TC-HELICON-VL3x – Quick-Guide – Forord
Velkommen til denne lille Quik-Guide som bygger på de erfaringer jeg har gjort med VL3x.
Indstillingerne og værdier på maskinen er dem jeg har fundet bedst egnet til mit brug og bør kun ses
som et oplæg til videre justeringer efter personlig smag.
Jeg købte min VL3x. 01-03-2016 og på daværende tidspunkt var den nyudviklet og der fandtes ikke
meget hjælp at hente, hverken på, you-tube eller nettet, manualen virker noget uoverskueligt og
mangler klart et stikordsregister, jeg brugte online supporten på Tc. i Århus og de hjalp en del, men
selv de kom til kort på, flere af mine spørgsmål.
Det meste af det jeg ved om maskinen, har jeg lært den hårde vej, ved at forsøge mig frem og det
har taget alt for lang tid.
Derfor denne guide som måske kan hjælpe andre i samme situation.
Det specielle ved VL3x er at kabinettet er det samme som er blevet brugt siden VL1, bare med flere
og flere funktioner, dette indebærer at der er et utal, af menuer at holde rede på og ved første øjekast
virker det ret uoverskueligt.

Hvad kan TC-HELICON-VL3x så?
En kort gennemgang af VL3x.
1. VL3x. har en sangkanal med samtlige tilhørende effekter + kormaskine i høj kvalitet
2. VL3x. har en guitarkanal, akustisk/elguitar med samtlige tilhørende effekter.
3. VL3x. er en audio afvikler i høj kvalitet (wav format) der samtidig med at den i et preset,
Afvikler et audiotrack, kan programmeres til at tænde og slukke valgte effekter, på både Guitar
og sang kanalen gennem hele trackets forløb.
4. VL3x. har en intelligent kormaskine der hvis (global natplay source er sat på autosense)
formår at indsamle info om akkordopbygningen i sangen, til at maskinen kan afvikler et
perfekt korangement til sangstemmen, info hentes via autosense fra, audio, guitar, sang, eller
aux- in, altså man behøver ikke længere et midispor for at kormaskinen ved hvad
akkordopbygning er.
5. VL3x er også en looper i høj kvalitet, ønsker man at bruge looper, er det ikke muligt at
afvikle audio fra dette preset, da looper og audio benytter den samme preset hukommelse.
6. VL3x. har tilknyttet et voicesupport program, hvor man kan redigere preset og
updater maskinen.
7. VL3x. kan via mini usb fungere som lydkort for PC, Mac og iPad.
8. VL3x. har indbygget en harddisk til lagring af looper/audio filer.
9. VL3x. har usb-b. hvor man via usb stick kan import/export audio/looper filer.
10.VL3x. har mini usb-b til kommunikation mellem PC, Mac og iPad.

