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VOORZICHTIG: Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse FCC Rules, beantwoordt aan de vereisten voor 
“Class B”-apparaten. Meer bepaald moet het product aan de volgende eisen voldoen: (1) Het mag geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn 
tegen eventueel ontvangen interferenties die de werking van het apparaat op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

 Opmerkingen voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen mag je dit apparaat nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand en elektrocutie te beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit apparaat bevat 
geen onderdelen die je zelf mag herstellen. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

De bliksemschicht in een driehoek slaat op elektrische waarschuwingen. 
Meer bepaald maakt het symbool je attent op de aanwezigheid van ins-
tructies i.v.m. het voltage en mogelijke elektrocutie. 

Het uitroepteken in een driehoek betekent “voorzichtig”. Lees alle met dit 
symbool gemerkte dingen aandachtig door.

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO
CUTIE. NIET OPENEN.

SERIENR.:

Houd het volgende in de gaten:
Line 6 en Spider Valve zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle andere productnamen, handelsmerken en namen van artiesten zijn eigendom 
van de betreffende bedrijven en personen, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, afbeeldingen en 
artiestennamen worden alleen gehanteerd als verwijzing naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen 
in dit product bestudeerd heeft. Het gebruik van productnamen, handelsmerken, afbeeldingen en namen van artiesten impliceert geen 
medewerking of ondersteuning.



Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door. Bewaar deze instructies  
op een veilige plaats.

•	 Lees	alle	instructies	aandachtig	door.	
•	 Bewaar	deze	handleiding	op	een	veilige	plaats.	
•	 Volg	alle	waarschuwingen	op.	
•	 Voer	alle	instructies	uit	zoals	ze	er	staan.	
•	 Gebruik	dit	apparaat	nooit	in	de	buurt	van	water.	
•	 Maak	het	product	alleen	schoon	met	een	droge	doek.
•	 Blokkeer	nooit	de	ventilatieopeningen.	Stel	het	product	alleen	overeenkomstig	de	instructies	van	de	fabrikant	op.
•	 Plaats	het	product	nooit	in	de	buurt	van	warmtebronnen,	zoals	stoven,	ovens,	radiatoren	of	andere	apparaten	die	veel	warmte	genereren.
•	 Dit	apparaat	moet	op	een	stopcontact	met	aarding	worden	aangesloten.
•	 Probeer	nooit	het	veiligheidssysteem	van	een	gepolariseerde	of	geaarde	stekker	te	omzeilen.	Een	gepolariseerde	stekker	heeft	twee	pennen	waarvan	de	ene	wat	

breder is dan de andere. Als er ook een aarding op zit, is er nog een derde pen. De brede of derde pen is er voor je veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in je 
stopcontact past, moet je het door een vakman laten vervangen.

•	 Zorg	dat	niemand	over	het	netsnoer	kan	struikelen.	Dat	is	met	name	in	de	buurt	van	het	stopcontact	gevaarlijk,	maar	kan	er	ook	op	het	apparaat	voor	zorgen	dat	
de aders breken.

•	 Gebruik	alleen	de	uitdrukkelijk	door	de	fabrikant	aanbevolen	opties	en	uitbreidingen.	
•	 Gebruik	alleen	karretjes,	stands,	statieven,	houders	enz.	die	door	de	fabrikant	uitdrukkelijk	worden	aanbevolen	of	bij	dit	product	worden	geleverd.	Als	je	het	

product op een wagen zet, voorkom dan dat deze laatste kan kantelen, omdat dit ernstige verwondingen kan veroorzaken.
•	 Verbreek,	tijdens	een	onweer,	of	als	je	het	product	langere	tijd	niet	wilt	gebruiken,	de	aansluiting	op	het	lichtnet.
•	 Laat	alle	onderhoudswerken	en	herstellingen	over	aan	een	erkende	herstellingsdienst.	Als	het	netsnoer	beschadigd	is	of	wanneer	er	vloeistoffen	of	regenwater	in	

