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Nederlandstalige handleiding Lees deze handleiding best eens volledig door. Zo krijgt u een idee van
alle mogelijkheden die de GX700 biedt en kunt u er jarenlang plezier aan beleven. 1.1 Voornaamste
kenmerken Analoge vervormingscircuits Laat u niet afschrikken door het digitale uiterlijk van de
GX700 de oversturingseffecten hebben we wijselijk uit het digitale domein gehouden, omdat we
weten hoeveel u van onze analoge BOSS scheurpedaaltjes houdt. Ingebouwde voorversterker Voor
de versterkersimulaties zijn we wel digitaal gegaan, omdat deze gebaseerd zijn op de COSM
technologie uit de Roland VG8 en GP100. Het gaat hierbij om complexe en erg overtuigende
simulaties van een reeks klassieke gitaarversterkers, die we hebben kunnen realiseren door onze
ruime ervaring op het vlak van digitale signaalverwerking. Uitproberen is hier de leuze. Ingebouwde
luidsprekersimulator We houden niet op bij de versterker we bootsen ook meteen de luidspreker na.
Op die manier volstaat het dat u de GX700 rechtstreeks met een mengtafel verbindt om een
overtuigend gitaargeluid neer te zetten. Deze knoppen maken het kiezen van effectblokken
kinderspel, bovendien geven de indicators u op ieder moment uitsluitsel over welke effecten al dan
niet zijn ingeschakeld.

Vrije volgorde van effecten Bij de meeste multieffect processors bevinden de effecten zich in een
vaste volgorde, wat de flexibiliteit van dit soort apparaten uiteraard beperkt. Niet zo bij de GX700. U
kunt de effecten in iedere gewenste volgorde aansluiten, u kunt zelfs bepalen op welke plaats in de
keten u een extern effect wilt plaatsen. Vier stemmen met de Harmonist De Harmonist is een
ingebouwde realtime harmonizer die drie extra stemmen kan toevoegen aan het gitaargeluid en dat
in de toonaard waarin u speelt. Ingebouwde chromatische tuner De ingebouwde chromatische tuner
stemapparaat beeldt de namen van snaren af en kan ook met afwijkende stemmingen overweg.
Tijdens het stemmen dienen de indicators op het frontpaneel als stemindicators, zodat u niet vlakbij
de GX700 hoeft te staan om uw gitaar te stemmen. 100 User geheugens Het geheugen biedt plaats
aan 200 effecten 100 User, 100 Preset, die u met de knoppen op het frontpaneel of met behulp van
MIDIprogrammakeuzecommando s kunt oproepen. Een Roland FC200 MIDI Foot Controller vormt
een uitstekende partner voor de GX700 en stelt u in staat om tijdens het spelen effecten te kiezen en
parameters aan te sturen. 3 4 GX700 Handleiding 1.2 Bediening van de GX700 U kunt de GX700
best beschouwen als een uitgebreide reeks effectpedaaltjes die in een handige 19 behuizing zijn
verpakt. Tijdens het spelen zal u normaal effecten kiezen uit de 200 geheugens die deels door uzelf,
deels door ons van tevoren werden ingesteld.Hoofdstuk 7. Appendix Dit hoofdstuk bevat aanvullende
informatie, zoals een lijst met de fabrieksklanken en een overzicht van mogelijke storingen. 1.3 Hoe
gebruikt u deze handleiding. Voordat we samen in de handleiding duiken willen we u even wegwijs
maken. De handleiding is opgebouwd uit vijf hoofdstukken, met aan het einde een alfabetische index
die u best raadpleegt als u informatie zoekt omtrent een bepaalde functie, parameter, enz.
Hoofdstuk 3.

Aan de slag In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u de GX700 moet aansluiten en hoe u effecten uit het
geheugen kunt kiezen. Hoofdstuk 4. Instellingen wijzigen In dit hoofdstuk gaan we de instellingen
parameters van de effecten wijzigen, om zo tot eigen creaties te komen. Als u enkel presets wilt
kiezen zou u dit hoofdstuk kunnen overslaan, maar dan gaat u wel voorbij aan heel wat boeiende
mogelijkheden van de GX700. Hoofdstuk 5. Overzicht van de parameters In dit hoofdstuk geven we
een overzicht van de functies van de effectparameters. Hoofdstuk 6. MIDI In dit hoofdstuk tonen we
hoe u de GX700 kunt aansturen vanuit externe MIDIapparaten en hoe u via MIDI data kunt zenden
en ontvangen. Kies het aansluitvoorbeeld dat het best overeenkomt met uw gebruikssituatie. Zo
voorkomt u schade aan uw luidsprekers. Eens u alle apparaten hebt aangesloten en ingeschakeld
mag u op de versterker een aangenaam luistervolume instellen. Als u gebruik maakt van een



