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Gebruikershandleiding

Belangrijke functies

Licenties/handelsmerken

Sluit gewoon een microfoon aan en speel op uw gitaar.
Meer is er niet nodig om prachtige harmonieën, resonantie en een ruimtelijk gevoel toe te voegen aan uw zang.
De compacte behuizing van de VE-2 herbergt functies zoals het genereren van harmonieën van professionele
kwaliteit in verschillende harmonietypes, het toevoegen van echo, het verbeteren van de consistentie van
uw volume en toonhoogte, en het aanscherpen van de zuiverheid van uw stem, allemaal zonder complexe
instellingen.
De VE-2 ondersteunt uw zang in alle situaties, van live-optredens op straat tot studio-opnames.

Het toestel in- en uitschakelen
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Achterpaneel
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2. Schakel alle apparatuur in die is aangesloten op de PHONES/LINE OUT-aansluiting of de XLR OUTC
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[AUTO
HARMONIST]-knop
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PEAK-indicator
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[ECHO]-regelaar
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[ENHANCE]-knop

Voetschakelaar

[MEMORY]-knop

K
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MIC IN-aansluiting Sluit hier een microfoon aan.

D

[MIC SENS]regelaar

Instelling Knop
Uitleg
Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig de
Niet
OFF
opgelicht toonaard opgegeven met de [KEY]-regelaar.
Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig de
FULL
Rood
akkoordenprogressie die op de gitaar wordt gespeeld.
Er wordt harmonie toegevoegd overeenkomstig
zowel de toonaard opgegeven met de [KEY]-regelaar
HYBRID
Groen
als overeenkomstig de akkoorden die op de gitaar
worden gespeeld.
Geeft het ingangsniveau van de microfoon aan.
Deze regelaar selecteert het type echo en past de diepte ervan aan. Zet deze
regelaar op REVERB, REV+DLY, of DELAY om te schakelen naar dat effect.
Deze knop laat u toe de zuiverheid van uw stem te verbeteren door het
ingangsvolume consistenter te maken (ENHANCE) of de toonhoogte
nauwkeuriger te maken (PITCH CORRECT).
Knop
Uitleg
Niet
Er wordt geen correctie aangebracht.
OFF
opgelicht
Het ingangsvolume wordt consistenter
ENHANCE
Rood
gemaakt.
ENHANCE + PITCH
Zowel het ingangsvolume als de toonhoogte
Groen
CORRECT
worden consistenter gemaakt.
Afhankelijk van hoe u deze voetschakelaar indrukt, kunt u de harmonie in- of
uitschakelen, of BYPASS selecteren (alleen het ingangsgeluid is te horen).
& Raadpleeg “De harmonie in-/uitschakelen en statusindicator”
Er kunnen drie sets instellingen voor de regelaars en knoppen worden
opgeslagen en opgeroepen.
& Raadpleeg “Omschakelen tussen of opslaan van instellingen van
regelaars en knoppen (MEMORY-functie)”

Belangrijkste specificaties BOSS VE-2: Vocal Harmonist
Oplaadbare Ni-MH-batterij (AA, HR6) of alkalinebatterij (AA, LR6) x 4,
Voeding
netstroomadapter (PSA-reeks, apart verkrijgbaar)
Stroomverbruik
200 mA Max. (9V)
Oplaadbare Ni-MH-batterij (AA, HR6): Ong. 12 uren (fantoomvoeding: OFF)
Ong. 8 uren (fantoomvoeding: ON)
Verwachte
Alkalinebatterij (AA, LR6):
Ong. 11 uren (fantoomvoeding: OFF)
batterijlevensduur bij
Ong. 7 uren (fantoomvoeding: ON)
continu gebruik
* Deze waarden variëren afhankelijk van de batterijspecificaties en de werkelijke
gebruiksomstandigheden.
Afmetingen
156 (B) × 116 (D) × 64 (H) mm
Gewicht
600 g
Gebruikershandleiding, infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”,
Accessoires
alkalinebatterij (AA, LR6) x 4
Opties (apart verkrijgbaar) Netstroomadapter (PSA-reeks), voetschakelaar (FS-5U, FS-6)
* Met het oog op productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat worden
gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
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2: HOT

1: GND

1: GND

3: COLD

Uitleg
Sluit hier een gitaar aan. Wanneer AUTO HARMONIST ingeschakeld is, wordt er
harmonie toegevoegd aan uw zang overeenkomstig uw gitaarspel.
Sluit die aan op uw gitaareffecten of uw gitaarversterker. De input van de
GUITAR IN-aansluiting wordt hierlangs ongewijzigd uitgestuurd.

