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Porovnávací tabulka vlastností modelů Catalyst 

Funkce Catalyst 200 Catalyst 100 Catalyst 60 

Výkon zesilovače 200 Wattů 100 Wattů 60 Wattů 

Výkonové tlumení Plný výkon, poloviční výkon, 0,5 W, Mute 

Reproduktory 2 x 12“ custom 1 x 12“ custom 2 x 12“ custom 

Počet kanálů 2 2 2 

Zvuky zesilovače 6 6 6 

Nástrojové vstupy 1 x ¼“ 1 x ¼“ 1 x ¼“ 

Ekvalizér 3pásmový 3pásmový 3pásmový 

Ovladače Boost, Gain, Presence, Channel Volume, Master Volume 

Digitální Reverb 6 typů 6 typů 6 typů 

Digitální efekty 6 typů efektů Delay, Modulation a Pitch/Filter 

Vyťukání tempa Ano Ano Ano 

Ladička Ano Ano Ano 

Efektová smyčka Ano Ano Ano 

Aux In 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 

Sluchátkový výstup 1/8" Stereo 1/8" Stereo 1/4" Stereo 

Direct výstup XLR s uzemněním XLR s uzemněním XLR s uzemněním 

USB Audio rozhraní 4 in/4 out 4 in/4 out 4 in/4 out 

Vstup zesilovače ¼“ (přes FX Loop Return) ¼“ (přes FX Loop Return) ¼“ (přes FX Loop Return) 

MIDI 5pinový DIN nebo USB 5pinový DIN nebo USB 5pinový DIN nebo USB 

Software CATALYST Edit – software pro vzdálenou správu (PC, Mac, iOS, Android) 

Hmotnost (kg) 18,9 14,5 11,8 

Rozměry (mm) 694 x 262 x 487 564 x 262 x 487 504 x 262 x 445 

Samostatně prodávané příslušenství LFS2 Footswitch (Kanál A/B, zapnutý/vypnutí efektů) 

CATALYST 200 povlak CATALYST 100 povlak CATALYST 60 povlak 

  



Přehled 

Vítejte v návodu k použití rodiny zesilovačů Line 6® CATALYST™. Tento návod 

obsahuje základní informace o funkcích a vlastnostech zesilovačů Catalyst. Modely 

z této série nabízejí šest Line 6 originálních zvuků zesilovačů, od jiskřivě čistého až 

po žhavý hi-gain, což umožňuje kytaristovi vytvořit svoje vlastní hudební stopy. Díky 

známému rozložení dvoukanálového ovládacího panelu a ovladačům v analogovém 

stylu vám zesilovače Catalyst umožní nastavit požadovaný zvuk během okamžiku. 

Tyto zesilovače také nabízejí 24 vestavěných efektů, efektovou smyčku, vstup do 

zesilovače, ovládání úrovně výkonu, XLR výstup a USB připojení pro hlubší možnosti 

editace nebo pro nahrávání. 

Funkce 

• 6 modelů kytarových zesilovačů, od jiskřivě čistého až po žhavý hi-gain, 

s vyladěným ovládáním zesílení. 

• 6 bank pro dva kanály s celkem 12 preset lokacemi. 

• 6 špičkových, speciálně upravených reverbů. 

• 6 custom delay efektů. 

• 6 modulačních efektů. 

• 6 pitch shift a filtr efektů 

• Smart FX knoby (ovládejte vše jedním knobem). 

• Funkce Power Amp In (vstup do zesilovače) umožňuje připojit externí efektové 

pedály, pedalboardy nebo zesilovače a efektové procesory (jako jsou Line 6 

Helix, HX Stomp nebo POD Go) přímo do výkonového zesilovače pro co nejčistší 

zesílení vámi vytvořených modelů. 

• Přímé XLR výstupy pro připojení do PA nebo pro nahrávání. 

• USB Audio rozhraní pro nahrávání a editování. 

• Efektová smyčka pro použití externích efektů. 

• MIDI In stup pro použití s externími MIDI ovladači (pouze CATALYST 100 a 200 – 

navíc všechny CATALYST modely nabízejí MIDI vstup přes USB). 

• Sluchátkový výstup. 

• 1/8“ (3,5 mm) Aux vstup pro připojení dalších audio zdrojů. 

• Přepínání kanálu zesilovače a ovládání efektů pomocí samostatně prodávaného 

nožního pedálu Line 6 LFS2™. 

