason zijn Commando’s 
moet ontvangen. Sluit de Line 6 FBV Control applicatie. We gaan nu verder laten zien hoe je 
dit pedaal aan een parameter van Reason kunt toewijzen.

• Zorg ervoor dat het pedaal van je FBV op “VOL” staat (de bijbehorende LED zou moeten 
branden).
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• Start Reason en open een van je projecten. Klik met je rechter muisknop (Windows) of gebruik 
CTRL klik (Mac) en klik op een knop of schuif in Reason die je met je pedaal wilt bedienen. 
Voor dit voorbeeld gebruiken we de FREQ knop van een synth in Reason...

Rechts klik/CTRL klik op de knop die je 
wilt bedienen...

Kies Edit Remote Override Mapping...

• Vin in het venster het vakje “Learn From Control Service” aan en Reason wacht op een MIDI 
CC bericht uit je toegewezen MIDI Controller.

Beweeg je FBV pedaal en je zou de aan de 
Control Surface Active indicator moeten 
zien dat er een MIDI signaal binnenkomt. 

Als dat eenmaal is gebeurd, worden de 
velden erboven automatisch ingevuld 
met de “aangeleerde” MIDI naam en CC 
waarde.

Klik op OK als de stap is voltooid.

• Dat is het. Als je nu je pedaal beweegt, zou je de geselecteerde knop moeten zien bewegen. Je 
kunt deze zelfde stappen volgen om elke knop, schakelaar, schuif of draaiknop van Reason toe te 
wijzen aan één van de knoppen of pedalen van je FBV. 

De Remote Override functionaliteit van Reason biedt nog meer mogelijkheden. We raden je aan 
om de Help documentatie van Reason goed door te lezen zodat je het uiterste uit je Line 6 MIDI 
Controllers kunt halen!
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Je FBV MkII gebruiken voor de transport bediening van Pro Tools® LE

Hier volgen de aanwijzingen hoe je een FBV Shortboard of Express MkII moet configureren om de 
transport functies van Digidesign Pro Tools LE 8 software te bedienen. (De stappen zijn vergelijkbaar 
voor andere versies van Pro Tools®). Een MIDI Controller, zoals de FBV MkII configureren voor dit 
soort functies lijkt niet logisch, maar is vrij eenvoudig als je eenmaal weet hoe het werkt. En het is 
handig om de transport functies met je voeten te kunnen bedienen, bijvoorbeeld voor Record en 
Punch In! 

Let op: Voor de volgende stappen gebruiken we een Mac®, maar de stappen zijn vergelijkbaar voor 
Windows® XP, 7 of Vista®, tenzij anders vermeld.

Je FBV instellen

De eerste stap, nog voor we ProTools starten, is het toewijzen van een set MIDI commando’s aan 
de knoppen van de FBV. ProTools gebruikt MIDI Machine Control (MMC) commando’s om de 
transport functies te laten bedienen. Daarom gaan we MMC commando’s toewijzen aan onze FBV 
voetschakelaars via de Line 6 Control applicatie en ze als FBV preset opslaan...

• Sluit je FBV aan op je computer en start Line 6 FBV Control. 

• Ga naar File > Open en laad de “Blank.fbv” preset. 

• Ga naar File > Save As en sla de preset op als “PT-Transport.fbv”.

In dit voorbeeld zullen we de knoppen van je FBV als volgt configureren (het maakt hierbij niet uit of 
je een FBV Shortboard of FBV Express MkII hebt:

• De A, B, C & D  voetschakelaars gaan allemaal “MMC” commando’s versturen.

• De Value instelling van knop A moet op “Play” staan.

• De Value instelling van knop B moet op “Stop” staan.

• De Value instelling van knop C moet op “Record Punch (Pro Tools)” staan.

• De Value instelling van knop D zetten we op “Rewind”. Let op: voor Rewind heb je drie mogeijke 
Switch modes:

• “Single” start de Rewind functie maar stopt ‘m niet.

• “Momentary” start de Rewind functie als je de knop instrapt, maar stopt als je de knop 
loslaat.

• “Toggle” start de Rewind functie als je ‘m indrukt en stopt de functie als je ‘m opnieuw 
indrukt.