het inwendige terecht zijn gekomen, moet je het product onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met een erkende herstellingsdienst.
•	 Stel	dit	apparaat	nooit	bloot	aan	water	of	vochtigheid.	Zet	er	geen	glazen,	flessen	met	drank,	vazen	enz.	op	of	naast.
•	 WAARSCHUWING:	Om	het	risico	op	brand	of	elektrocutie	te	voorkomen	mag	je	dit	apparaat	nooit	blootstellen	aan	vochtigheid	of	regen.
•	 De	netschakelaar	dient	voor	het	afkoppelen	van	dit	product	van	het	net	en	moet	dus	altijd	naar	behoren	werken.
•	 Sluit	het	apparaat	uitsluitend	aan	op	een	stopcontact	met	een	netspanning	van	100/120V	of	220/240V	50/60Hz	(zie	het	merkplaatje	op	de	adapter).
•	 Het	luisteren	op	een	pittig	volume	kan	leiden	tot	gehoorverlies	–	en	zoiets	is	onomkeerbaar.	Zet	het	volume	dus	nooit	overdreven	hard.
•	 In	de	volgende	gevallen	moet	het	product	door	een	erkende	herstellingsdienst	nagekeken	worden:
	 •	als	het	netsnoer	of	de	stekker	beschadigd	is.	
	 •	als	er	vloeistoffen	of	andere	voorwerpen	in	het	inwendige	beland	zijn.	
	 •	als	dit	product	in	de	regen	heeft	gestaan	of	nat	is	geworden.	
	 •	als	het	product	gevallen	of	de	ombouw	beschadigd	is.
	 •	als	het	product	niet	meer	naar	behoren	lijkt	te	werken.



1.  MODELKEUZEREGELAAR  Hiermee kies je het benodigde model. Als je dat doet, wordt meteen een perfect passende sound hiervoor opgeroepen. 

2. DELAY TIME  Hiermee stel je meestal de vertragingstijd in. Zie echter ook de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

3. REPEATS  Hiermee kies je in de regel het aantal herhalingen (van één tot oneindig). Zie echter de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

4. TWEAK  Deze regelaar heeft bij elk delaymodel een andere functie. Zie de omschrijving van de verschillende modellen verderop.

5 TWEEZ  Ook de functie van deze regelaar verschilt naar gelang het gekozen model. Zie de omschrijving van de verschillende modellen verderop. 

6. MIX  Met deze regelaar stel je altijd de mix tussen het directe en het effectsignaal in. Draai hem naar links om het onbewerkte signaal beter te horen.

7. VOETSCHAKELAARS 	Voor	alle	modellen	behalve	“LOOP	SAMPLER”	kies	je	met	deze	voetschakelaars	één	van	de	3	geheugens.	Trap	er	één	van	in	om	de	daar	
opgeslagen	sound	op	te	roepen.	Om	de	huidige	instellingen	op	te	slaan	moet	je	één	voetschakelaar	3	seconden	ingedrukt	houden:	De	zo	opgeslagen	sound	kun	je	later	
weer eenvoudig oproepen.

8. TAP TEMPO  Hiermee kun je het songtempo (kwartslagen) tappen om het delay-effect met je muziek te synchroniseren.

LOOP SAMPLER – werking van de voetschakelaars

RECORD/OVERDUB  Hiermee start je de opname. Trap deze voetschakelaar tijdens de opname opnieuw in om de opname te deactiveren en meteen naar de over-
dubmode	te	gaan.	Aan	het	begin	van	elke	nieuwe	opnamelus	worden	de	eerder	opgenomen	signalen	telkens	een	beetje	zachter	gezet.	Na	verloop	van	tijd	verdwijnen	
ze helemaal.
PLAY/STOP  Na	de	opname	kun	je	hiermee	de	weergave	van	de	lus	starten	en	stoppen.	Wanneer	de	weergave	gestopt	is,	start	je	hem	hiermee	vanaf	het	begin.	Als	de	
weergave of overdubmode actief is, stop je de lus hiermee. Als je hem tijdens de opname intrapt, wordt de opname gedeactiveerd en begint meteen de weergave van je 
lus.
PLAY ONCE  Hiermee	speel	je	de	lus	één	keer	af	(de	PLAY	ONCE-	en	PLAY/STOP-indicators	lichten	dan	op).	Als	de	weergave	gestopt	is,	kun	je	met	deze	voet-
schakelaar	de	enkelvoudige	weergave	starten.	Tijdens	de	opname	deactiveer	je	met	PLAY	ONCE	de	opname	en	start	je	meteen	de	enkelvoudige	weergave.	Tijdens	de	
weergave	activeer	je	hiermee	de	ONCE-mode:	de	lus	wordt	dan	nog	tot	aan	het	einde	afgespeeld	en	stopt	dan.	Als	PLAY	ONCE	al	actief	is,	keer	je	hiermee	terug	naar	
het begin van de lus. (Hiermee kun je dus “stotteren”.) In de overdubmode geldt hetzelfde als tijdens de weergave: trap de voetschakelaar in om de lusweergave (en de 
overdub) aan het einde van het fragment te stoppen.
1/2 SPEED/REVERSE  Deze voetschakelaar heeft twee functies. Trap hem één keer in om de weergavesnelheid te halveren. Trap hem twee keer in om de weergave om 
te keren. Deze twee modes kun je ook simultaan gebruiken. 