monoversterker moet u enkel de LMONO uitgang aansluiten. Sluit het zwelpedaal aan op de EXP
PEDAL ingang en zet de volumeregelaar op het pedaal in de MIN positie. Een ingang INPUT voor uw
gitaar bevindt zicht zowel op het front als op het achterpaneel. Als u op beide iets aansluit, werkt
enkel de ingang op het frontpaneel. OUTPUT R OUTPUT LMONO EV5 Roland FV300L enz. GUITAR
IN GUITAR IN versterkertop gitaarversterker GUITAR IN GUITAR IN versterkertop gitaarversterker
Opmerking Haak de kabel van de ACadapter achter de daarvoor voorziene kabelklem. Zo vermijdt u
onnodige spanning op de stekker en voorkomt u dat de kabel per ongeluk wordt uitgetrokken.
Respecteer deze volgorde, anders riskeert u schade aan uw luidsprekers of aan andere apparaten.
GX700 extern effectapparaat gitaarversterker Na het inschakelen van de GX700 krijgt u het
volgende display te zien. Enkele seconden later is de GX700 klaar voor gebruik. Als u dit display ziet
weet u dat de GX700 zich in de Play mode bevindt.

1 Produceer op uw gitaar het hardste volume dat u tijdens het spelen zult gebruiken. 2 Stel de
regelaar zo in dat de PEAK indicator slechts sporadisch oplicht. Ingangsvolumemeter Opmerking Als
de PEAK indicator oplicht weet u dat u nog 6dB van de oversturingsgrens het punt waarop het
signaal begint te vervormen bent verwijderd. Opmerking Zorg dat de indicator niet voortdurend
oplicht, want dan doet u afbreuk aan de uitstekende geluidskwaliteit van de GX700. Opmerking Bij
het inschakelen wordt steeds het laatstgekozen Patch nummer opnieuw oproepen. Opmerking De
GX700 is uitgerust met een beveiligingscircuit, vandaar dat u slechts enkele seconden na het
inschakelen normaal met de GX700 kunt werken. Opmerking Als het display moeilijk leesbaar is
moet u het contrast aanpassen, zie blz. 26. Uitgangsniveau aanpassen Met de OUTPUT LEVEL
regelaar op het achterpaneel past u het uitgangsvolume van de GX700 aan op de rest van uw
installatie. Opmerking Normaal mag u deze regelaar op 10dBm laten staan. Patches kiezen doet u
met de NUMBER regelaar op het frontpaneel of vanuit een extern MIDIapparaat zoals bv.Opmerking
De Patch die voorafgaat aan Patch nummer 1 wordt aangeduid als UNDO. Deze Patch bevat de
laatste wijzigingen die u hebt aangebracht in de laatstgeselecteerde Patch. Voor meer details, zie
Wijzigingen annuleren en herstellen op blz. 22. Informatie in het display 3 Kies met de VALUE
regelaar het soort apparaat dat u op de OUTPUT connectors hebt aangesloten. GUITAR AMP
COMBO GUITAR AMP STACK Als u gebruik maakt van de gitaaringang van een comboversterker
d.w.z. versterker en luidspreker die in dezelfde behuizing zitten. Als u gebruik maakt van de
gitaaringang van een versterkertoren d.w.z. versterker en luidspreker die in aparte behuizingen
zitten.

In de Play pagina beeldt het display de volgende informatie af Patch nummer naam
Ingangsvolumemeter Parameters die u rechtstreeks kunt editen POWER AMP COMBO POWER AMP
STACK LINE Als u gebruik maakt van de RETURN of MAIN IN aansluiting van een comboversterker.
Als u gebruik maakt van een aparte eindversterker en luidspreker, of van de RETURN of MAIN IN
aansluiting van een versterkertoren. Als u rechtstreeks aansluit op een mengtafel of
meersporenrecorder. Kies deze instelling ook wanneer u met een hoofdtelefoon afluistert. U kunt
dan ook meteen effecten in en uitschakelen door op de overeenkomstige knoppen te drukken. Door
naar rechts te draaien kiest u telkens het volgende Patch nummer, door 10 11 POLARITY POLARITY
Aan de slag, Bypass functie naar links te draaien telkens het vorige Patch nummer. Als u een Patch
nummer kiest, hoort u de klank van het gekozen effect en krijgt u de naam van de Patch in het
display te zien. Door op de NUMBER regelaar te drukken terwijl u eraan draait stapt u in versneld
tempo door de Patch nummers. Patches kiezen met een FC200 MIDI Foot Controller Bent u in het
bezit van een FC200 MIDI Foot Controller, dan gebruikt u die natuurlijk om Patches te kiezen. Zie
Patches kiezen met de FC200 op blz. 48 voor meer details. Om een voetschakelaar op deze manier te
kunnen gebruiken moet u de onderstaande instellingen maken. Wel, dat is niet zo. Opmerking Wat u
wel kunt doen is een bepaalde reeks Patches afbakenen die u met de voetschakelaar kunt kiezen.
Daarbij kiest u zelf welke MIDIprogammanummers overeenkomen met de Patch nummers van de
GX700 daarvoor dient de Program Change Map, blz. 45. 3.4 Bypass functie Met de Bypass functie