• Je kunt natuurlijk ook de “Fast Forward” fucntie toewijzen aan een van bovenstaande knoppen 
(of aan een andere voetschakelaar als je een Shortboard hebt). Let er wel op dat de MMC functie 
“Pause” in ProTools hetzelfde doet als “Stop” omdat ProTools geen pauze knop heeft.

• De Channel en poort instellingen voor alle regelaars hierboven, zetten we op “1” want we willen 
dat MIDI commando’s alleen worden verstuurd via FBV USB MIDI Out Poort 1, Channel 1.

• In dit voorbeeld laten we de andere knoppen en pedalen van de FBV ongebruikt. Je kunt ze later 
altijd nog toewijzen. 
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Het resultaat zou er in de Control Proprties lijst als volgt uit moeten zien:

• Als je klaar bent met het maken van de instellingen, sluit je FBV Control en laat je je FBV 
aangesloten op je computer.

Pro Tools LE configureren voor je FBV MkII

De volgende stap is het maken van instellingen in ProTools zodat het MMC commando’’s kan 
ontvangenvanuit je FBV MkII apparaat. Start ProTools en open een sessie. Maak daarna de volgende 
instellingen...

• Ga naar het Setup menu en kies Peripherals.

• In het Peripherals venster kies je Machine Control, waar je de volgende instellingen maakt:

• Bij MIDI Machine Control (Master) vink je het vakje “Enable” aan. klik daarna op het 
menu rechts van het vakje en kies in het “Predefined” submenu je aangesloten FBV MkII 
apparaat. Stel het ID in op 125 en laat de Preroll op 90 frames staan.

• Vink bij MIDI Machine Control (Slave) - het “Enable” vakje aan en laat de ID op 126 
staan.

• Sluit het Peripherals venster.
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Nu moeten we naar het kleine “ProTools” menu op de Transport balk...

In het ProTools - Transport submenu, 
zorg je ervoor dat ProTools is aangevinkt.

Daarna selecteer je in het ProTools - 
Online submenu “MMC” zodat ook die 
is aangevinkt.

...Dat was het! Je kunt nu de A, B, C, en D knoppen van je FBV uitproberen en zien of ze de juiste 
transport functies van ProTools bedienen.
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Je FBV MkII instellen voor Steinberg Cubase®

Line 6 MkII apparaten kunnen worden gebruikt voor het aansturen van talloze parameters in Cubase, 
waaronder transport functies, mixer parameters en meer. Hieronder volgen de instructies voor het 
configureren van je FBV MkII met Steinberg Cubase® 4 voor Windows®. De stappen zijn echter 
vergelijkbaar bij recente versies van Cubase® en Nuendo® voor zowel Windows® als Mac®.

Line 6 FBV Control Instellingen

Voor je Cubase start, sluit je je FBV aan op de computer, start je de Line 6 Control applicatie en laad 
je de FBV-Default.fbv preset. 

• Hierboven zie je de instellingen van de FBV-Default preset voor een Shortboard MkII. Bij een 
FBV Express zie je alleen de rijen van de A, B, C en D voetschakelaars en het pedaal. Deze preset 
wijst aan alle MIDI functies een MIDI commando toe, zodat je ze in Cubase aan een functie kunt 
toewijzen. 

• Bovenstaande stappen wijzen MIDI commando’s toe aan de knoppen en pedalen zodat ze in 
Cubase kunnen worden toegewezen. De stappen configureren sommige voetschakelaars om 
MMC (MIDI Machine Control) commando’s te versturen, voor het bedienen van de transport 
functies van Cubase. Andere knoppen versturen MIDI CC commando’s, voor het bedienen van 
andere functies.

• Als je wijzigingen aanbrengt aan deze preset via de FBV Control applicatie, is het slim om ‘m via 
File> Save As op te slaan onder een andere naam, bijvoorbeeld “Cubase.fbv”.

• Sluit de FBV Control applicatie.