• Ochrana se speciálně designovanými Line 6 povlaky zesilovače (prodáváno 

samostatně). 

Obsah balení: zesilovač CATALYST, Rychlý průvodce, napájecí kabel a návod k použití. 

Aplikace CATALYST Edit 

Volně dostupná aplikace CATALYST Edit pro Windows® a macOS počítače a také pro 

iOS a Android mobilní zařízení. Tato aplikace umožňuje editovat, zálohovat, 

obnovovat a spravovat presety s kompletními zvuky obsahujícími nastavení knobů 

zesilovače, efektů a další nastavení. 

Pro macOS a Windows počítače: Jděte na line6.com/software, stáhněte si CATALYST 

Edit instalátor, spusťte je a řiďte se instrukcemi na obrazovce. 

Pro iOS mobilní zařízení: Navštivte Apple App Store a řiďte se instrukcemi na displeji. 

Pro Android mobilní zařízení: Navštivte Google Play Store a řiďte se instrukcemi na 

displeji. 

Pro zařízení iOS a Android s konektory USB-C je nutné použít redukci USB-C/USB-B. 

Pro ostatní iOS zařízení je nutné použít USB-A/Lightning adaptér. Pro všechna 

Android zařízení je nutné použít USB OTG (On-The-Go) adaptér. Všechny adaptéry a 

redukce jsou prodávány samostatně. Další info viz line6.com/android. 

Tip: Na adrese customtone.com si můžete stáhnout další dodatečné zvuky pro váš 

zesilovač CATALYST, nebo nahrát a sdílet vámi vytvořené zvuky. 

Požadavky na CATALYST Edit software: MacOS 10.14 a novější, Windows 7 nebo 10, 

iOS 12.1 a novější, Android OS 6.0 a novější. 

Pro optimální fungování USB audio pro počítače Windows si stáhněte a nainstalujte 

volně dostupný Line 6 CATALYST ASIO driver z line6.com/software. 

.

  



Ovladače předního panelu 

 

❶ Volič kanálu. Stiskněte buď CH A nebo CH B pro výběr nastavovaného kanálu. 

• Případně stiskněte MANUAL pro vstup do ručního režimu a používejte knoby 
jako na klasickém zesilovači. 

• Proveďte potřebná nastavení knobů zesilovače, efektů atd. a uložte vaše 
nastavení – viz strana 8. 

❷ Vstupní jack. Sem připojte vaši kytaru. 

❸ Volič AMP. Otáčením zvolte Line 6 originální zvukové nastavení zesilovače. 

Typ Název Popis 

Clean CLARITY Úžasně čistý, i při vytočení. 

Boutique ARISTOCRAT Inspirován ikonickými, ručně nastavovanými 
tóny.  

Chime CARILLON Klasický zvonivý, jen větší a hlubší. 

Crunch VOLTAGE Křupavý, s britským akcentem. 

Dynamic KINETIC Vysoce citlivý, střední zesílení. 

Hi Gain OBLIVION Aktuální hi-gain, se zesílenými basy. 

 

❹ Knob a přepínač BOOST. Stiskem zapnete/vypnete funkci Boost, která je 
zabudována ve všech zvukových nastaveních zesilovače a je optimalizována pro 
vynikající zvuk. Knobem nastavte úroveň Boost (zesílení). 

❺ GAIN. Ovládá množství zkreslení ve vašem zvuku. 

❻ BASS, MID, TREBLE. Umožňují upravit celkovou ekvalizaci pro jednotlivé 
presety, které uložíte. V režimu MANUAL fungují stejně jako na běžných 
zesilovačích. 

❼ PRESENCE. Typicky jej najdete na lampových zesilovačích a zesiluje určité vyšší 
střední pásmo a vyšší frekvence, aby váš zvuk byl více důrazný a slyšet v mixu. 

❽ CH VOL. Ovládá hlasitost kanálu presetu a slouží jako primární způsob pro 
nastavení úrovně hlasitosti vašich presetů. 

❾ Knob a přepínač EFFECT. Stiskem procházíte mezi různými typy efektů (Delay, 
Modulation, Pitch/Filter). Dalším stiskem efekt vypnete. Detaily, viz strana 8. Při 
zapnutí efektu slouží knob pro nastavení úrovně přidávaného efektu do vašeho 
signálu. 