Laat u toe de harmonie aan te passen.

Instelling

4

Nummer Naam
GUITAR INA
aansluiting
GUITAR THRUB
aansluiting

J

Uitleg

Hier kunt u de harmonie aanpassen die aan uw stem wordt toegevoegd (het
directe geluid). Naar links van het midden draaien vermindert de harmonie die
[BALANCE]-regelaar
wordt toegevoegd, naar rechts van het midden draaien vermindert de zang
(het directe geluid).
[TYPE]-regelaar
Selecteert het type harmonie.& Raadpleeg “Harmonie-instellingen”
HARMONY TYPEDe indicatoren lichten op om het met de [TYPE]-regelaar geselecteerde type
indicator
harmonie weer te geven.& Raadpleeg “TYPE-aanduiding”
Zorgt ervoor dat de met de [TYPE]-regelaar geselecteerde harmonie sterker
[VARIATION]-knop
wordt.
Stel die in op de toonaard van het liedje dat u zingt.& Raadpleeg “De
[KEY]-regelaar
toonaard van uw liedje specifiëren”
De kleur van de indicator geeft de aan/uit-status van de harmonie en de
BYPASS-status (het ongewijzigd uitsturen van de microfooningang) weer.
& Raadpleeg “De harmonie in-/uitschakelen en statusindicator”
Statusindicator
* Wanneer de resterende batterijcapaciteit erg laag wordt, zal de
statusindicator knipperen.
Wanneer die is ingeschakeld, zal er harmonie worden toegevoegd aan uw
stem overeenkomstig wat u speelt op de aangesloten gitaar.
* Wanneer er een gitaar is aangesloten op de GUITAR IN-aansluiting, schakelt
AUTO HARMONIST (FULL) automatisch in.

Dit instrument is uitgerust
met gebalanceerde XLRaansluitingen. Hieronder vindt
u de bedradingsschema's voor
deze aansluitingen. Maak de
aansluitingen pas nadat u eerst
de bedradingsschema's hebt
gecontroleerd van andere
apparaten die u wenst aan te
INPUT
sluiten.

TIP:
HOT
RING: COLD
SLEEVE: GND

I

Nummer Naam

Omschakelen tussen of opslaan van instellingen van regelaars en knoppen (MEMORY-functie)

Zorg ervoor dat u onderstaande procedure opvolgt om de stroom in te schakelen zodra alles correct is
aangesloten. Wanneer u apparatuur in de verkeerde volgorde inschakelt, riskeert u het veroorzaken van een
defect of storing van de apparatuur.
1. Schakel de stroom in van de VE-2.
Wanneer u gebruikmaakt van batterijen, plaats dan vier AA-batterijen en let erop dat de polariteit correct is.
* Zelfs als het volume volledig op nul staat, kunt u nog geluid horen wanneer het apparaat wordt in- of
uitgeschakeld. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
* Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Het duurt even (een paar seconden) voordat het
apparaat normaal functioneert nadat het is ingeschakeld.

• Roland en BOSS zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
• ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.
• Dit product bevat het geïntegreerde eCROS-softwareplatform van eSOL Co.,Ltd. eCROS is een
handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in Japan.

Paneelbeschrijving
Bovenpaneel

Lees voor gebruik aandachtig de hoofdstukken “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en gebruikershandleiding).
Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Om er bovendien zeker van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, leest
u best de volledige gebruikershandleiding. Deze handleiding moet als referentie worden bewaard en voorhanden zijn.