Cubase MIDI poort Setup

Omdat je je FBV gebruikt als MIDI Controller, moet hij worden uitgesloten van de “All Inputs” MIDI 
poort instellingen. Dit zorgt ervoor dat als een MIDI spoor staat ingesteld op “All Inputs”, het spoor 
geen MIDI vanuit je FBV accepteert, en MIDI Controller data in het spoor wordt opgenomen. Je stelt 
dit in via het Devices > Device Setup venster. Omdat we in Line 6 Control de FBV hebben ingesteld 
om commando’s alleen via de FBV MIDI Out poort 1 te versturen, hoeven we alleen deze poort te 
selecteren. De andere MIDI Out poorten (2, 3, en 4) kunnen uitgezet worden door ze te deselecteren.
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Selecteer MIDI Port Setup Vink het “All Inputs” vakje uit voor alle 
FBV USB MIDI poorten

Vink de eerste FBV USB MIDI poort aan en vink FBV 
poorten 2, 3, & 4 uit

Let erop dat, omdat we in dit voorbeeld Windows® XP gebruiken, de FBV MIDI poort verschijnt als 
“USB Audio Device”. In Windows Vista® , Windows® 7, of Mac OS® X heten ze anders(zie pagina 6•1).

Het bedienen van Cubase parameters

Cubase biedt ondersteuning voor een groot aantal MIDI ”Control Surfaces”, wat normaal gesproken, 
grote apparaten zijn met faders, knoppen en andere regelaars om een groot analoog mengpaneel na 
te bootsen. De FBV MkII apparaten is niet een apparaat dat “Steinberg Supported” is, maar je kunt 
wel makkelijk een parameter van Cubase aan een knop of pedaal toewijzen. Dit doe je door je FBV 
als “Generic Remote” te configureren. Je doet dit wederom via het Devices > Device Setup venster...

• Als je “Generic Remote” nog niet ziet staan onder Remote Devices in het linker paneel, klik je 
op de “+” knop, linksboven, en kies je Generic Remote uit het menu om die eraan toe te voegen. 

Selecteer Generic Remote Selecteer de eerste FBV USB MIDI poort als MIDI Input
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• In het paneel, rechtsboven, zie je een lijst met Cubase parameters die je kunt toewijzen aan je 
FBV. De makkelijkste manier om dit toewijzen:

• Let erop dat je FBV pedaal op VOL staat (de bijbehorende LED op je FBV brandt).

• In het Cubase Device Setup venster, klik je op de “Fader 1” Control Name in het rechter 
bovenpaneel.

• Beweeg je FBV pedaal.

• Druk op de Learn aan de rechterkant van het venster.

• In de rij van Fader 1, zou je nu het MIDI Channel en andere instellingen moeten zien 
veranderen, waaruit blijkt dat de MIDI CC berichten vanuit je FBV Pedal Vol zijn aangeleerd 
(in ons voorbeeld is dat MIDI CC011, MIDI poort 1, Channel 1, zoals is ingesteld via de 
Line 6 Control applicatie).

• Als je nu het pedaal van je FBV beweegt, zou je de fader van mixer kanaal 1 corresponderend 
moeten zien bewegen.

• Je kunt bovenstaande stappen herhalen om andere knoppen of pedalen van je FBV toe te wijzen 
aan Cubase parameters.. 

• Om faders, draaiknoppen en schuiven te bedienen heb je het pedaal van je FBV nodig. 
Drukknoppen in Cubase wijs je toe aan drukknoppen van je FBV.

• Deze Cubase parameters maken gebruik van MIDI CC commando’s. Je moet er dus voor 
zorgen dat je de knoppen en pedalen ook als zodanig instelt via de Line 6 Control applicatie.

Via het paneel rechtsonder, kun je meerdere parametrs toewijzen, voorbij kanaal 1-16. Je kunt deze 
Generic Remote parameter lijsten ook aanpassen door middel van de andere opties in dit venster. Meer 
informatie over hoe dit werkt vind je in de Cubase handleiding.

Het bedienen van de transport functies in Cubase

Cubase biedt controle over zijn transportfuncties via een eenvoudige MIDI Machine Control Slave 
optie. Dit betekent dat Cubase ‘luistert’ naar binnenkomende MMC commando’s uit een geselecteerd 
apparaat en daarop reageert. Omdat we via de Line 6 Control applicatie MMC commando’s hebben 
toegewezen aan sommige FBV knoppen, hoeven we allen Cubase maar in te stellen om te ‘luisteren’ 
naar de MMC commando’s uit je FBV MkII. 

Ga naar het Transport menu en selecteer Project Synchronization Setup...
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Vink het vakje “MMC Slave Active” 
aan

Kies de eerste FBV USB MIDI poort als 
MIDI Input

Klik op OK om dit venster te verlaten

Probeer nu de FBV knoppen waarnaa MMC commando’s zijn toegewezen en de transport functies vna 
Cubase zouden moeten reageren. 