❿ Tlačítko TAP/TUNER. Opakovaným stiskem vyťukáte tempo pro efekty Delay 
nebo Modulation. Stiskněte jej a podržte pro spuštění ladičky. Dalším stiskem 
ladičku vypnete.  

⓫ Knob a přepínač REVERB. Stiskem zapnete vestavěný digitální reverb. Detaily, 
viz strana 9. Při zapnutí efektu slouží knob pro nastavení úrovně reverbu ve vašem 
signálu. 

⓬ MASTER. Nastavuje celkovou hlasitost zesilovače a sluchátkového výstupu. 



Konektory zadního panelu 

 

⓭ Přepínač POWER. Zapíná a vypíná zesilovač. 

⓮ AC IN konektor napájení. Sem připojte dodaný napájecí kabel. Informace o 
napájení najdete na zadním panelu přístroje. 

⓯ Ovladač OUTPUT POWER. Ovládá celkový výkon výstupu zesilovače. K dispozici 
jsou 4 nastavení: MUTE (pro nahrávání/použití sluchátek), ½W (0,5 Wattu), 50% 
(poloviční výkon) a 100% (plný výkon). 

⓰ Konektor USB B. Sem připojte váš macOS nebo Windows počítač, nebo iOS či 
ANDROID zařízení Pro editaci zvuků, aktualizaci, přehrávání nebo nahrávání audia. 
Tento konektor nabízí 4 kanálové audio s 24bitovou hloubkou a vzorkovací 
frekvencí 44,1 kHz nebo 48 kHz. 

Poznámka: Detaily o aplikaci Catalyst a adaptérech, viz strana 3. 

⓱ MIDI IN. Sem pomocí 5pinového MIDI DIN konektoru připojte externí MIDI 
zařízení pro ovládání změn presetu, ovládání přiřazení a další možnosti (pouze 
Catalyst 100 a 200). Detaily viz strana 10. 

⓲ FOOTSWITCH. Sem připojte samostatně prodávaný nožní ovladač Line 6 LFS2 
pro možnost přepínání kanálů a zapnutí/vypnutí efektů.  

⓳ Vstup AUX IN. Audio vstup pro přehrávání MP3 přehrávačů nebo jiných audio 
zdrojů přímo (bez zpracování) přes interní zesilovač a reproduktory. 

⓴ Sluchátkový výstup. Sem připojte stereo sluchátka. Úroveň hlasitosti ovládáte 
pomocí ovladače MASTER (⓬). Pro tiché cvičení a nahrávání nastavte ovladač 
OUTPUT POWER (❸) na „MUTE“. V tomto nastavení je výstup DIRECT OUT 
aktivní. 

Abyste zabránili poškození sluchu, vždy před připojením sluchátek nastavte 
ovladače MASTER na minimum. 

 FX LOOP. Sem pomocí standardního ¼“ nástrojového kabelu připojte externí 
efekty. Výstup SEND zapojte do vstupu efektu a výstup z efektu do konektoru 
RETURN. 

 Přepínač MODE. Ovládá stav konektoru RETURN efektové smyčky (FX Loop). Při 
nastavení vlevo, je aktivní efektová smyčka (viz výše). Při nastavení doprava, je 
aktivní vstup Power Amp In a tento signál je zasílán přímo na výkonový zesilovač. 
To je skvělé nastavení pro použití s externími efektovými procesory nebo pedály. 

 Přepínač GND-LIFT. Přepínač uzemnění pro XLR Direct výstupy. 

 Výstupy DIRECT OUTS. Sem připojte XLR kabely pro připojení PA systému, mixu 
nebo audio rozhraní. Úroveň hlasitosti je pevná a není ovlivňována ovladačem 
hlasitosti (MASTER). Mějte na paměti, že AUX IN signál není veden na výstup 
DIRECT OUT. 

  



Standardní zapojení 

Připojte samostatně prodávaný Line 6 LFS2 nožní pedál nebo jiný kompatibilní 

nožní přepínač (se západkou) ke konektoru FOOTSWITCH. Standardní „západkový“ 

typ a dvěma přepínači ovládá přepínání kanálů (A/B) a zapnutí/vypnutí efektů. 

Mějte na paměti, že pedál bude ovládat pouze efekt uložený v aktuálním presetu. 

 

 

Poznámka: Můžete také připojit dva jednotlačítkové nožní přepínače ke konektoru 

FOOTSWITCH pomocí ¼“ TRS spliteru. Nožní přepínače fungující kontinuálně lze 

nastavit pro použití s vaším Catalyst zesilovačem v aplikaci CATALYST Edit. 