9.  INPUT/OUTPUT  Je hoeft waarschijnlijk maar naar de benamingen van de connectors te kijken om te beseffen waar ze voor dienen. De linker ingang fungeert ook als 
aan/uit-schakelaar:	zolang	je	hier	geen	kabel	aansluit,	staat	het	apparaat	uit.	Als	je	met	batterijen	werkt,	moet	je	de	aansluiting	op	de	linker	ingang	telkens	verbreken,	
wanneer	je	niet	met	je	Stompbox	Modeler	werkt.

10. EXPRESSION PEDAL  Bij	gebruik	van	een	optioneel	expressiepedaal	van	Line	6	kun	je	verschillende	parameters	van	je	Stompbox	Modeler	met	de	voet	beïnvloeden,	
terwijl	je	gewoon	blijft	spelen.	De	bediening	is	oersimpel:	schakel	de	Stomp	Box	Modeler	uit	door	de	jack	uit	de	MONO/L	INPUT-connector	te	trekken.	Sluit	het	expres-
siepedaal	aan	en	zet	het	in	de	hoogste	stand	(hiel	naar	beneden).	Sluit	je	gitaar	weer	op	de	MONO/L	INPUT-connector	aan	(om	je	Stompbox	in	te	schakelen)	en	stel	de	
benodigde	sound	in.	Trap	het	expressiepedaal	nu	volledig	in	(plankgas)	en	wijzig	de	instelling	van	één	of	verschillende	regelaars.	Speel	op	je	gitaar,	terwijl	je	het	pedaal	
heen	en	weer	beweegt	om	tussen	de	twee	geluiden	te	“morphen”.	Sla	deze	instellingen	in	een	geheugen	op.	In	dat	geval	worden	beide	instellingsvarianten	(“snapshots”)	
opgeslagen. Indien nodig, kun je ook de instellingen van verschillende regelaars (behalve de modelkeuze) wijzigen, wat het werken met het expressiepedaal nóg interes-
santer maakt. Als je een dergelijk geheugen oproept, terwijl er geen expressiepedaal is aangesloten, worden alleen de instellingen van het opgeklapte expressiepedaal 
gehanteerd.

11. ADAPTER  Je	Stomp	Box	Modeler	kan	met	4	C-batterijen	of	een	optionele	adapter	van	Line	6	worden	gevoed.	Wij	bevelen	het	gebruik	van	alkalinebatterijen	aan.	
Zolang	er	geen	jack	op	de	MONO/L	INPUT-connector	is	aangesloten,	is	het	pedaal	uit.	Vergeet	dus	niet	om	die	aansluiting	telkens	te	verbreken	wanneer	je	niet	met	je	
Stompbox	Modeler	werkt.	Dan	gaan	de	batterijen	namelijk	langer	mee.	Als	de	batterijen	bijna	uitgeput	zijn,	beginnen	de	vier	indicators	te	knipperen.

Echte & alternatieve Bypass 
De	Stomp	Box	Modelers	zijn	voorzien	van	mechanische	schakelrelais	die	tijdens	het	kiezen	van	de	bypassmode	(door	het	laatst	gekozen	geheugen	weer	uit	te	schakelen)	
worden geactiveerd. Deze relais lussen het ingangssignaal meteen naar de uitgangen door. Je signaal hoeft dus geen enkel circuit te passeren en wordt niet gekleurd door 
onnodige	A/D-conversies.	Es	is	echter	ook	een	“alternatieve	bypassmode”	waarin	de	DSP	niet	wordt	uitgeschakeld,	zodat	er	geen	schakelgeluid	weerklinkt,	wanneer	je	
de bypassmode activeert. Als je liever met die bypassmode werkt, moet je de eerste en derde voetschakelaar (van links) ingedrukt houden, terwijl je de gitaar op de linker 
ingang aansluit (om de Modeler in te schakelen). (Zolang er geen jack op de linker ingang is aangesloten, is de Modeler uit.) De alternatieve bypassmode wordt zo lang 
gehanteerd tot je zelf weer de “echte” bypassmode kiest.