De voorbeelden met software van verschillende fabrikanten in dit hoofdstuk zouden je een aardig 
beeld moeten geven van hoe je FBV MkII apparaat geconfigureerd moet woren als MIDI Controller. 
De meeste andere DAW software met ondersteuning voor MIDI controllers werkt vergelijkbaar. In 
het volgende hoofdstuk vind je nog een aantal tips en verwijzingen naar online informatiebronnen!
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ter reFerentIe
Dit handige referentie hoofdstuk is toegevoegd zodat we nog wat eventuele vragen kunnen 
beantwoorden die wellicht niet overduidelijk werden belicht in de voorgaande hoofdstukken. We 
beantwoorden hier veel vragen, geven tips over het oplossen van problemen, en geven andere info die 
je misschien niet durft te vragen. Mocht je dit alleen maar lezen omdat je geen geduld hebt voor de 
andere hoofdstukken:  Ze zijn zeker het lezen waard!

Vragen en antwoorden

Algemene vragen en antwoorden

Wat is een “RJ-45” kabel? FBV MkII apparaten gebruiken een kabel met RJ-45 stekkers om aan te 
sluiten op Line 6 versterkers en POD’s. Wij hebben die naam niet bedacht. Het is de industrienaam 
voor dit type connector. Het is dezelfde kabel als het type dat wordt gebruikt voor computer netwerken. 
Mocht je dus een extra kabel nodig hebben, dan kun je die bij elke computerzaak kopen en vraag dan 
om een Cat. 5 kabel. Zij denken dan dat je precies weet waarover je het hebt.

Ik heb gehoord dat ik via mijn FBV MkII en Line 6 Monkey mijn Spider IV / Spider Valve MkII  
versterker kan upgraden. Hoe doe ik dat? Dit heb je goed gehoord. Het korte antwoord is, dat je 
eenvoudigweg je Spider IV op je FBV moet aansluiten, via de RJ-45 connector, en je FBV op je 
computer moet aansluiten, via USB, waarna je Line 6 Monkey start. Die haalt via de Line 6 website 
eventuele updates voor je Spider versterker op. In de Spider IV / Spider Vlalve MkII Advanced User 
Guide, op de FBV MkII Online Help site vind je hierover meer informatie.

Wat is FBV “Firmware”of “Flash memory” en waarom moet ik het updaten? Je moet de firmware 
van je FBV beschouwen als permanente, interne software, die zorgt dat het apparaat doet wat het doet. 
Het Flash memory is het gedeelte dat instructies en instellingen bevat.Wij raden je aan om regelmatig 
Line 6 Money te draaien zodat eventuele updates kunnen worden gedownload en geïnstalleerd en je 
apparaat optimaal blijft functioneren.

Heb ik een speciale USB kabel nodig voor mijn FBV? Nee. Elke gewone USB kabel voldoet. Je hoeft 
echt geen extra geld uit te geven voor 24 karaats gouden, ultra afgeschermde, quasi onbreekbare kabels 
(tenzij je dat graag wilt).

Kan ik mijn FBV aansluiten via een USB hub? Ja, maar dan moet het wel een hub zijn met eigen 
stroomvoorziening (met een stroomadapter dus). Toch krijg je de beste USB communicatie als je de 
FBV direct op een USB poort van je computer aansluit, in plaats van via een USB hub.

Waar vind ik de installatie CD voor mijn FBV MkII? Er is geen driver installatie software beschikbaar 
voor je FBV. Sluit hem gewoon aan op je op je Mac® of Windows® computer via een USB poort (zie 
“Snelstart” op pagina 1•1). Alle andere Line 6 software die werkt met je FBV kun je downloaden vanaf 
de line6.com/software site, of door de Line 6 Monkey software te laten draaien.