schakelt u alles uit wat de GX700 aan het signaal toevoegt. Heel het digitale signaalverwerkingsblok
van de GX700 wordt dan omzeild, wat het schoonste signaal oplevert. De functie is ingeschakeld
wanneer de indicator op de knop brandt. Met iedere druk op de schakelaar schakelt u de functie
afwisselend in of uit.

Meer details vindt u op blz. 25. CONTROL 1 JACK BYPASS of CONTROL 2 JACK BYPASS Bypass in
en uitschakelen met een FC200 MIDI Foot Controller Bent u in het bezit van een FC200 MIDI Foot
Controller, dan kunt u ook daarmee de Bypass functie in en uitschakelen. Zie blz. 48 voor meer
details. Bypass in en uitschakelen via MIDI Het is ook mogelijk om Bypass in en uit te schakelen met
behulp van MIDIcommando s vanuit een extern apparaat. Meer details onder Stuurbronnen
toewijzen op blz Tuner Aan boord van de GX700 bevindt zich een ingebouwde chromatische tuner.
Deze spaart u de aanschaf van een externe tuner uit en biedt bovendien het voordeel dat u uw gitaar
kunt stemmen zonder allerlei kabels te moeten versteken. De tuner beeldt niet enkel nootnamen af,
maar ook de namen van snaren. Bovendien biedt hij dubbel bemolstemming en een parameter om
het uitgangsvolume tijdens het stemmen aan te passen. Tuner inschakelen Normaal wordt het
uitgangssignaal van de GX700 volledig uitgeschakeld zowel direct als effectgeluid zodra u de tuner
activeert. De tuner is ingeschakeld wanneer de indicator op de knop brandt. Met iedere druk op de
schakelaar schakelt u de tuner afwisselend in of uit. Tuner in en uitschakelen via MIDI Het is ook
mogelijk om de tuner in en uit te schakelen met behulp van MIDIcommando s vanuit een extern
apparaat. Meer details onder Stuurbronnen toewijzen op blz. 20. Tuner uitlezing Tuner display In de
bovenste regel van de tuner pagina ziet u de naam van de noot die u op dit moment speelt, terwijl de
indicatoren in de onderste regel aangeven of die noot te hoog of te laag is gestemd.De
stemindicators geven dan de afwijking ten opzichte van die nootnaam aan. 12 13 Aan de slag, Tuner
Zorg dat bij het aanslaan van een snaar enkel de middenste indicator oplicht. Bij dergelijke gitaren
kunt u beter eerst alle snaren ongeveer juist stemmen zodat de juiste nootnaam wordt afgebeeld en
ze vervolgens individueel fijnstemmen.