Zapojení s FX pedálem 

Typické zapojení s pedály před zesilovačem a efektovým procesorem připojeným 

přes efektovou smyčku. Přepínač MODE by měl být nastaven na FX LOOP. 

 

 

  



Zapojení s modelérem 

Při použití zesilovače/multi efektového modeléru jako jsou například Line 6 Helix, 

XH Stomp nebo POD Go, připojte kytaru do vstupu modeléru, a výstup modeléru 

do konektoru RETURN na zesilovači CATALYST. Zároveň nastavte přepínač MODE 

na „POWER AMP IN“. Případně můžete také analogový výstup DIRECT OUT vést do 

mixu, audio rozhraní nebo jiného vybavení. 

 

Zapojení s počítačem 

Připojte váš počítač (nebo mobilní zařízení) ke konektoru CATALYST USB pro použití 

aplikace CATALYST Edit k editování zvuků, jammování s vaší oblíbenou hudbou 

nebo nahrávání pomocí DAW softwaru. Případně můžete připojit i sluchátka pro 

tiché hraní či nahrávání. 

 

Aplikace CATALYST Edit také umožňuje volit, který SW2 (EFFECT) je přiřazen pro 

ovládání pedálem (jako globální, systémový parametr) takto: 

• EFFECT Bypass (default) • REVERB Bypass 
• BOOST bypass • EFFECT & REVERB 
• BOOST & EFFECT • BOOST & REVERB 
• TAP TEMPO  



Změna Presetů (přednastavení) 

1. Stiskněte tlačítko požadovaného kanálu (A, B nebo MANUAL) kdykoliv pro 

návrat na odpovídající kanál zesilovače. 

2. Otáčejte knobem SELECT pod displejem pro výběr ze seznamu presetů. 

 

Uložení Presetu (přednastavení) 

1. Po provedení všech nastavení presetu jednoduše stiskněte a podržte tlačítko 

CH A nebo B pro uložení editovaných nastavení do presetu. 

2. Povšimněte si, že po cca 2 sekundách podržení tlačítka a uložení presetu, LED 

indikátory kanálu na předním panelu zablikají a poté se stabilně rozsvítí. 

 

Změna Banky 

Zesilovače CATALYST jsou vybaveny šesti bankami kanálových presetů, ke kterým 

máte přístup z předního panelu. Každá banka obsahuje lokaci pro kanál A kanál B. 

1. Stiskněte a podržte tlačítko MANUAL, a za pomoci otáčení ovladačem AMP 

SELECT procházejte šesti bankami kanálových nastavení. 

2. Můžete uložit kanálová nastavení pro jednotlivé banky, pokud je banka 

zvolena. 

3. Případně můžete pro uložení vašich nastavení do kterékoliv z 12 pozic, použít 

aplikaci CATALYST Edit. 

 

Bypass/aktivace FX 

1. Stiskněte tlačítko EFFECT pro zapnutí efektů. Podívejte se na krok 4 pro 

změnu kategorie efektu – Delay, Modulation a Pitch/Filter. 

2. Typ efektu je indikován barvou LED indikátoru (Delay = zelená, Modulation = 

modrá, Pitch/Filter = fialová). 

3. Dalším stiskem tlačítka EFFECT vybranou kategorii zvolíte. 

 

TIP: Můžete editovat další podrobnější parametry efektů, ovládajících položky 

jako jsou čas zpoždění, velikost posunu ladění a další, za pomoci aplikace 

CATALYST Edit. 

 

4. Stiskněte a podržte tlačítko EFFECT po dobu dvou sekund pro vstup do režimu 

výběru efektu. Kruhový LED indikátor voliče AMP SELECTOR pohasne, pak 

můžete použít SELECTOR pro výběr jednoho ze šesti efektů v dané kategorii. 

Dalším stiskem tlačítka EFFECT vložíte zvolený efekt do presetu. 

 

Pro změnu kategorie efektu, stiskněte a podržte tlačítko EFFECT po dobu dvou 

sekund. Kruhový LED indikátor voliče AMP SELECTOR pohasne. Uvolněte jej, a 

pomocí ovladače TAP procházejte třemi dostupnými typy efektů (Delay, 

Modulation a Pitch/Filter). Dalším stiskem tlačítka EFFECT režim výběru 

kategorie opustíte. Nezapomeňte stisknout a podržet tlačítko CH A nebo CH B 

pro uložení nastavení do presetu. 