USB/MIDI vragen en antwoorden

Ik had mijn FBV al geïnstalleerd, maar waarom vraagt Windows® mij hem opnieuw te installeren 
als ik hem op een andere USB poort aansluit? Dit is normaal gedrag voor Windows® computers. 
Een   USB apparaat moet geïnstalleerd worden als het de eerste keer op een andere USB poort wordt 
aangesloten zie  “Snelstart” op pagina 1•1). Volg gewoon de Windows® installatieprocedure. De volgende 
keer dat je de FBV in deze USB prikt, hoef je ‘m niet meer opnieuw te installeren.

http://line6.com/manuals/footcontrollers/
http://line6.com/software/
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Als een FBV MkII een MIDI apparaat is, waarom heeft hij dan geen 5 pins aansluiting? Je FBV 
MkII doet al zijn MIDI communicatie via zijn USB aansluiting met je computer. Als je je MIDI/DAW 
software start, kun je kiezen uit vier FBV USB MIDI Out poorten. Daar zijn dus geen extra MIDI 
kabels voor nodig!

Kan ik een FBV MkII gebruiken om POD Farm 1.x plug-in of standalone aan te sturen? Omdat 
POD Farm 1.x geen ondersteuning biedt voor externe apparaten via MIDI, kun je het niet bedienen 
met een FBV. Je kunt echter wel de POD Farm plug-in bedienen via een host DAW programma. Je kunt 
daarbij je FBV instellen om elke parameter van POD Farm real time aan te sturen en te automatiseren.  
Zie de paragraaf “Je FBV MkII instellen voor Ableton Live®” op pagina 6•4 en de instructies voor de 
andere software, en natuurlijk ook de handleidingen van je MIDI/DAW software. De nieuwere POD 
Farm™ 2 Plug-In en standalone applicatie bieden volledige ondersteuning via FBV MkII controllers 
(zie ”FBV™ MkII met Line 6 POD Farm™ 2” op pagina 6•1).

Mijn MDID/DAW software vereist SysEx commando’s om sommige functies te kunnen bedienen. 
Kan ik mijn FBV aanpassen om dat te doen? FBV MkII apparaten kunnen worden geconfigureerd om 
MMC (MIDI Machine Control) Commando’s te versturen. Dit zijn ook een soort SysEx berichten. De 
Line 6 Control applicatie biedt echter geen uitgebreide mogelijkheden voor het handmatig toewijzen 
of importeren/exporteren van SysEx data.

Waarom ziet mijn software mijn FBV niet als beschikbaar MIDI apparaat? Het waarschijnlijke is, 
dat je de software hebt gestart voordat je de FBV USB kabel op je computer hebt aangesloten. Als dit 
niet werkt, kun je ook nog proberen de USB kabel direct op je computer aan te sluiten in plaats van 
via een USB hub.

Hoe kan ik een FBV preset op mijn computer bewerken zonder de instellingen in mijn FBV 
automatisch te overschrijven? Als je de Line 6 FBV Control software gebruikt, worden wijzigingen in 
de software direct naar je FBV geschreven, zodat de instellingen van je FBV worden overschreven. Als 
je de USB kabel echter loskoppelt van je FBV, kun je nog steeds in Line 6 FBV Control werken en FBV 
presets bewerken en opslaan. Als je dan klaar bent, kun je alsnog je FBV aansluiten en de gemaakte 
preset laden zodat die automatisch naar je FBV wordt geschreven. 

Mijn vriend heeft ook een FBV MkII. Kunnen we presets delen? Natuurlijk! Je kunt FBV presets 
maken, wijzigen en opslaan via de gratis Line FBV 6 Control software. Je kunt daarna de preset naar 
iedere andere gebruiker sturen die ‘m dan weer via Line 6 FBV Control in zijn eigen FBV kan laden. 
De bestanden zijn zelfs compatible met elkaar als de ene gebruiker een Shortboard heeft en de andere 
een Express. De extra knoppen van het Shortboard worden door de Express stomweg genegeerd. 

Probleemoplossing

Problemen? Hier volgen een paar dingen die je kunt controleren als je FBV moeilijk lijkt te doen.

FBV in combinatie met een Line 6 versterker of POD

De FBV gaat niet aan als ik ‘m heb aangesloten op mijn versterker of POD FBV MkII apparaten 
ontvangen stroom via de RJ-45 kabel. Als er dus niets gebeurt, is de kans groot dat de kabel niet goed 
is aangesloten (druk ‘m even goed aan, tot je ‘klik’ hoort) of dat de kabel stuk is. Letop: je POD of 
versterker moet natuurlijk ook aanstaan!

