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Batterijen recyclen: Dit symbool betekent dat de accu in dit 
product niet behandeld dient te worden als huishoudelijk afval. 
Je moet hem wegdoen volgens de plaatselijke wettelijke bepal-
ingen en milieuregels. Door hier op een verantwoorde manier 
mee om te gaan help je nadelige gevolgen voor het milieu en 
de gezondheid te voorkomen. Accu’s en batterijen moeten 
compleet ontladen zijn of tegen een eventuele kortsluiting 
beschermd worden alvorens ze in te dienen. Informatie over 
plekken waar je batterijen weg kunt brengen en andere dingen, 
die hiermee verband houden, vind je bij de lokale overheid.

OPGELET:Dit product werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het volgens paragraaf 15 van het Amerikaanse FCC Reglement, voldoet aan de vereisten voor 
Klasse B-apparaten. Die producten moeten aan de volgende eisen voldoen: (1) Ze mogen geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) ze moeten bestand zijn 
tegen interferenties van buitenaf die de werking van het product op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

 Belangrijke veiligheidsvoorschriften

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

WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen nooit de front- of achterplaat verwijderen. Dit apparaat 
bevat geen onderdelen die je mag herstellen. LAAT AL HET ONDERHOUD OVER AAN EEN ERKENDE SERVICEDIENST.

De bliksemschicht in een driehoek wijst de gebruiker op niet 
geïsoleerde, gevaarlijke spanningen in het inwendige van dit 
product die sterk genoeg zijn om elektrocutie te veroorza-
ken.

Het uitroepteken in een driehoek wijst de gebruiker erop dat 
alle instructies voor het juiste gebruik (en het onderhoud) 
van dit apparaat te vinden zijn in de bijgeleverde handle-
iding.

Let  Op
RISICO OP ELEKTROCUTIE. 

NIET OPENEN.



1. Volg alle waarschuwingen op.
2. Plaats het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals ovens, radiatoren of andere apparaten die veel warmte 

genereren. 
3. Zorg dat er geen objecten of vloeistoffen in het apparaat komen.
4. Trap niet op de stroomkabels. Zet geen spullen op de stroomkabels, om knakken of breken te voorkomen.  
5. Als je je Variax langere tijd niet gebruikt, haal dan de kabel eruit.
6. Voer geen servicewerkzaamheden uit buiten degene die in deze handleiding staan vermeld. Reparaties die er wel buiten 

vallen moet je overlaten aan gekwalificeerd service personeel.
7. Langere tijd luisteren naar harde geluiden kan onherstelbare schade veroorzaken. Neem veilg luisteren serieus.

  Variax Standard zouden met de volgende accesoires moeten worden geleverd: 
1 Lithium Ion Batterij, Oplader, inbussleutel voor de brugzadels, Inbussleutel voor de Truss Rod

Let op:
Line 6, Variax, POD, en de Line 6 en Variax logo’s 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 ge-
hanteerd 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. U.S. Patent nr: 6.787.690; 7.279.631; en 7.812.243. UK octrooi 
nr: GB2406957. Japan octrooi nr: 5227493. Duits octrooi nr: 103 92 940

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

1. Volume - Bepaalt het volume van je gitaar.
2. Tone - Bepaalt hoeveel hoge tonen er worden doorgelaten.
3. Guitar Model Selector - Druk deze knop in (de LED licht op) voor 

toegang tot een van de 10 Variax model banken, of een van de 
twee custom banken. In de Variax Mode verlicht de Guitar Model 
Selector LED de naam van de actieve model bank. In elke bank 
zitten 5 modellen, die je selecteert met de Selector Switch. Druk 
weer op de knop (de LED gaat uit) om de magnetische elementen te 
gebruiken.

4. Alternate Tuning - In de Variax Mode kun je de Alternate 
Tuning knop gebruiken om direct uit 10 verschillende, alternatieve 
stemmingen te kiezen. Zit je favoeriet er niet bij? Geen probleem, je 
kunt hier ook je eigen instellingen opslaan. Daarover later meer. Let 
erop dat je je gitaar hard genoeg versterkt om het akoestische geluid 
te overstemmen, anders hoor je rare dingen wanneer het gewone 
geluid wordt gemengd met de alternatieve stemming. 