 

DELAY 

Model Založen na 

Simple Delay Line 6 Original 

Vintage Digital Line 6 Original 

Transistor Tape Echo Maestro® Echoplex EP-3 

Adriatic Delay Line 6 Original 

Dual Delay Line 6 Original 

Dynamic "Ducking" Delay Line 6 Original 

 

MODULATION 

Model Založen na 

PlastiChorus Arion ACH-Z Chorus 

Opto Trem Fender® Optical Tremolo 

Script Mod Phaser MXR® Phase 90 

Gray Flanger MXR 117 Flanger 

Ubiquitous Vibe Shin-ei Uni-Vibe® 

Rotary Leslie® 145 

 

  



PITCH/FILTER 

Model Založen na 

Bass Octaver EBS® OctaBass 

Growler Synth Line 6 Original 

Pitch Harmony Line 6 Original 

Pitch Shift Line 6 Original 

Tycoctavia Fuzz Tycobrahe® Octavia 

Synth String Line 6 Original 

 

Názvy všech produktů použité v tomto dokumentu jsou obchodními značkami 

jejich odpovídajících majitelů a ani Yamaha Guitar Group, ani Line 6 s nimi nejsou 

ve spojení. Tyto obchodní značky jsou uvedeny pouze pro identifikaci produktů, 

jejichž tóny a zvuky byly studovány firmou Line 6 během vývoje zvukového modelu. 

EBS je registrovanou obchodní značkou patřící EBS Holding. Fender je 

registrovanou obchodní značkou patřící Fender Musical Instruments Corp. Leslie je 

registrovanou obchodní značkou patřící Suzuki Musical Instrument Manufacturing 

Co. Ltd. Maestro je registrovanou obchodní značkou patřící Gibson Guitar Corp. 

MXR a Uni-Vibe jsou registrovanými obchodními značkami patřícími Dunlop 

Manufacturing, Inc. Tycobrahe je registrovanou obchodní značkou patřící Kurt 

Stier. 

 

Bypass/aktivace Reverbu 

1. Stiskněte tlačítko REVERB pro zapnutí efektu reverb. 

2. Dalším stiskem tlačítka REVERB efekt vypnete. 

3. Stejně jako u efektů, stiskem a podržením tlačítka REVERB po dobu dvou 

sekund spustíte režim výběru typu reverbu. Kruhový LED indikátor voliče AMP 

SELECTOR pohasne, pak můžete použít SELECTOR pro výběr jednoho ze šesti 

různých efektů reverb. 

Dalším stiskem tlačítka REVERB režim výběru kategorie opustíte. 

Nezapomeňte stisknout a podržet tlačítko CH A nebo CH B pro uložení 

nastavení do presetu. 

 

REVERB 

Model Založen na 

Hot Spring Line 6 Original 

Hall Line 6 Original 

Chamber Line 6 Original 

Plate Line 6 Original 

Ganymede Line 6 Original 

Plateaux Line 6 Original 

 

Aktivace Ladičky 

CATALYST je vybaven jednoduchou ladičkou využívající LED indikátory nad ovladači 

EFFECT, TAP a REVERB. Při zapnutí ladičky jsou ztlumeny výstupy na reproduktory, 

Direct Out a do sluchátek. 

1. Stiskněte a podržte tlačítko TAP. Tři LED indikátory blikají zleva doprava. 

2. Pokud je tón správně naladěn, svítí LED TAP bíle, zatímco LED EFFECT a 

REVERB svítí zeleně. 

3. Pokud je tón podladěn, mění LED EFFECT barvu od červené po zelenou podle 

toho, jak tón ladíte. 

4. Pokud je tón nadladěn, mění LED REVERB barvu od červené po zelenou podle 

toho, jak tón ladíte. 

5. Ladičku opustíte stiskem jakéhokoliv jiného tlačítka než TAP. 

 

Další funkce pro pokročilé uživatele 

Noise Gate (Šumová brána). Pro aktivaci šumové brány na předním panelu 

stiskněte a podržte tlačítko BOOST a otáčejte knobem BOOST. 

 

V pozicích 9:00 – 12:00 je šumová brána bypassována, za pozici 12:00 je šumová 

brána aktivována. 

Pre/post pozice efektu. Zesilovače CATALYST umožňují nastavit pozici efektů a 

reverbu na „Pre“ (před zvukem zesilovače) nebo „Post“ (po zvuku zesilovače).  