Fabrieksinstellingen laden
Bij	levering	bevatten	de	vier	geheugens	van	je	Stomp	Box	Modeler	al	te	gekke	sounds	die	je	meteen	kunt	gebruiken.	Door	eigen	instellingen	op	te	slaan	overschrijf	je	
telkens	één	van	die	geheugens.	Als	je	later	weer	de	fabrieksinstellingen	wilt	laden	–wat	betekent	dat	je	eigen	sounds	worden	overschreven–	moet	je	de	voetschakelaars	
1	en	4	(helemaal	links/helemaal	rechts)	ingedrukt	houden,	terwijl	je	een	jack	op	de	linker	ingang	aansluit.	(Zolang	er	geen	jack	op	MONO/L	INPUT	is	aangesloten,	is	
de Modeler uit.)

Bezoek ons op www.line6.com
Meer	info	over	de	DL4	Delay	Modeler	vind	je	op	het	net.	Bezoek	onze	discussiegroepen	of	kijk	op	www.line6.com/manuals	of	er	eventueel	een	nieuwere	versie	van	het	
pilotenhandboek	voor	je	DL4	Delay	Modeler	bestaat.	Als	je	dan	toch	online	bent,	registreer	je	je	DL4	Delay	Modeler	het	best.	Je	kunt	ons	echter	ook	de	ingesloten	
garantiekaart	terugsturen.	Alleen	geregistreerde	gebruikers	hebben	recht	op	garantie	voor	hun	DL4	Delay	Modeler	en	worden	op	de	hoogte	gehouden	van	acties	en	
wedstrijden. 
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Sweep Echo 
Dit	is	een	origineel	van	Line	6.	Het	uitgangspunt	wordt	gevormd	door	de	basissound	van	een	EP-1-bandechomodel.	Daar	heb-
ben we een dynamisch filter aan toegevoegd. Het resultaat is een echo met nieuwe, creatieve mogelijkheden voor het beïnvloe-
den van de delaysound. Met TWEAK regel je de snelheid van de filterbewegingen. Met TWEEZ regel je de intensiteit van de 
filterbewegingen. Met deze twee regelaars kun je dus op zoek gaan naar nieuwe sounds. Door een optioneel expressiepedaal van 
Line	6	aan	te	sluiten	en	de	juiste	instellingen	te	kiezen	kun	je	van	“geen	modulatie”	(TWEEZ op de minimumwaarde) in de 
hielpositie	naar	een	overvloed	aan	modulatie	gaan,	wanneer	je	het	pedaal	intrapt	om	de	“sweeps”	van	het	“Sweep	Echo”-model	
voor je solo’s te gebruiken. 

MultiHead – gebaseerd* op de Roland® RE101 Space Echo
De	Space	Echo	was	de	eerste	poging	van	Roland® om een voet aan de grond te krijgen in de wereld van de effectprocessors. In 
plaats	van	een	verschuifbare	kop	(zoals	op	de	Echoplex)	bevatte	dit	apparaat	verschillende	vaste	koppen.	De	vertragingstijd	
kon worden gewijzigd door een andere kop te activeren en vervolgens de snelheid van de motor aan te passen. Het leuke aan 
dit verhaal was dat je ook meerdere koppen tegelijk kon gebruiken, wat voor een multitap-effect zorgde. Met de TWEAK- en 
TWEEZ-regelaar kies je de combinatie van de gesimuleerde koppen. Met TWEAK schakel je de koppen 1 & 2 in en uit. Met 
TWEAK	schakel	je	de	koppen	3	&	4	in	en	uit.