 Als deze knop op MODEL staat, wordt de stemming bepaald door 
het model en de stand van de Selector Switch. Om te zien hoe 



dit werkt, kies je Variax Mode en ga je naar de CUSTOM 2 bank, 
waarin we alternatieve stemmingen hebben geladen. Je kunt nu 
via de Selector Switch de verschillende modellen met verschillende 
stemmingen laden. Je kunt zelf andere modellen van de Guitar 
Model Selector van alternatieve stemmingen voorzien via onze 
Variax Workbench software

 Als je de Alternate Tuning functie wilt uitschakelen, zet je de Alternate 
Tuning knop op STANDARD. In deze standaard modus klinkt elk 
Variax model in de normale stemming. Dit geldt ook voor de anders 
gestemde modellen uit de Custom 2 bank.

5. Pickup Selector Switch - In Analog Mode kun je met de Selector  
de magnetische elementen schakelen, zoals hieronder (1=brug / 
5=hals).   

Variax Standard 
 In Variax Mode heeft deze schakelaar unieke eigenschappen per 

model. Lees De Gitaren uit je Variax voor meer details.
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6. Analoge Uitgang - Plug hier een standaard 1/4 inch gitaarkabel in.
7. VDI Digitale Uitgang - Hier sluit je Line 6 hardware aan die de Variax 

Digital Interface (VDI) ondersteunen. 

8

8. Batterijvak – Zie de afbeelding hierboven. Vóór de ingebruikname 
moet de lithium-ionbatterij compleet worden opgeladen. Een volledig 
geladen batterij heeft een gebruiksduur van minimaal 12 uur. Druk op 
de spanningsknop om de resterende gebruiksduur van de batterij te 
achterhalen:

4 indicators= meer dan 9 uur
3 indicators= meer dan 6 uur
2 indicators= meer dan 3 uur
1 indicator= minder dan 3 uur
1 knipperende indicator= minder dan 1 uur, batterij moet 
worden opgeladen

 Opmerking: Je kunt je Variax ook zonder accu van stroom voorzien. 
Als je je Variax aansluit op hardware die voorzien is van een VDI Digital 
Input (zoals b.v. bij de POD HD500X) zal deze je Variax van stroom 
voorzien.

  



 De gitaren in je Variax  

Elke Variax Model Bank heeft vijf modellen, één voor elke stand van de Pickup 
Selector Switch. Deze vijf modellen zijn gebaseerd op een en dezelfde gitaar, 
twee of drie vergelijkbare gitaren of, zoals bij de ACOUSTIC en RESO 
banken, vijf verschillende gitaren.

Bij electrische gitaren werken de Volume en Tone regelaars net zoals bij 
de gitaren die we modelleerden. Het volume terugdraaien levert bijvoorbeeld 
een wat donkerder geluid op. Het uitgangsniveau van elke model wordt ook 
bepaald door het originele instrument. Modellen die bijvoorbeeld zijn voorzien 
van humbuckers, zullen harder klinken dan modellen met single coils.

Bij de akoestische modellen werkt de Volume als niveauregelaar. Maar 
omdat akoestische gitaren geen toonregelaars hebben, wilden we je de 
mogelijkheid bieden om via de Tone knop de virtuele microfoon positie te 
bepalen, wat verschillende klanken oplevert. Probeer het zelf maar eens door 
aan de knop te draaien.    

Nummering van de Selector Switch Variax Standard
De posities van de Pickup Selector hebben we in deze handleiding 
genummerd. We beginnen daarbij in de brugpositie met nummer 1. Als 
je hiervandaan de Selector Switch richting de hals beweegt, volgen de 
nummers 2 tot en met 5.

Hals positie    Brug positie



T-MODEL
5 3 14 2

Gebaseerd op een* 1960 Fender® Telecaster® Custom

Leo Fenders Telecaster, heette oorspronkelijk Broadcaster en het is de eerste 
solidbody electrische gitaar die commercieel succesvol werd - en nog steeds 
wordt - geproduceerd. De halspositie van dit model heeft een heel diep 
geluid, net als het origineel, en de toonregelaar werkt niet. 

Positie 1: Brug element, Positie 2: Widerange Humbucker Brug,     
Positie 3: Brug + Hals element, Positie 4: Widerange Humbucker Hals, 
Positie 5: Hals element

SPANK
5 3 14 2

Gebaseerd op een* 1959 Fender® Stratocaster®

De  sierlijke Stratocaster bewijst wederom het genie van Leo Fender. Het 
revolutionaire ontwerp heeft, sinds hij in 1954 werd uitgebracht, meer 
invloed gehad op de electrische gitaar dan welk instrument ook. De com-
fortabele body, geschroefde hals en veelzijdige electronica zijn industries-
tandaard geworden. Ons model heeft een kleine wijziging: de toonregelaar 
werkt ook op de brugpositie. Leo vindt het vast niet erg. 