Tóny tvarující efekty (jako jsou distortion, pitch shift a filter) typicky pracují nejlépe 

v pozici „Pre“. Efekty založené na čase (jako jsou modulace, delay a reverb) 

většinou lépe pracují v pozici „Post“. 

Po výběru odpovídajícího typu, stiskněte a podržte tlačítko EFFECT a otáčejte 

knobem EFFECT. 

Na všech pozicích do 12:00 je efekt umístěn do pozice „Pre“. Na všech 

pozicích po 12:00 je efekt umístěn do pozice „Post“. 

Po aktivaci Reverbu, stiskněte a podržte tlačítko REVERB a otáčejte knobem 

REVERB. 

Na všech pozicích do 12:00 je reverb umístěn do pozice „Pre“. Na všech 

pozicích po 12:00 je reverb umístěn do pozice „Post“. 

 

 

Tovární reset 

Pokud chcete pro váš zesilovač CATALYST vrátit tovární nastavení, řiďte se níže 

uvedenými kroky. 

1. Důrazně doporučujeme, abyste nejprve použili funkci Backup/Restore 

v aplikaci CATALYST Edit pro vytvoření zálohy vašich originálních presetů a 

nastavení. 

2. Ukončete aplikaci CATALYST Edit a odpojte váš zesilovač od počítače. 

 

Následující krok vymaže všechny úpravy, které jste provedli ve vašich 

presetech, efektech atd. v zesilovači. Máte vytvořenou tu zálohu? 

 

3. Podržte současně tlačítka CH B a MANUAL na předním panelu přístroje při 

jeho zapínání. 

 

Aktualizace firmwaru CATALYST 

Vysoce doporučujeme vždy používat nejaktuálnější firmware vašeho zesilovače 

CATALYST. Aktualizace firmwaru je dostupná přes aplikaci line 6 Updater na 

počítačích macOS a Windows (zdarma ke stažení na line6.com/software). 

Poznámka: Z důvodu některých nekonzistentností s podporou režimu Host v USB u 

Android zařízení, musí být aktualizace firmwaru provedena s použitím počítačů 

macOS a Windows. 

 

 

Použití MIDI ovladače spolu se zesilovačem CATALYST 
Při případném použití MIDI ovladačů se otevírá mnoho možností ovládání 

zesilovačů CATALYST. Nabízí možnost vzdáleného ovládání zvuků zesilovače a 

efektů, včetně jejich parametrů, bez nutnosti použití rukou. Funkce, které lze tímto 

způsobem ovládat najdete v dále uvedené MIDI Implementační tabulce. 

1. Začněte propojením MIDI ovladače ke konektoru MIDI IN na vašem CATALYST 

100 nebo 200 (nebo zasílejte MIDI příkazy přes USB do všech modelů 

CATALYST 60, 100 a 200). Nastavte váš MIDI ovladač na vysílání na MIDI 

kanálu 1. 

2. Pokud používáte MIDI expression pedál pro ovládání hlasitosti, pak je pozici 

„Bloku hlasitosti“ lze nastavit na „Pre“ (před blok zesilovače) nebo na „Post“ 

(za blokem zesilovače) v aplikaci CATALYST Edit. Toto není dostupné z rozhraní 

předního panelu. Lze to přiřadit pouze z aplikace CATALYST Edit a je uloženo 

pro každý preset. 

 

  



MIDI implementační tabulka 

 

CC Příkaz Hodnota/Rozsah Funkce Poznámka 

MIDI CC 4 0-127 Expression Ovládá hodnotu Expression (Expression lze namapovat na 
požadovaný parametr pomocí aplikace CATALYST Edit) 

MIDI CC 5 0-5 Amp Voicing Typ Volí Amp Voicing (zvukové nastavení zesilovače) 1-6 

MIDI CC 6 0-63=Off; 64-127 = On Hlasitostní pedál Bypass/Aktivace Ovládá bypass stav hlasitostního pedálu 