Tape Echo – gebaseerd* op de Maestro® EP3
Na	de	op	buizen	gebaseerde	EP-1	en	EP-2	introduceerde	Maestro®	de	EP-3,	die	met	transistoren	uitgerust	was.	De	EP-3	gebruikt	
hetzelfde	mechanische	ontwerp	als	de	originele	Echoplex,	inclusief	de	1/4”-band,	maar	zonder	de	buizenoversturing	van	de	EP-1.	
De	EP-3	is	op	tal	van	bekende	opnamen	uit	de	jaren	1970	te	horen.	Eddie	Van	Halen	en	Jimmy	Page	gebruikten	bv.	een	EP-3.	
In	tegenstelling	tot	ons	“Tube	Echo”-model,	waar	je	de	“wow	&	flutter”	en	de	oversturing	kunt	regelen,	heeft	ons	EP-3	model	
een minder overstuurd bandechogeluid, maar biedt in ruil daarvoor een toonregeling. Met TWEAK stel je het laag in. Met 
TWEEZ regel je de hoge tonen.

Tube Echo – gebaseerd* op de Maestro® EP1
De klassieke Maestro®	EP-1	uit	1963	was	de	eerste	in	een	hele	reeks	“Echoplex”-apparaten	die	weliswaar	door	dat	bedrijf	werden	
verdeeld, maar eigenlijk door Harris-Teller in Chicago werden gemaakt. Zoals ooit verkondigd werd in een Maestro-advertentie, 
konden	de	Echoplexen	“…speciale	effecten	voortbrengen,	van	een	gecontroleerde	snelle	galm	tot	een	volle,	stuwende	echo”!	
Het	belangrijkste	kenmerk	van	de	Echoplex-aanpak	 is	 een	 speciale	 cassette	met	een	–in	een	 lus	 geplaatste–	1/4”-band,	die	
gescheiden	opname-	en	weergavekoppen	passeert.	Het	“Tube	Echo”-model	is	een	perfecte	emulatie	van	het	Echoplex-geluid,	
maar biedt een vertragingstijd van 2,5 seconden. Met TWEAK	stel	je	de	“wow	&	flutter”-simulatie	in.	Met	TWEEZ regel je de 
oversturing van de buizenschakeling en de bandverzadiging.

* Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden alleen gebruikt om duidelijk te maken welke producten door Line 6 
werden bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op gebaseerd zijn. Maestro® is een geregistreerd handelsmerk van Gibson Guitar Corp. Roland® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corp.



Digital Delay
Dit	model	 is	een	digitale	recht-toe-recht-aan	delay	met	regelaars	voor	de	bas	en	hoge	tonen.	Dankzij	de	24-bits	verwerking	
en	het	stereo-audiopad	van	deze	Stomp	Box	Modeler	is	dit	zowat	het	beste	delay-effect	dat	je	momenteel	in	pedaalvorm	kunt	
krijgen. Met TWEAK stel je het laag in. Met TWEEZ regel je de hoge tonen.

Lo Res Delay
De	eerste	digitale	delays	werden	begin	de	jaren	1980	geïntroduceerd.	Deze	pedalen	en	19”-effecten	maakten	gebruik	van	de	
ontluikende	digitale	techniek	voor	alsmaar	langere	vertragingstijden.	Anders	dan	de	24-bits	resolutie	van	de	Delay	Modeler	
hadden	deze	oudere	digitale	apparaten	meestal	een	resolutie	van	maar	8	bit.	Die	resolutie	levert	een	uniek	soort	ruis	op,	wat	
soms	precies	is	wat	je	moet	hebben.	En	dat	verklaart	waarom	deze	oude	delays	nog	steeds	gebruikt	worden.	Ook	vroege	digitale	
samplers worden soms in hedendaagse muziekstijlen gebruikt om een vergelijkbare vervorming te bekomen. Met TWEAK regel 
je de klankkleur. Met TWEEZ		kies	je	de	digitale	resolutie	tussen	6	en	24	bit.
 