Vandaar dat de informatie van de stemindicators ook te zien is op de indicators van het frontpaneel.
Tuner parameters De tuner biedt nog een aantal opties die u naar uw eigen voorkeur kunt instellen
de referentietoonhoogte, al dan niet afbeelden van snaarnamen, en het volume tijdens het stemmen.
Het display beeldt de nootnaam af die het dichtst in de buurt ligt van de toonhoogte van de snaar die
u hebt aangeslagen. Deze noot wordt over het algemeen gebruikt als uitgangspunt om andere noten
op te stemmen.Verder kunt u nog kiezen tussen normale, bemol of dubbel bemolstemming.
Snaarnamen Het nummer dat links op de bovenste regel van het display wordt afgebeeld slaat op de
snaar, terwijl de nootnaam rechtsboven in het display duidt op de huidige toonhoogte geen frets
ingedrukt van die snaar. Vervolgens blijft u aan de stemsleutel draaien tot enkel de middenste
stemindicator oplicht. U hebt dan automatisch op de juiste noot gestemd, want de GX700 weet welke
noot bij ieder snaarnummer hoort. Dubbele molstemming Bij bemolstemming en dubbel
bemolstemming stemt u de gitaar een halve respectievelijk een hele toon lager dan normaal. De
GX700 knapt daarbij het vuile werk voor u op u kunt namelijk op dezelfde nootnamen stemmen als
bij een normale stemming, alleen licht de centrale stemindicator nu op wanneer u op een perfecte
halve respectievelijk hele toon onder de afgebeelde nootnaam terechtkomt. Als u een molstemming
wilt gebruiken, moet u de GX700 daar natuurlijk wel even van op de hoogte brengen. Daarvoor
dienen de opties van de TUNER STRING DISPLAY parameter niets afgebeeld normale stemming
bemolstemming dubbele bemolstemming Als de toonhoogte meer dan 50 cent onder de correcte
toonhoogte zit, dan wordt het normaal lege driehoekje linksonder in het scherm zwart . Het
driehoekje wordt dan weer wit leeg s. Het driehoekje linksonder wijst normaal steeds naar rechts.
Als u bij het stemmen van snaar 1 meer dan 50 cent boven de juiste toonhoogte zit wijst het naar
links.

Opmerking Vergeet niet enkel open snaren aan te slaan tijdens het stemmen. Speel ook geen



flageoletten, want daarmee maakt u het de GX700 moeilijk om de toonhoogte juist te analyseren.
Opmerking Vanuit de fabriek staat de String Name Display parameter op OFF ingesteld. ON ON ON
De snaarnamen worden afgebeeld en de tuner stemt op normale toonhoogtes. De snaarnamen
worden afgebeeld en de tuner stemt een halve toon lager. De snaarnamen worden afgebeeld en de
tuner stemt een hele toon lager. Hoe het display er uitziet bij de eerste optie fabrieksinstelling, kunt
u op de vorige bladzijde Hiermee bepaalt u het volume waarmee het gitaargeluid tijdens het
stemmen naar de uitgangen van de GX700 wordt gestuurd. Als u MUTE kiest, wordt er helemaal
geen geluid naar de uitgang gestuurd. Opmerking Vanuit de fabriek is voor deze optie MUTE
geselecteerd. 14 15 Instellingen wijzigen, Voordat u aan de slag gaat 4. Instellingen wijzigen Maar
wat zit er eigenlijk onder een Patch nummer. Verschillende dingen de volgorde van de effectblokken
en de instellingen van de individuele effectblokken. In dit hoofdstuk tonen we hoe u de inhoud van
een Patch nummer kunt wijzigen om uw eigen effecten te maken. Daarna leert u deze eigen creaties
bewaren, zodat u ze later opnieuw kunt gebruiken. 4.1 Voordat u aan de slag gaat User Patches en
Preset Patches We vertelden u reeds dat de 200 Patches in de GX700 uit User en Preset Patches
bestaan. Wat is het verschil. Deze Patch nummers kunt u niet overschrijven. Dat betekent echter
niet dat u de inhoud van een Preset Patch niet kunt wijzigen; dat kunt u wel. Alleen is het zo dat u de
gewijzigde versie van zo n Patch niet in de Preset geheugens kunt opslaan. Daarvoor moet u
uitwijken naar de User Patch nummers. Opmerking De User Patch nummer 1 wordt voorafgegaan
door een Patch die UNDO heet. Deze Patch bevat de instellingen die u het laatst hebt gewijzigd. Wat
u daarmee kunt doen leest u onder Wijzigingen annuleren en herstellen op blz. 22.

Instellingen voor de individuele effectblokken Ieder effectblok is opgebouwd uit een aantal
parameters variabele instellingen. Door deze te wijzigen bepaalt u de klank van het effect.
Uitgangsvolume Met deze parameter bepaalt u de volumebalans tussen het directe geluid
ingangssignaal en het effectgeluid. Toewijzing van stuurbronnen U kunt speelhulpen en dergelijke
van externe instrumenten gebruiken om parameters van de GX700 aan te sturen. Voor iedere Patch
kunt u drie stuurbronnen kiezen. Patch naam Iedere Patch kunt u een naam geven, zodat u achteraf
tenminste een idee hebt van wat u te horen gaat krijgen. Informatie in het display Tijdens het editen
dat is het wijzigen van effectparameters geeft het display u de volgende informatie.
Ingangsvolumemeter Parameter die u rechtstreeks kunt editen 15 Nog meer weergeven
Nederlandstalige handleiding Hoofdstuk 1 Aan de slag. Hoofdstuk 2 Instellingen wijzigen Lees deze
handleiding best eens volledig door, zo krijgt u een idee van alle Lees de onderstaande secties,
voordat u dit apparaat gaat gebruiken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE Firmware Version 1.20
Addendum. Rev D Line 6, Inc. Inhoudsopgave Appendix D Fader View. D 1 Fader View Werkbalk.D 2
Menu voor het toewijzen van Faders.D 3 Menu Niets van deze publicatie mag gereproduceerd
worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOSS CORPORATION. Nederlandstalige
Handleiding Opmaak van deze handleiding Lees alvorens dit toestel te gebruiken aandachtig de
volgende pagina s BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Digital Compressor Controller.
Buizenversterker Buizenversterkers zijn geliefd om hun warme Note de labels van de knoppen en de
leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde Hartelijk dank voor uw
aanschaf van de BOSS GT6B Bas Effect Processor.