Wijzigt de invoergevoeligheid van de op de MIC IN-aansluiting aangesloten
microfoon.
Sluit hier een hoofdtelefoon of een luidspreker aan. Deze aansluiting stuurt
PHONES/LINE
hetzelfde audiosignaal uit als de XLR OUT-aansluiting.
OUT-aansluiting
* Het ingangsaudiosignaal van de gitaar wordt hierlangs niet uitgestuurd.
Sluit hier een mixer of monitorversterker aan. Deze aansluiting stuurt
XLR OUThetzelfde audiosignaal uit als de PHONES/LINE OUT-aansluiting.
aansluiting
* Het ingangsaudiosignaal van de gitaar wordt hierlangs niet uitgestuurd.
Gebruik een USB-kabel om die aan te sluiten op uw computer. Deze
aansluiting laat u toe uw stem op te nemen met de computer of de met de
USB-poort
computer afgespeelde audio te beluisteren via de VE-2.& Raadpleeg “De
VE-2 aansluiten op een computer”
VARIATION,
Sluit hier een voetschakelaar aan. U kunt de voetschakelaar gebruiken
MEMORYHom de VARIATION of het MEMORY om te schakelen.& Raadpleeg “Een
aansluiting
voetschakelaar aansluiten”
[PHANTOM]Schakelt de fantoomvoeding in en uit.& Raadpleeg “Voorzorgsmaatregelen
schakelaar
met betrekking tot het gebruik van fantoomvoeding”
Gebruik die wanneer een aardlus ruis veroorzaakt. Die instellen op de stand
[GND]-schakelaar “LIFT” (opheffen) kan in sommige gevallen ruis verminderen. Normaal laat u
die best in de stand “NOR”.
Deze aansluiting dient voor het aansluiten van een netstroomadapter (PSAreeks, apart verkrijgbaar).
DC IN-aansluiting
* Gebruik alleen de opgegeven netstroomadapter (PSA-reeks) en sluit die aan
op een stopcontact met de juiste spanning.
[POWER]Die schakelt het apparaat in en uit.
schakelaar

aansluiting.
Wanneer u de stroom uitschakelt, zet dan het volume van alle apparaten aangesloten op de VE-2 op nul,
schakel de stroom ervan uit en schakel ten slotte de stroom van de VE-2 uit.
* Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of
storingen aan de apparatuur te voorkomen.

De harmonie in-/uitschakelen en statusindicator
Wanneer de harmonie wordt ingeschakeld, worden de instellingen van de HARMONY-sectie, de [ECHO]-regelaar
en
de [ENHANCE]-knop gebruikt; wanneer de harmonie wordt uitgeschakeld, worden de instellingen van de
OUTPUT
[ECHO]-regelaar en de [ENHANCE]-knop gebruikt. Selecteer de BYPASS-instelling wanneer u het geluid wilt horen
HOT
dat via de 2:microfoon
binnenkomt (het directe geluid). De statusindicatoren geven de status van de harmonie
(aan/uit) weer, evenals de BYPASS-status.
Statusindicator
3: COLD Druk op de
voetschakelaar.
HARMONY aan (blauw)
Hou de voetschakelaar
HARMONY + ECHO + ENHANCE
meer dan 2 seconden
ingedrukt.

Harmonie toevoegen
Zet de [PHANTOM]-schakelaar in de stand “ON” wanneer u een condensatormicrofoon gebruikt.

2. Gebruik de [MIC SENS]-regelaar om de invoergevoeligheid aan te passen terwijl u in de microfoon zingt.
Pas de gevoeligheid aan zodat de PEAK-indicator oranje oplicht.
Wanneer het ingangsniveau te hoog is, licht de PEAK-indicator rood op.
* U moet de invoergevoeligheid nauwkeurig aanpassen.
Wanneer de invoergevoeligheid te laag of te hoog is ingesteld, is het onmogelijk om harmonie correct toe
te voegen.
* Wanneer u audio invoert via een microfoon, voer dan alleen de stem van één persoon in.
Wanneer er meerdere stemmen worden ingevoerd is het onmogelijk om harmonie en echo correct toe te
voegen.

3. Wanneer u een gitaar gebruikt, sluit die dan aan op de GUITAR IN-aansluiting.

* Wanneer u een gitaar op de GUITAR IN-aansluiting aansluit, schakelt AUTO HARMONIST automatisch in.

4. Druk de voetschakelaar in om de statusindicator blauw te doen oplichten.
5. Specifieer het harmonietype en de balans zoals beschreven onder “Harmonie-instellingen”.
Wanneer u in stap 3 geen gitaar hebt aangesloten, moet u ook de toonaard specifiëren.