Positie 1:Brug, Positie 2: Brug+Midden, Positie 3: Midden, Positie 4: 
Hals+Midden, Positie 5: Hals

LESTER 
5 3 14 2

Gebaseerd op een* 1959 Gibson® Les Paul® Standard
De eerste electrische solidbody van Gibson was een samenwerking met de 
populaire gitarist Les Paul.  Anders dan de makkelijk te bouwen ontwerpen 
van Fender, heeft de Les Paul een gewelfd bovenblad en gelijmde hals, net als 
Gibsons hollowbody’s. De eerste serie was geen commercieel succes en werd 
in 1961 gestopt. Maar in 1968 werd hij door aanhoudende vraag weer in de 
handel genomen. 
Positie 1: Brug element, Positie 2: P90 Brug element,                      
Positie 3: Brug+Hals element, Positie 4: P90 Hals element,             
Positie 5: Hals element

SPECIAL
5 3 1

Gebaseerd op een* 1955 Gibson® Les Paul® Special

De Special werd aan de Les Paul toegevoegd in 1955 als tussenstap tussen 
de simpele Junior en de luxere Standard. De grotere veelzijdigheid, vanwege 
de tweede P-90, maakte de Special geliefd bij reggaelegende Bob Marley. 
Ons model is gebaseerd op de single cutaway versie.

Positie 1: Brug element, Positie 3: Brug+Hals element,                    
Positie 5: Hals element

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen en omschrijvingen zijn slechts geplaatst om de producten die 
bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren. Fender®, Stratocaster®, Tele® en Telecaster® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation.  Gibson® 
en Les Paul® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp.  



4 2

Gebaseerd op een* 1976 Gibson® Firebird V. De in 1963 geïntroduceerde 
Firebird kwam tot stand met hulp van autoontwerper Ray Dietrich. Een 
doorlopende hals en Epiphone® mini-humbuckers gaven de Firebird een 
unieke combinatie van een goede sustain en een bijtend geluid met veel 
hoge tonen. Dit maakte hem de favoriet van slide- en blueslegende Johnny 
Winter. 

Positie 2: Brug, Positie 4: Hals

R-BILLY
5 3 1

Gebaseerd op een* 1959 Gretsch® 6120

De 6120 is de eerste gitaar die Gretsch samen met countrylegende Chet 
Atkins ontwikkelde. Men associeert hem meestal met het twang geluid van 
Duane Eddy, Eddie Cochran, en Brian Setzer. Ons model is voorzien van 
Filtertron Humbuckers. 

Positie 1:  Brug, Positie 3:  Brug+hals, Positie 5:  Hals

4 2

Gebaseerd op een* 1959 Gretsch® Duo Jet

Deze serie werd door Gretsch geïntroduceerd in 1955. Hoewel Gretsch het 
een solidbody noemde, heeft de Jet holle klankkamers, die bijdragen aan het 
lage gewicht. De zwarte versie (Duo Jet) was het favoriete instrument van 
Cliff Gallup, de eerste gitarist van Gene Vincents Blue Caps. De gitaar die wij 
modelleerden had DeArmond® elementen en een Melita brug. 

Positie 2: Brug, Positie 4: Hals

CHIME
5 3 1

Gebaseerd op een* 1966 Rickenbacker® 370

Hoewel hij overschaduwd wordt door het succes van de 12-snarige modellen 
blijven de stijlvolle 6-snarige Rickenbackers populair onder gitaristen die iets 
anders zoeken, zoals Ed O’Brien van Radiohead. 

Positie 1:  Brug, Positie 3:  Brug+Hals, Positie:  Hals

4 2

Gebaseerd op een* 1966 Rickenbacker® 360-12

George Harrison van de Beatles en Roger McGuinn van de Byrds, maakten 
‘m populair: de herkenbare jengel van de 12 snarige Rickenbacker. Het 
was een belangrijk onderdeel van de 60’s rock sound. Ons model heeft de 
oorspronkelijke “toaster” elementen. 