De Line 6 versterker of POD reageert niet op mijn FBV - Je FBV MkII moet goed zijn aangesloten 
op je versterker of POD (Druk ‘m even goed aan tot je ‘klik’ hoort). Andere mogelijke oorzaken zijn:
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• Sluit je FBV aan voordat je de versterker of POD aanzet. Als je de FBV aansloot nadat je 
POD of versterker werd aangezet, moet je ‘m even uit- en weer aanzetten zodat hij weer goed 
geïnitialiseerd is.

• De FBV is in USB modus. Als er een USB kabel op de FBV wordt aangesloten, schakelt het 
apparaat in USB modus. Dit schakelt alle communicatie via de RJ-45 aansluiting uit, en dus ook 
alle communicatie met een eventuele versterker of POD. Verwijder de USB kabel om de USB 
mode te sluiten.

• POD X3 Dual Tone bediening. Op een POD X3 zal de FBV alleen de modellen bedienen van 
de geselecteerde Tone (Tone 1 of Tone 2). Verder heeft elke POD X3 preset zijn eigen pedaal 
toewijzingen die de bediening van Tone 1 en Tone 2 bepalen. 

Waarom bedient mijn FBV verschillende dingen in verschillende POD X3 presets? Elke POD X3 
preset kan op zijn eigen manier worden bediend. Ga naar het System scherm van je POD X3 om de 
Pedal instellingen voor de huidige preset te bewerken.

Waarom bedient de “Function 1” knop van mijn FBV Shortboard verschillende dingen in 
verschillende POD X3 presets? In elke POD X3 preset kan de Function 1 knop iets anders bedienen. 
Ga naar het POD X3 System scherm om de “LP SW” instellingen te wijzigen, die bepalen wat de 
Function 1 knop doet.

USB/MIDI Bediening

Mijn FBV gaat niet aan als ik ‘m op mijn computer aansluit. Je FBV MkII ontvangt stroom via de 
USB kabel (als hij op een computer is aangesloten). Let erop dat beide kanten van de USB goed zijn 
aangesloten. Je kunt ook het beste direct op een USB poort van je computer aansluiten in plaats van 
via een USB hub. Je zou ook nog een andere USB kabel kunnen proberen.

Line 6 Monkey detecteert mijn FBV MkII niet. Check of je FBV nog vóór je Line 6 Monkey start 
goed op je computer is aangesloten, en van stroom wordt voorzien. 

• Alleen Windows® gebruikers... Let erop dat je de FBV Control applicatie en andere MIDI/DAW 
software afsluit voor je Line 6 Monkey start. De Windows® Class Compliant driver staat niet toe 
dat een MIDI poort door meerdere programma’s tegelijkertijd wordt gebruikt.

De Line 6 FBV Control applicatie detecteert mijn FBV niet. Kijk eerst bij de oplossingen van de 
vorige vraag en check of de FBV goed is aangesloten en van stroom is voorzien. Hier volgen nog andere 
mogelijke oplossingen:

• Kijk of je de nieuwste Flash Memory versie hebt - Sluit je FBV aan op je computer en draai 
Line 6 Monkey. Die kijkt of er op de Line 6 server nieuwere software voor je FBV te vinden is. 
Wij raden je met klem aan om eventuele updates te installeren voor zowel het Flash Memory als 
de Line 6 Control applicatie

• Windows® users - Let erop dat je de FBV Control applicatie en andere MIDI/DAW software afsluit 
voor je Line 6 Monkey start. De Windows® Class Compliant driver staat niet toe dat een MIDI 
poort door meerdere programma’s tegelijkertijd wordt gebruikt. Sluit eventuele programma’s dus 
af of verander hun MIDI instellingen. Zie “Windows® MIDI Poort communicatie” op pagina 6•1. 
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• Windows Vista® sluimerstand -  Wij raden je af om Windows Vista af te sluiten middels de 
zogeheten sluimerstand (Sleep Mode), terwijl de Line 6 Conrtol applicatie draait, of terwijl 
je FBV is aangesloten op de USB poort van je computer. Het gedrag van de Class Compliant 
Driver van Vista kan ertoe leiden dat USB apparaten (zoals je FBV) niet goed initialiseren als 
het systeem weer wordt voortgezet. Je kunt dit oplossen door de Line 6 FBV Control applicatie 
af te sluiten en de USB kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.