6. Zing in de microfoon terwijl u gitaar speelt.

Uw zang wordt uitgestuurd met toegevoegde harmonie.
* Er kan akoestische feedback optreden afhankelijk van de plaats van de microfoons ten opzichte van de
luidsprekers. Dit kan worden verholpen door:

WAARSCHUWING

OPGELET

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van fantoomvoeding
Schakel fantoomvoeding altijd uit als u andere apparaten dan condensatormicrofoons die
fantoomvoeding vereisen, aansluit. U loopt kans op schade als u per ongeluk fantoomvoeding levert
aan dynamische microfoons, audioweergaveapparaten of andere apparaten die geen fantoomvoeding
vereisen. Controleer de specificaties van microfoons die u wilt gebruiken door de bijhorende handleiding
te raadplegen. (De fantoomvoeding van dit instrument: 48 V DC, 10 mA Max)

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Voeding: Gebruik van batterijen
• Wij raden het gebruik van een netstroomadapter aan omdat het stroomverbruik van het apparaat vrij hoog is.
• Wanneer u dit apparaat gebruikt met batterijen, gebruik dan alkalinebatterijen of herlaadbare Ni-MHbatterijen.
• Wanneer u dit apparaat gebruikt met batterijen, koppel dan de netstroomadapter los van het apparaat.
• We raden aan dat u de batterijen in het apparaat laat zitten, zelfs al voorziet u het van stroom met de
netstroomadapter. Zo bent u in staat om een uitvoering verder te zetten, zelfs wanneer het snoer van de
netstroomadapter per ongeluk losgekoppeld raakt van het apparaat.
• Wanneer u verkeerd omgaat met batterijen riskeert u explosies en vloeistoflekken. Zorg ervoor dat u alle
items met betrekking tot batterijen in “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN”
(infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en gebruikershandleiding) zorgvuldig opvolgt.
• Ga voorzichtig te werk bij het omkeren van het apparaat, zodat u de knoppen en regelaars niet
beschadigt. Hanteer het apparaat verder voorzichtig; laat het niet vallen.
Herstellingen en gegevens
• Wanneer we herstellingen uitvoeren, is het herstel van opgeslagen gegevens soms onmogelijk, zoals
wanneer de geheugensectie fysisch beschadigd is. Roland aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende
het herstellen van opgeslagen gegevens die verloren zijn gegaan.

• De richting van de
microfoon(s) te wijzigen.

• De microfoon(s) verder van de
luidsprekers te plaatsen.

Omschakelen tussen geheugens
U kunt omschakelen tussen de geheugens door op de [MEMORY]-knop of de
voetschakelaar te drukken.

Een geheugen opslaan
1. Druk langere tijd op de [MEMORY]-knop.

Geheugen Knop
A
Rood
B
Oranje
waarin u de instellingen wilt opslaan.
C
Groen
De knop begint snel te knipperen en blijft dan branden.
3. Druk nogmaals langere tijd op de [MEMORY]-knop om de instellingen op te slaan. Normaal Niet
opgelicht
De knop begint snel te knipperen en blijft dan branden.
* De [MEMORY]-knop knippert wanneer u de instellingen van een opgeslagen geheugen aanpast. Wanneer u de
aangepaste instellingen wilt opslaan, sla het geheugen dan op zoals beschreven onder “Een geheugen opslaan”.
* Gegevens opgeslagen in het apparaat kunnen verloren gaan als gevolg van een apparaatstoring, verkeerde
bediening enz.
* Roland aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende het herstellen van opgeslagen gegevens die verloren
zijn gegaan.
De knop knippert traag.

2. Druk op de [MEMORY]-knop om het bestemmingsgeheugen (kleur) te specifiëren

Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB 2.0-kabel gebruikt om de VE-2 aan te sluiten op uw computer, zult u
het volgende kunnen doen:
• Audio van een microfoon aangesloten op de VE-2, samen met de harmonie, kan worden opgenomen met de
computer (NORMAL-modus).
* De audio van de gitaar kan niet worden opgenomen met de computer.
• Audio van een microfoon aangesloten op de VE-2, samen met de harmonie, kan worden gemixt met de audioweergave van de computer en heropgenomen of afgespeeld worden op de computer (LOOP BACK-modus).
• De VE-2 kan harmonie toevoegen aan de audio-weergave van de computer en het resultaat uitsturen (INPUTmodus).
*U moet de USB-driver installeren voordat u de VE-2 aansluit op uw computer.
Download de USB-driver van de Roland-website.
Raadpleeg het bestand Readme.htm dat is inbegrepen in de download voor meer details.
http://www.roland.com/support/