Positie 2: Brug, Positie 4:  Hals
*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen en omschrijvingen zijn slechts geplaatst om de producten 
die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren. Gibson®, Les Paul®, en Epiphone® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp. Gretsch® is een geregistreerd 
handelsmerk van Fred W. Gretsch Enterprises, Ltd. DeArmond® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical Instruments Corporation.



SEMI
5 3 1

Gebaseerd op een* 1961 Gibson® ES®-335

De semiholle Gibson werd gezien als een mix van de klank en sustain van 
een solidbody met de balans en het uiterlijk van een hollowbody. Het houtige 
karakter van deze gitaren maakten ze populair bij jazz gitaristen als Larry 
Carlton en blues giganten zoals B. B. en Albert King. Ons model is gebaseerd 
op een 1961 dot neck, met P.A.F.’s een stoptail brug. 

Positie 1: Brug, Positie 3:  Brug+Hals, Positie 5: Hals

4 2

Gebaseerd op een* 1964 Epiphone® Casino

Gibson kocht Epiphone in 1957 en begon Epiphone gitaren te bouwen in 
de fabriek in Kalamazoo. John Lennon hield nogal van de Casino en bleef 
hem nog lang na het uit elkaar gaan van de Beatles gebruiken.  De Casino is 
voorzien van P-90 elementen.

Positie 2:  Brug, Positie 4:  Hals 

JAZZBOX
5 3 1

Gebaseerd op een* 1954 Gibson® ES®-175

Gibson maakte een scherpe cutaway en een luxere toets op een ES-125 en 
zo ontstond de ES-175. Na de toevoeging van het tweede P-90 element in 
1953, werd dit een standaard keuze voor jazz gitaristen. 

Positie 1:  Brug, Positie 3:  Brug+Hals, Positie 5: Hals

4 2

Gebaseerd op een* 1953 Gibson® Super 400

Tegen het eind van de jaren ‘40, maakten de verandering van muziekstijlen 
dat archtops zoals de Super 400 te weinig volume hadden. Door 
er simpelweg elementen op te zetten en bijbehorende electronica, 
bouwde Gibson in 1951 de electrische versie van de Super 400. 
Ons model is voorzien van P-90’s. Luister eens naar Scotty Moore 
(en Elvis) die op een Super 400 speelt in de ’68 Comeback Special.  

Positie 2:  Brug, Positie 4:  Hals 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen en omschrijvingen zijn slechts geplaatst om de producten die 
bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren. Rickenbacker® is een geregistreerd handelsmerk van Rickenbacker International Corporation. Gibson®, ES®, en Epiphone® zijn 
geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp.  



ACOUSTIC
1

Gebaseerd op een* 1959 Martin® D-28

De D-28 wordt beschouwd als de ultieme Martin flat-top. Het Dreadnought 
bodymodel, in combinatie met de palissander achter- en zijkant, levert een 
vol geluid op. 

1

Gebaseerd op een* 1970 Martin® D12-28.

n 1970 voegde Martin 6 snaren toe aan het D28 ontwerp om in te spelen op 
de toenmalige folktrend.

3

Gebaseerd op een* 1967 Martin® O-18

Een kleine ‘parlor’ body, mahonie achter- en zijkant,  een gebalanceerd 
geluid; goed voor fingerpicking. 

 

4

Gebaseerd op een* 1966 Guild® F212

De 12 snarige Jumbo’s van Guild bieden een combinatie van volume en 
helderheid. Wij modelleerden de F212 met een mahonie achter- en zijkant. 

5

Based on* 1995 Gibson® J-200

Niet te missen vanwege het grote formaat en de afwerking. De J-200 
wodt veel gebruikt door Country&Western artiestenen werd gebruikt door 
ondermeer Elvis Presley.

RESO
1

Gebaseerd op een* 1935 Dobro® Model 32

Hoewel een Dobro meestal van hout is, is dit model van aluminium voor een 
uitgesproken middengebied. 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen en omschrijvingen zijn slechts geplaatst om de producten 
die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te identificeren. Martin® is een geregistreerd handelsmerk van Dreadnought, Inc. Guild® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical 
Instruments Corporation. Dobro® en Gibson® zijn geregistreerde handelsmerken van Gibson Guitar Corp. Coral Sitar® is een geregistreerd handelsmerk van Jerry Jones. Danelectro® is een geregistreerd 
handelsmerk van Evets Corporation. National® is een geregistreerd handelsmerk van Kaman Music Corporation.  