Mijn MIDI/DAW software laat me geen FBV MIDI poorten activeren. Controleer eerst of je FBV is 
aangesloten en van stroom is voorzien voordat je je MIDI/DAW software start. Windows® gebruikers 
moeten ook even het vorige punt over de Windows® Class Compliant Driver lezen (je moet misschien 
nog een andere applicatie uitzetten die gebruik maakt van de MIDI poorten van je FBV of de FBV 
Control applicatie afsluiten). Check ook de handleiding van de MIDI/DAW software. Dit soort 
programma’’s kunnen enorm verschillend werken op het gebied van MIDI controller apparaten.

Mijn MIDI/DAW software heeft de juiste FBV MIDI poorten geactiveerd, maar de software 
ontvangt nog steeds geen FBV MIDI commando’s. Controleer eerst of je FBV is aangesloten en van 
stroom is voorzien voordat je je MIDI/DAW software start. Er kunnen meerdere instellingen nodig zijn 
om een FBV met jouw specifieke MIDI/DAW software aan de gang te krijgen. Check daarom goed de 
handleiding van je MIDI/DAW software en lees het hoofdstuk “FBV™ MkII met andere software” op 
pagina 6•1  voor zinvolle tips en voorbeelden. Sommige DAW software heeft speciale instellingen voor 
een “MIDI Control Surface” of “MIDI Controller” die los staan van de MIDI instellingen van een 
MIDI spoor. Hier volgen nog een paar dingen om te controleren:

• Elke voetschakelaar en elke knop van je FBV kan worden verstuurd over een van de vier MIDI 
poorten (FBV MIDI Out poorten 1 tot 4). Verder kan elke controller verstuurd worden (per 
poort) over MIDI Channel 1 tot 16. Je kunt deze instellingen terugzien (en wijzigen) via de Line 
6 Control applicatie. Je moet erop letten dat je MIDI/DAW software de commando’s op dezelfde 
poort en hetzelfde kanaal verwacht als die waarover je FBV verzendt.

• Weet je zeker dat je FBV de juiste MIDI commando’s verzendt? Sommige MIDI/DAW software 
gebruikt MIDI CC commando’s voor hun parameters. Andere software gebruikt MIDI Machine 
Control commando’s of Mackie Control commando’s voor hun transport knoppen. En dan 
zijn er ook nog MIDI/DAW applicaties die een vaste set MIDI commando’s hanteert voor hun 
parameters. De enige manier waarop je dit kunt uitvinden is, door de handleiding van je software 
goed te lezen. Vaak kun je ook nog het een en ander te weten komen via eventuele User forums 
van de fabrikant van je software.

Online Informatie

Wil je meer weten? Hier volgen wat informatiebronnen die slechts een muisklik van je verwijderd 
zijn...

• Een paar Help documenten met het laatste nieuws over de FBV en ondersteuningsinformatie, 
extra opmerkingen en meer vind je hier:  

FBV Online Support

• Voor meer informatie over de MIDI mogelijkheden van de POD Farm 2 Plug-In & POD Farm 2 
standalone applicatie, kun je de gedetailleerde handleidingen downloaden via de officiële Line 
6 POD Farm pagina:

POD Farm Online Support

http://line6.com/manuals/footcontrollers/
http://line6.com/manuals/PODFARM/
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• Heb je nog meer Line 6 apparatuur? Hier kun je hun handleidingen downloaden:

Line 6 Product Manuals

• Voor technische ondersteuning, kies je uit een van de vele opties op de Line 6 Support pagina, 
waaronder de Knowledge Base waarin je kunt zoeken naar oplossingen voor je problemen.:

Line 6 Support

• Krijg je geen genoeg van Line 6 apparatuur? Dan moet je zeker de Line 6 Online Store bezoeken!

Line 6 Online Store

• Wordt lid van de groeiende Line 6 community en ga naar de Line 6 Community pagina. Hier 
vind je:

• Gratis loops voor GarageBand®, Acid®, Reason® en meer.

• Gratis gitaarlessen gegeven door ervaren sessiegitaristen uit LA.

• Gratis middelen om je akkoordenkennis en toonladders bij te spijkeren.

• Informatie over wedstrijden en speciale aanbiedingen.

• Toegang tot discussie forums, software updates en meer.

Line 6 Communities

http://www.line6.com/support/manuals/
http://www.line6.com/support/
http://www.line6.com/store/storefront.html
http://line6.com/community/
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