Lees voor het gebruik van dit apparaat de volgende gedeeltes aandachtig door VEILIG GEBRUIK
VAN HET APPARAAT Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen
van deze inbraak alarmcentrale. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1 Bovenstaande afbeelding
dient als indicatie. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding
informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, lees de
secties HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN en Bovendien kunt u praten met
om het even wie en u hoeft ook geen zendtijd te betalen! U kunt het gebruiken INTRODUCTIE Deze
drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze
technologie, Muurdimmers zijn gemaakt Voedingsspanning. Midi THRU. Midi OUT. Audio IN 100 mv



mono cinch. Voetschakelaar jack 6,3mm STEP. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de
status Duw de knoppen Ongeacht hoe u dit product gebruikt of het nu voor het afspelen
Gebruikershandleiding. Man V1.0NL U regelt uw dagelijkse zaken goed en overzichtelijk met deze
krachtige toepassing van de Het zit allemaal in de naam LUCAS NANO 300 brengt onze succesvolle
LUCAS systemen Neem svp een paar minuten de tijd om deze handleiding NIET OPENEN.
WAARSCHUWING Om het risico op brand en elektrocutie te beperken mag je nooit de schroeven
Lees voor het gebruik van dit instrument aandachtig de volgende hoofdstukken BELANGRIJKE
VEILIGHEID INSTRUCTIES gebruiksaanwijzing NIET OPENEN. WAARSCHUWING Om het risico op
brand en elektrocutie te beperken mag je nooit de schroeven Echter, wanneer het product is
aangesloten op een extern Voor het doorschakelen van de externe telefoonlijn naar de mengtafel
dien je het programmaatje CAB client te openen.

Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk
Gebruikershandleiding De inlogcode s voor de computer zijn zichtbaar bovenaan de monitor U vindt
de antwoorden op al uw vragen over de ROLAND DB700 in de gebruikershandleiding informatie, To
use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy. Update Roland has
just introduced the MICRO CUBE GX Guitar Amplifier. We have attached a pdf of the EX owners
manual for more detailed. MICRO CUBE GX Owners Manual. Coming soon to Gallins is the amazing
Roland Micro Cube GX Guitar Amplifier. Even better than its predecessor the Micro Cube GX packs
a punch while being. The Roland MICRO CUBE is the worlds most popular batterypowered amp,
mainly because its small, loud. The latest addition to the MICRO CUBE range is the MICROCUBE
GX, and although it has remained. View the Product Manual. If you dont have a favourite music app,
you can get Rolands Cube Jam free of.For busking, garden jams or open mic nights, the MicroCube
GX delivers the. Segun el Manual JC Clean modela. Yo tengo un microcube y abuso mucho la
simulacion clasic stack. Roland CUBE20GX Guitar Amplifier The Roland CUBE20GX is the perfect
amp for. In Built Chromatic and Manual Tuner; Includes iOS Interface Cable; FREE Roland CUBE
JAM App.Den nye MICRO CUBE GX har den samme lille storrelsen og store lyden som sin. Roland
CUBE JAM app, som forvandler din iOS enhet til et lite studio eller ovingsrom, er na tilgjengelig fra
App Store. Spill av. AccessoriesOwners Manual Buy Roland Micro Cube GX Electric Guitar Amplifier
Black, from Dawsons Music.Support MICRO CUBE GX Manualer Owners Manual. Roland Micro
Cube Repair Manual PDF Files, Roland Micro Cube Repair Manual The Micro Cube is the first Cube.
Roland Micro Cube GX About a year old. ROLAND MICRO CUBE GX kuva2 ROLAND MICRO CUBE
GX kuva3 ROLAND MICRO CUBE GX kuva1.