2

Geïnspireerd op een* Coral Sitar®

De Coral Sitar stelde gitaristen in staat om het geluid van een sitar te 
verkrijgen, zonder een nieuw instrument te hoeven leren. De toonregelaar 
regelt het niveau van de snaarresonantie. 

3

Gebaseerd op een* Jerry Jones Shorthorn® uit 1999 

In de jaren ‘60 slaagde Danelectro erin om geweldig klinkende gitaren te 
fabriceren uit spaanplaat en lippenstift tubes. In 90-er jaren zette Jerry Jones 
die traditie voort met modellen met dezelfde materialen als hun oudere broers 
uit de sixties. Bij ons model staan de brug en halselementen beide aan.
4

Geïnspireerd op een* Gibson® Mastertone Banjo

De Mastertone serie dateert uit 1925 en werd al snel de ulrieme Bluegrass 
banjo.
5

Gebaseerd op een* 1928 National® Tricone

De Tricone heeft drie 6-inch conussen die in verbinding staan met de brug 
zodat trillingen worden versterkt. Dit model klinkt vloeiender dan latere 
modellen met één conus.

Zelf een gitaarmodel bouwen
Om de veelzijdigheid van de Variax mode vooral tijdens optredens volledig 
te benutten, heb je directe toegang nodig tot je geluiden. Met de Custom 
banken van de Variax Model knop, kun je je tien meest gebruikte geluiden 
ordenen zodat je ze met een goed getimede pinkbeweging snel kunt laden.

CUSTOM 1 zit aan het begin van de Model Select knop, en CUSTOM 2 aan 
het einde. Op elk van deze twee banken kun je vijf gitaarmodellen opslaan, 
compleet met alternatieve stemmingen (dan met de Alternate Tuning knop 
wel op MODEL staan). Je kunt bijvoorbeel akoestische geluiden opslaan in 
CUSTOM 1, en electrische geluiden in CUSTOM 2.

Als je een geluid hebt dat je wilt opslaan, doe je het volgende:

1. Zorg ervoor dat het geluid precies zo is, als je het hebben wilt. Het 
gitaarmodel wordt opgeslagen, samen met de positie van de Tone 
knop.

2. Houd de Guitar Model Selector meer dan 2,5 seconden ingedrukt, 
tot de LED’s beginnen te knipperen. Je bent nu in de Customization 
mode.

3. Draai de Guitar Model Selector naar CUSTOM 1 of CUSTOM 2. 
Dit kun je zelf kiezen. De Alternate Tuning knop is niet meer verlicht.

4. Beweeg de Pickup Selector Switch naar de positie waar je het 
model wilt opslaan.   

5. Om een alternatieve stemming op deze locatie op te slaan, kies je de 
stemming met de Alternate Tuning knop. Sla deze stap over als je 
dit niet wilt.  

6. Houd de Guitar Model Selector 2,5 seconden ingedrukt. Klaar! 
Je hebt zojuist je eerste model opgeslagen. Vergeet niet om de 
Alternate Tuning knop op MODEL te zetten als je de stemming die 
je hebt opgeslagen samen met het gitaarmodel wilt laden. 



 Zelf alternatieve stemmingen maken
De Alternate Tuning functie is zeer handig en hoewel we de 10 meest 
gebruikte stemmingen al hebben voorgeprogrammeerd op de Alternate 
Tuning knop, kan het zijn dat sommigen van jullie meer willen dan dat. Je 
kunt bijvoorbeeld een stemming maken die je Capo vervangt. Je kunt alle 
stemmingen overschrijven, behalve de MODEL en STANDARD instellingen 
op de Alternate Tuning knop. Hieronder lees je hoe je dit doet:

1. Zorg dat je gitaar goed gestemd is (op een referentie van 440Hz) en 
dat de Guitar Model Selector op een zessnarig gitaarmodel staat.

2. Houd de Guitar Model Selector 2,5 seconden ingedrukt totdat de 
LED’s beginnen te knipperen. Je bent nu in Customization mode.

3. Kies de stemming die je wilt vervangen op de Alternate Tuning 
knop. Let op: Als de knop al in de goede positie staat, moet je ‘m 
even heen en weer bewegen, zodat de Customization mode snapt 
dat je een stemming wilt wijzigen. Alleen de Alternate Tuning LED 
knippert nu.