Analog Echo w/Mod – gebaseerd* op de ElectroHarmonix® Deluxe Memory Man
Dit pedaal hanteert de “bucket brigade”-schakeling, die je ook op andere analoge echo’s aantreft, maar voegt daar een chorus 
aan toe. Deze instelbare chorus beïnvloedt alleen de herhalingen en laat het droge signaal dus ongemoeid. Dit populaire pedaal 
met zijn warm, overstuurd geluid en die “zwemmende” echo’s werd een belangrijk effect voor gitaristen en speelde de hoofdrol 
in	het	gitaargeluid	op	het	eerste	U2-album.	Het	“Deluxe”-luik	van	de	Deluxe	Memory	Man	was	te	danken	aan	de	toen	sensa-
tionele	500	milliseconden	lange	vertragingstijd.	Het	“Analog	Echo”-model	is	een	perfecte	emulatie	van	het	klassieke	Memory	
Man-geluid, maar biedt wel een vertragingstijd van 2,5 seconden. Met TWEAK regel je de modulatiesnelheid. Met TWEEZ 
bepaal je de modulatie-intensiteit.
 

Analog Echo – gebaseerd* op de Boss® DM2
Analoge echopedalen, zoals de DM-2, waren bedoeld als vervanging van de bandecho’s die tot dan toe werden gebruikt. Ze 
berustten op een “bucket brigade”-schakeling en waren in de regel betrouwbaarder dan bandecho’s. Bovendien hanteerden ze 
lagere voltages, zodat ze ook op batterijen konden werken. Analoge delays leveren een warme, licht vervormde sound op, die 
perfect bij experimentele dingen passen. Probeer dit bv. eens: zet DELAY TIME op “12 uur” en de REPEATS-regelaar op de 
maximale waarde en speel iets op je gitaar waarmee het delaycircuit “overbelast” wordt. Draai de DELAY TIME-regelaar nu snel 
terug en je verkrijgt een soort futuristische racewagen, die ineen lijkt te zakken. Met TWEAK stel je het laag in. Met TWEEZ 
regel je de hoge tonen.

* Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden alleen gebruikt om duidelijk te maken welke producten door Line 6 werden 
bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op gebaseerd zijn. Boss® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corp. Electro-Harmonix® is een geregistreerd handelsmerk van New Sensor Corp.



Ping Pong
Deze “Ping Pong”-delay bevat twee aparte delaykanalen die hun signaal telkens naar het andere kanaal uitsturen. Dat precies 
levert dat ping pong-effect op. Met de DELAY TIME-regelaar stel je de vertragingstijd voor het linker kanaal in en met TWEAK 
bepaal	je	de	vertraging	van	het	rechter	kanaal	als	fractie	van	de	linker	herhalingen.	Iets	te	ingewikkeld?	Stel	met	DELAY TIME 
de langere vertragingstijd in. Met TWEAK	kun	je	dan	een	tweede	–kortere/snellere–	vertraging	kiezen.	Als	je	TWEAK op 
“12 uur” zet, hanteren de linker en rechter delay een gelijkmatige afstand. Met TWEEZ kies je de stereobreedte (bij keuze van 
de minimumwaarde is het signaal mono).

Stereo Delays
Heb	je	al	ooit	zitten	denken	hoe	The	Edge	(U2)	dat	fantastische	geluid	van	“Where	the	Streets	Have	No	Name”	bereikte?	Het	
goede	antwoord	luidt:	met	een	stereodelay.	Die	is	trouwens	het	geheim	achter	talloze	U2-nummers	en	de	“Big	LA”-sound	eind	
de	jaren	1980.	De	via	de	linker	en	rechter	ingang	ontvangen	signalen	worden	apart	bewerkt	en	naar	aparte	uitgangen		gestuurd	
(wanneer	je	een	monosetup	gebruikt,	worden	beide	delaysignalen	naar	de	MONO/L-uitgang	uitgestuurd).	Met	DELAY TIME 
regel je de vertragingstijd van het linker kanaal. Met REPEATS kies je het aantal herhalingen voor het linker kanaal. Met 
TWEAK kies je de vertragingstijd voor het rechter kanaal. Met TWEEZ kies je het aantal herhalingen voor het rechter 
 kanaal.
  

Rhythmic Delay
Dit model is handig, wanneer je een delay voor ritmische effecten wilt gebruiken. Ziehier het uitgangspunt: tap het tempo 
in kwartnoten. Kies vervolgens met de DELAY TIME-regelaar de onderverdeling van de maat. Je hoeft dus maar kwartnoten 
te	tappen	om	uiteindelijke	achtste	triolen	te	horen	–	en	er	zijn	nog	5	andere	mogelijke	nootwaarden.	Stel	nu	dat	je	voor	één	
songdeel achtste noten en voor andere delen achtste triolen nodig hebt. Met een optioneel zwelpedaal is dit simpel: zorg dat hij 
de instelling van de DELAY TIME-regelaar beïnvloedt en kies voor de twee pedaalposities de benodigde onderverdeling. Met 
TWEAK regel je de modulatiesnelheid. Met TWEEZ bepaal je de modulatie-intensiteit.
 