MIDI CC 7 0-127 Hlasitostní pedál úroveň Ovládá pozici hlasitostního pedálu 

MIDI CC 13 0-127 Gain Odpovídá fyzickému knobu 

MIDI CC 14 0-127 Bass Odpovídá fyzickému knobu 

MIDI CC 15 0-127 Mid Odpovídá fyzickému knobu 

MIDI CC 16 0-127 Treble Odpovídá fyzickému knobu 

MIDI CC 17 0-127 Hlasitost kanálu Odpovídá fyzickému knobu 

MIDI CC 18 0-127 Množství Reverbu Odpovídá fyzickému knobu 

MIDI CC 19 0-2 Typ efektu Volí typ efektu (Delay, Modulation, Pitch/Filter) 

MIDI CC 21 0-127 Presence Odpovídá fyzickému knobu 

MIDI CC 22 0-63=Off; 64-127 = On Gate Bypass/ Aktivace Ovládá bypass stav Gate (brány) 

MIDI CC 23 0<>31= -96dB, 32=96dB...127= 0dB Gate práh Ovládá Threshold (práh) pro Gate (bránu) 

MIDI CC 24 0=.1ms; 127=3000 ms Gate doznívání Ovládá čas doznívání (Decay) pro Gate (bránu) 

MIDI CC 25 0-63=Off; 64-127 = On Boost Bypass/ Aktivace Ovládá bypass stav pro funkci Boost (odpovídá chování tlačítka) 

MIDI CC 26 0-127 Boost úroveň Odpovídá fyzickému knobu 

MIDI CC 28 0-63=Off; 64-127 = On Efekt Bypass/ Aktivace Ovládá bypass stav pro Effect (neodpovídá chování tlačítka) 

MIDI CC 29 0-63=Off; 64-127 = On Reverb Bypass/ Aktivace Ovládá bypass stav Reverbu 

MIDI CC 32 0-127 Efekt množství Odpovídá fyzickému knobu 

MIDI CC 37 0-5 Typ Reverbu Volí typ Reverbu 1-6 

MIDI CC 41 0-63=Pre; 64-127 = Post Pozice Pre/Post Reverbu Ovládá pozici Reverbu, před (Pre) nebo po (Post) Amp Voicingu 

MIDI CC 43 0-63=Off; 64-127 = On Expression Bypass/ Aktivace Ovládá bypass stav pro Expression 

MIDI CC 47 0-63=Pre; 64-127 = Post Pozice Pre/Post Hlasitostního 
pedálu 

Ovládá pozici hlasitostního pedálu, před (Pre) nebo po (Post) Amp 
Voicingu 

MIDI CC 58 0-5 Modulation Type Volí typ Modulace 1-6 

MIDI CC 64 64-127 = one Tap Tap Tempo Každé zaslání simuluje stisk tlačítka Tap Tempo 

MIDI CC 70 0-14 Direct Out Mic Select Volí typ Mikrofonu 1-15 (využívá se na výstupech XLR Direct, 
sluchátkovém a USB) 

 

 



CC Příkaz Hodnota/Rozsah Funkce Poznámka 

MIDI CC 71 0-2 Volba kabinetu Volí typ reproboxu (kabinetu) 1-3 (využívá se na výstupech XLR 
Direct, sluchátkovém a USB) 

MIDI CC 74 0-63=Pre; 64-127 = Post Pozice Pre/Post Efektu Ovládá pozici Efektu, před (Pre) nebo po (Post) Amp Voicingu 

MIDI CC 88 0-5 Delay Typ Volí typ Delay 1-6 

MIDI CC 103 0-5 Pitch/Filter Typ Volí typ Pitch/Filter 1-6 

MIDI CC 107 0-63=Off; 64-127 = On FX Loop Bypass/ Aktivace Ovládá bypass stav pro FX Loop On/Off (bez ohledu na detekci 
konektoru) 

 

Načítání Presetu 

Zprávy MIDI Program Change (PC) lze využít pro načtení režimu MANUAL zesilovače CATALYST a jeho dvanácti Cannel A a B presetů. 

 

Program Change Funkce 

0 Nastavuje zesilovač do režimu MANUAL 

1 Načítá Bank 1, Channel A preset 

2 Načítá Bank 1, Channel B preset 

3 Načítá Bank 2, Channel A preset 

4 Načítá Bank 2, Channel B preset 

5 Načítá Bank 3, Channel A preset 

6 Načítá Bank 3, Channel B preset 

7 Načítá Bank 4, Channel A preset 

8 Načítá Bank 4, Channel B preset 

9 Načítá Bank 5, Channel A preset 

10 Načítá Bank 5, Channel B preset 

11 Načítá Bank 6, Channel A preset 

12 Načítá Bank 6, Channel B preset 

 

 

 