4. Je maakt een nieuwe stemming door één noot tegelijk te spelen op 
de snaren die je wilt veranderen. De Customization mode beschouwt 
de 12e fret als de 0 fret. Als je dus een noot aanslaat op de 10e fret 
wordt die snaar een toon lager gestemd, terwijl een noot op de 14e 
fret die snaar een toon hoger laat klinken. Let op dat er geen andere 
snaren mee resoneren, anders worden ze misschien ongewenst 
toegewezen. Je kunt ook een heel akkoord aanslaan maar dan moet 
het netjes en zonder bijgeluiden..  

 Deze noten moet je bijvoorbeeld aanslaan voor een open D stemming:

     En deze noten sla je aan als je een virtuele capo op de 3e fret wilt (G).

5. Druk de Guitar Model Selector in om de stemming te beluisteren. 
Probeer het uit en kijk of alles goed is. Ga nu naar de volgende stap. 
Is het nog niet zoals je wilt, druk dan op de Guitar Model Selector 
en ga terug naar stap 3, of draai aan de Alternate Tuning knop om 
de hele operatie af te blazen.

6. Houd nu de Guitar Model Selector 2,5 seconden ingedrukt, totdat 
de Alternate Tuning LED stopt met knipperen. De stemming is nu 
opgeslagen.



Laden van de fabrieksinstellingen
Als je op zekere dag opnieuw de 50* voorgeprogrammeerde instellingen 
van de Guitar Model Selector c.q. één of alle fabrieksinstellingen van 
de Alternate Tuning-knop wilt laden, moet je zoals hierna beschreven 
tewerk gaan. WAARSCHUWING: Hiermee overschrijf je ALLE instellingen 
van het gekozen bereik. Denk dus goed na of je dit wel wilt doen. Als het 
bevestigende antwoord meteen komt, mag je je gang gaan.

*OPMERKING: De instellingen van de “Custom 1”- en “Custom 2”-bank 
worden door deze procedure niet geïnitialiseerd. Dat gebeurt alleen, wanneer 
je het Flash-geheugen met “Line 6 Monkey” initialiseert.

Laden van de voorgeprogrammeerde gitaarmodellen
Zet de Pickup Selector Switch in het midden en houd de Guitar Model 
Selector ingedrukt, terwijl je een kabel op de 1/4”-connector aansluit 
om de gitaar in te schakelen. De indicators van de Guitar Model Selec-
tor en de Alternate Tuning-knop knipperen beide in het rood. Houd de 
Guitar Model Selector opnieuw ingedrukt. De indicator van de Guitar 
Model Selector knippert 3 keer snel in het rood om aan te geven dat 
de 50 voorgeprogrammeerde gitaarmodellen weer geladen zijn. Daarna 
kun je de gitaar opnieuw gebruiken.
Initialiseren van één of alle stemmingsgeheugens
Zet de Pickup Selector Switch in het midden en houd de Guitar Model Selector 
ingedrukt, terwijl je een kabel op de 1/4”-connector aansluit om de gitaar in 
te schakelen. De indicators van de Guitar Model Selector en de Alternate 
Tuning-knop knipperen beide in het rood. Zet de Alternate Tuning-knop in 
eender welke stand. De indicator van de Guitar Model Selector dooft weer. 
Om alle stemmingsgeheugens te initialiseren moet je de Alternate Tuning-
knop in de “MODEL”-stand zetten. Om maar 1 stemmingsgeheugen te 
initialiseren moet je de Alternate Tuning-knop in de betreffende stand zetten. 
Houd de Guitar Model Selector vervolgens opnieuw ingedrukt. De indicator 
van de Guitar Model Selector knippert 3 keer snel in het rood om aan te geven 
dat alle 10 of het gekozen stemmingsgeheugen weer de fabrieksinstelling 
bevat(ten). Daarna kun je de gitaar opnieuw gebruiken.

Ziehier een overzicht van alternatieve stemmingen die je Variax bij levering 
bevat: 

Voorgeprogrammeerde alternatieve stemmingen van de Variax Standard

Naam Gehanteerde stemming (van de laagste naar de hoogste 
snaar)

STANDARD E A D G B E

DROP D D A D G B E

1/2 DOWN Eb Ab Db Gb Bb Eb

DROP Db Db Ab Eb Gb Bb Eb

1 DOWN D G C F A D

DADGAD D A D G A D

OPEN D D A D F# A D

BLUES G D G D G B D

RESO G G B D G B D

OPEN A E A C# E A E

BARITONE B E A D F# B

 