Digital Delay w/Mod 
Met dit model kun je een chorus toevoegen aan je digitale delay. Deze instelbare chorus beïnvloedt alleen de herhalingen en laat 
het	droge	signaal	dus	ongemoeid	(zie	ook	“Analog	Delay	w/Mod”).	Met	TWEAK regel je de modulatiesnelheid. Met TWEEZ 
bepaal je de modulatie-intensiteit. 



LOOP SAMPLER
Bij	gebruik	van	de	“Loop	Sampler”	hebben	de	regelaars	en	voetschakelaars	andere	functies.	De	echte	bypass	is	dan	niet	beschik-
baar.	De	“Loop	Sampler”	onthoudt	de	instellingen	van	de	regelaars	en	roept	die	dus	telkens	op,	wanneer	je	deze	mode	kiest.	De	
lus	kan	maximaal	14	seconden	(28	seconden	op	halve	snelheid!)	lang	zijn.	Vóór	de	sampler	bevindt	zich	een	echo-effect.	Dat	is	
een bewuste keuze, omdat de echo’s dan eveneens door de sampler worden opgenomen. Met DELAY TIME regel je de echosnel-
heid vóór de sampler. Met REPEATS stel je het aantal herhalingen in. Met TWEAK kun je de echo van modulatie voorzien. 
Met TWEEZ bepaal je het volume van het echo-effect. Met MIX	stel	je	het	uitgangsvolume	van	de	“Loop	Sampler”	in.

AutoVolume Echo
Dit model biedt twee effecten in één. Het “Auto Volume”-gedeelte zorgt voor een zweleffect (net zoals de “Attack”-parameter op 
een synthesizer). Hiermee verkrijg je dat “strijkeffect” waarvoor je tot nu toe na het aanslaan van een snaar de volumeregelaar 
van	je	gitaar	moest	opendraaien.	Het	tweede	luik	omvat	een	echo	met	dat	typische	bandgeluid	(inclusief	“wow	&	flutter”).	Met	
TWEAK bepaal je de modulatie-intensiteit. Met TWEEZ kies je de snelheid van het zweleffect. 

 

Dynamic Delay – gebaseerd* op de T.C. Electronic® 2290
Dit	effect	hebben	we	te	danken	aan	de	T.C.	Electronic®	2290	Dynamic	Digital	Delay.	Die	bevat	een	soort	“slimme”	volumere-
gling voor de delayherhalingen, die in functie staan van hoe luid jij speelt. Zolang je speelt, vermindert “Dynamic Delay” het 
volume van de echo’s om te voorkomen dat het allemaal wat wollig klinkt. Telkens, als je stopt met spelen, worden de echo’s 
echter weer luider. Met TWEAK	stel	je	de	drempelwaarde	in	–	d.w.z.	het	niveau	waar	deze	automatische	volumeregeling	stopt,	
zodat de herhalingen hun normaal volume hebben. Met TWEEZ stel je in hoe luid de “afgezwakte” herhalingen mogen zijn 
(hoe groter de waarde, hoe stiller de “afgezwakte” herhalingen.

Reverse
!seltaeB	ehT	ne	xirdneH	imiJ	slaoZ	teN	–	Laten	we	even	teruggaan	in	de	tijd	door	de	wereld	eens	achterstevoren	te	bekijken.	
Wat	je	ook	speelt:	het	wordt	omgekeerd	naar	buiten	gestuurd	(maximale	vertraging:	1,25	seconden;	DELAY TIME-regelaar). 
Om dit wonder der elektronica efficiënt te gebruiken moet je gebonden noten spelen en vooral niet op de omgekeerde versie 
letten. Langere licks kunnen bijzonder interessante frasen opleveren. Zet MIX	op	100%	(alleen	effect)	om	alleen	nog	de	omge-
keerde	versie	te	horen	–	en	ga	dan	maar	eens	lekker	de	psychedelische	toer	op.	Met	TWEAK regel je de modulatiesnelheid van 
de delay. Met TWEEZ regel je de modulatiediepte voor de delay.

* Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden alleen gebruikt om duidelijk te maken welke producten door Line 6 werden 
bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op gebaseerd zijn. T.C. Electronic® is een geregistreerd handelsmerk van T.C. Electronic A/S Corp.



Werken met de ‘LOOP SAMPLER’
Zet TWEEZ op de minimumwaarde om het echo-effect vóór de lus uit te schakelen. Zet MIX	in	het	midden.	Speel	een	ritmische	gitaarpartij.	Als	je	de	groove	te	pak-
ken hebt, trap je de RECORD/OVERDUB-voetschakelaar op de eerste tel in en neem je twee maten ritme op. Trap PLAY/STOP op de eerste tel van de derde maat 
opnieuw in.

Daar kun je nu een solopartij aan toevoegen. Verhoog de TWEEZ-instelling om je solo van een beetje echo te voorzien. Met DELAY TIME en REPEATS stel je het 
echogeluid in en met TWEAK kun je modulatie aan de echo’s toevoegen. Met MIX kun je het weergavevolume van de lus instellen. Als je de lus gestopt hebt, moet 
je de PLAY/STOP-voetschakelaar intrappen om hem te starten en de nieuwe partij te kunnen oefenen. Zodra je er klaar voor bent, kun je de RECORD/OVERDUB-
voetschakelaar	intrappen	om	de	solo	op	te	nemen.	Na	de	solopartij	kun	je	de	overdub	laten	draaien	om	meteen	een	tweede	stem	aan	je	solo	toe	te	voegen.	Trap	de	
RECORD/OVERDUB-schakelaar aan het einde van de tweede maat in om de overdub te deactiveren. De weergave blijft echter verder lopen.

Trap de 1/2 SPEED/REVERSE-schakelaar één keer in om de hele hap op halve snelheid te horen. Trap hem daarna twee keer in om de weergave op halve snelheid 
achteruit te laten lopen. Trap nu de RECORD/OVERDUB-schakelaar in om nog een gitaarpartij op te nemen. Druk op RECORD/OVERDUB om de overdub te stop-
pen en het geheel te beluisteren. Trap de 1/2 SPEED/REVERSE-schakelaar	vervolgens	twee	keer	in.	Nu	wordt	de	lus	weer	in	de	oorspronkelijke	richting	afgespeeld.	
Alleen de laatst opgenomen partij wordt achterstevoren weergegeven. Als je 1/2 SPEED/REVERSE nog een keer intrapt, wordt opnieuw de normale weergavesnelheid 
gehanteerd.	Stel	je	nu	even	voor	wat	je	op	een	half	uur	tijd	met	deze	mogelijkheden	kunt	bereiken.	

En als je dat nog wat simpel vindt…
Voor	het	volgende	dim	je	het	best	het	licht.	Nu	gaan	we	je	namelijk	tonen	hoe	je	met	de	“Loop	Sampler”	experimenteel	tewerk	kunt	gaan:	

Stop	de	weergave	en	trap	de	1/2 SPEED/REVERSE-schakelaar één keer in om de halve snelheid te activeren. Zet DELAY TIME, REPEATS en TWEEZ op “12 uur”. 
Demp de snaren van je gitaar met je linkerhand af en tap met je rechter wijsvinger een ritme op de laagste snaar. Activeer RECORD/OVERDUB om dit ritme op te 
nemen. Trap PLAY/STOP in om de opname te stoppen. De weergave blijft echter doorlopen. Trap 1/2 SPEED/REVERSE in om weer de normale weergavesnelheid 
te	kiezen	–	het	ritme	is	nu	dubbel	zo	snel.	Trap	hem	twee	keer	in	om	de	weergave	om	te	keren.	Trap	RECORD/OVERDUB in om de overdubmode te activeren. Laat 
je	plectrum	over	de	lage	E-snaar	glijden	en	speel	meteen	daarna	een	luide	noot	met	veel	attack	en	een	beetje	sustain.	Trap	RECORD/OVERDUB in (de overdubmode 
stopt, maar de weergave loopt door) en druk 1/2 SPEED/REVERSE	twee	keer	in.	Veel	plezier…