Een voetschakelaar aansluiten
Wanneer er een voetschakelaar (FS-5U × 2, FS-6: apart verkrijgbaar) wordt aangesloten op de VARIATION,
MEMORYH-aansluiting, kunt u de voetschakelaar gebruiken om de [VARIATION]-knop in/uit te schakelen of om te
schakelen tussen geheugens.
* Wanneer u een enkele FS-5U hebt aangesloten, kunt u die gebruiken om VARIATION in/uit te schakelen.
Hiervoor hebt u een kabel met 1/4”-aansluiting nodig.
Bij aansluiting van een FS-6
Bij aansluiting van twee FS-5U's

TYPE
HIGH & HIGHER
LOW & HIGH
OCT UP & DOWN
LOWER & HIGHER

TYPE-aanduiding
De HARMONY-indicatoren lichten op overeenkomstig het met de
[TYPE]-regelaar geselecteerde type harmonie.
* Voor combinaties van twee harmonische noten, zoals
HIGH&HIGHER, zullen beide indicatoren HIGH en HIGHER
oplichten.

Volgorde van
wijziging
9
10
11
12

TYPE
LOW & LOWER
OCT DOWN
LOWER
LOW

OCT
DOWN
HIGHER

Gebruik de [KEY]-regelaar om de toonaard te
Toonaard van het liedje en voortekening (¾, ²)
specifiëren van het liedje dat u zingt, raadpleeg hierbij
eventueel “Toonaard van het liedje en voortekening Majeur
(¾, ²)”.
(Voorbeeld)
Wanneer u een liedje zingt in A mineur, stel de
[KEY]-regelaar dan in op “C”, wat de overeenkomstige
toonaard is.

VARIATION

Voetschakelaarbediening (Harmonie aan/uit)

Wanneer er tien uren verstrijken zonder dat een
voetschakelaar of regelaar wordt bediend of er een
invoer binnenkomt via de INPUT-aansluiting, zal
de VE-2 overgaan naar slaapstand (stand met laag
stroomverbruik: alleen het geluid van de GUITAR
THRU-aansluiting wordt uitgestuurd). Wanneer u
de voetschakelaar bedient terwijl de VE-2 zich in
slaapstand bevindt, zal die terugkeren naar normale
werking.

U kunt specifiëren hoe de voetschakelaar werkt bij het
in-/uitschakelen van de harmonie.
* Wanneer het VE-2-pedaal is ingesteld op
MOMENTARY-bediening kunt u dit niet gebruiken om
de BYPASS aan/uit te zetten of om om te schakelen
tussen geheugens. U kunt echter een voetschakelaar
gebruiken om om te schakelen tussen geheugens
met zowel de LATCH-instelling (vergrendeling) als de
MOMENTARY-instelling (momentaan contact).

U kunt specifiëren hoe het apparaat werkt bij
aansluiting op een computer via een USB-kabel.
OCT
UP

LOWER

MEMORY

Sleep-functie

USB-aansluitmodus
LOW HIGH

UNISON

De toonaard van uw liedje specifiëren

VARIATION

Instellingen van de VE-2

Gebruik de [TYPE]-regelaar om het type harmonie te selecteren. Afhankelijk van het type worden er harmonische
noten met verschillende toonhoogtes toegevoegd aan uw stem.

HIGH
HIGHER
OCT UP

Instelling van de
schakelaars

Instelling van de schakelaars

MEMORY

De harmonie selecteren

2
3
4

Kabel:
Stereo 1/4”-aansluiting
#"Stereo 1/4”-aansluiting

Kabel:
Stereo 1/4”-aansluiting
#"1/4”-aansluiting x 2

Harmonie-instellingen

Volgorde van
wijziging
5
6
7
8

Knop
Rood
Oranje
Groen
Niet
opgelicht

De voetschakelaar gebruiken om te schakelen tussen geheugens
1. Hou de voetschakelaar twee seconden of langer ingedrukt om de VE-2 te
overbruggen (BYPASS).
2. Hou de voetschakelaar nogmaals ingedrukt.
De [MEMORY]-knop knippert traag, wisselend tussen de geheugens A–C met een interval van een seconde.
3. Wanneer de [MEMORY]-knop bij de kleur van het gewenste geheugen komt, haal dan uw voet van de
voetschakelaar.
De [MEMORY]-knop licht op en het overeenkomstige geheugen is geselecteerd.

