TC-HELICON-VL3x - Global Preset: 491.Forord
Global Preset: 491.
For ikke at bruge unødvendig lang tid på at programmere presents, er det en god ide at
starte med at lave et globalt preset, da global preset er stillet til program 491, fra
fabrikken, vælger vi dette som udgangspunkt, jeg har laver nogle grund-indstillinger,
som kan ses på siden, 5. TC-HELICON-VL3x - Global Preset 491.
Indstillinger i Global Preset 491, skal programmeres nu, inden du går videre.
Valg af footswitch til Global Preset 491:
Før du kopiere Global Preset 491, vil det være en god ide at assigne en footswitch til
at starte og stoppe audiotrack på VL3x. Jeg har valgt Mod-footswitchen i Mic-mode
da det er den jeg bedst kan undvære.
Assign footswitch på Global Preset 491:
Tryk Vocal: Brug piletasterne og vælg faneblad Buttonmap.
Drej den store sorte kontrolknap til Row1.
Vælg med mix knap 2. under µMOD, Track Start og tryk Store.
Husk:

Du overskriver bare de eksisterende fabriks-preset, du kan ikke slette fabriks-preset.
VL3x er sådan indrettet, at har man først oprettet Global Preset 491.kan værdierne fra
dette preset kopieres til et hvilket som helst preset på VL3x, man ønsker.
Dette gøres på følgende måde.

Kopier indstillingerne fra (global Preset 491). Find et preset f.eks.(250) du vil overskrive.
Tryk Vokal: Drej Kontrol-knap til bunden, hvor der står Global off.
Brug mix knap1, drej on/off, nu har du alle vokal indstillingerne fra (Preset 491).
Tryk store 2 gange.
Tryk Guitar: Drej Kontrol-knap til bunden, hvor der står Global off.
Brug mix knap1, drej on/off, nu har du alle guitar indstillingerne fra (Preset 491).
Tryk store 2 gange.
Tryk Store: Giv din sang en titel.
Brug de 4 mix knapper under displayet til at justere den respektive værdi.
Tryk Store: Nu er programmer gemt.

Delete et Preset: Har du lavet et preset du ikke vil beholde, kan du nemt slette det igen.
Tryk Store: Brug piletasterne og vælg faneblad Manage:
Tryk en gang på Kontrol-knappen, drej og vælg ok i menuen, Confirm Action.
Tryk på Kontrol-knappen: Nu er dit preset slettet, og er nu tilbage til fabriksopsætning.