• De volumeniveaus te verlagen
met de [MIC SENS]-regelaar.

Gebruik de regelaars en knoppen [TYPE], [KEY] en [BALANCE] om de harmonie aan te passen.

Volgorde van
TYPE
wijziging
1
UNISON

Geheugen
A
B
C
Normaal

De [MEMORY]-knop gebruiken om om te schakelen tussen geheugens
Druk op de [MEMORY]-knop om het gewenste geheugen te selecteren (kleur).

De VE-2 aansluiten op een computer

1. Sluit een microfoon aan op de MIC IN-aansluiting.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
Trek de stekker uit het stopcontact om de stroom van het apparaat volledig uit te schakelen.
Zelfs met de aan/uit-schakelaar uitgeschakeld is het apparaat niet volledig gescheiden van de
hoofdstroombron. Wanneer de stroom volledig uitgeschakeld moet worden, zet dan de aan/uitschakelaar van het apparaat uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Hiervoor is het
belangrijk dat het stopcontact dat u kiest om de stekker van het netsnoer aan te sluiten binnen
handbereik is en gemakkelijk toegankelijk is.
Wees voorzichtig met de batterijen.
Bij verkeerd gebruik riskeert u vloeistoflekken, oververhitting, brand, explosie enz. Neem het
volgende zorgvuldig in acht:
• Verhit ze niet, haal ze niet uit elkaar en gooi ze niet in vuur of water.
• Stel ze niet bloot aan zonlicht, vlammen of andere bronnen van extreme hitte.
• Probeer drogecelbatterijen niet te laden.
• Zorg er bij gebruik van een herlaadbare batterij en een lader voor dat alleen de door de batterijfabrikant
gespecificeerde combinatie van herlaadbare batterij en lader wordt gebruikt. Zorg er ook voor dat u alle
voorzorgsmaatregelen hebt gelezen die bij de herlaadbare batterij en lader werden meegeleverd, en volg
ze op wanneer u de batterij/lader gebruikt.

HARMONY uit (geel)
ECHO + ENHANCE

BYPASS
(niet opgelicht)

U kunt met de VE-2 3 sets instellingen van de regelaars en knoppen opslaan, en hiertussen omschakelen
naarmate uw lied vordert.

Mineur
Majeur

Mineur

De balans tussen zang en harmonie aanpassen
Gebruik de [BALANCE]-regelaar om de balans tussen de zang (het directe geluid) en de harmonie aan te passen.

Standaardtoonhoogte-instelling
Specifieer de standaard toonhoogte overeenkomstig
de stemming van uw gitaar.

Instellingsprocedure
Om een functie of instelling van de VE-2 te wijzigen schakelt u de stroom in terwijl u de overeenkomstige knop
langere tijd ingedrukt houdt, vervolgens wijzigt u de instelling.
Parameters
Knopstatus
Standaardinstellingen
Bij het inschakelen Wijzigen/
Voltooien
ingedrukt te
houden knop
Knippert groen
√
AUTO HARMONIST/ ON
Sleep-functie
AUTO HARMONIST
Voetschakelaar
OFF
Knippert rood
LATCH
Knippert rood
√
ENHANCE/
Bediening
ENHANCE
Voetschakelaar
voetschakelaar
MOMENTARY Knippert groen
NORMAL
Knippert rood
√
MEMORY/
LOOP BACK
Knippert oranje
USB-aansluitmodus
MEMORY
Voetschakelaar
INPUT
Knippert groen
437 Hz (Links) Knippert rood
437 Hz
(De HARMONY
TYPE438 Hz
indicatoren
439 Hz
VARIATION/
Standaardtoonhoogtelichten
VARIATION
Voetschakelaar
instelling
440 Hz (Midden) op om de
√
441 Hz
geselecteerde
toonhoogte
442 Hz
443 Hz (Rechts) weer te geven).
Te wijzigen instelling

