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VOORZICHTIG: Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse FCC Rules, beantwoordt aan de vereisten voor 
“Class B”-apparaten. Meer bepaald moet het product aan de volgende eisen voldoen: (1) Het mag geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn 
tegen eventueel ontvangen interferenties die de werking van het apparaat op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

 Opmerkingen voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen mag je dit apparaat nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand en elektrocutie te beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit apparaat bevat geen 
onderdelen die je zelf mag herstellen. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

De bliksemschicht in een driehoek slaat op elektrische waarschuwingen. 
Meer bepaald maakt het symbool je attent op de aanwezigheid van ins-
tructies i.v.m. het voltage en mogelijke elektrocutie. 

Het uitroepteken in een driehoek betekent “voorzichtig”. Lees alle met dit 
symbool gemerkte dingen aandachtig door.

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO-
CUTIE. NIET OPENEN.

SERIENR.:

Houd het volgende in de gaten:
Line 6 en Spider zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle andere productnamen, handelsmerken en namen van artiesten zijn eigendom van de 
betreffende bedrijven en personen, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, afbeeldingen en artiestennamen worden 
alleen gehanteerd als verwijzing naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen in dit product bestudeerd heeft. Het 
gebruik van productnamen, handelsmerken, afbeeldingen en namen van artiesten impliceert geen medewerking of ondersteuning.



Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door. Bewaar deze instructies  
op een veilige plaats.

• Lees alle instructies aandachtig door. 
• Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. 
• Volg alle waarschuwingen op. 
• Voer alle instructies uit zoals ze er staan. 
• Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water. 
• Maak het product alleen schoon met een droge doek.
• Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Stel het product alleen overeenkomstig de instructies van de fabrikant op.
• Plaats het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals stoven, ovens, radiatoren of andere apparaten die veel warmte genereren.
• Dit apparaat moet op een stopcontact met aarding worden aangesloten.
• Probeer nooit het veiligheidssysteem van een gepolariseerde of geaarde stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene wat 

breder is dan de andere. Als er ook een aarding op zit, is er nog een derde pen. De brede of derde pen is er voor je veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in je 
stopcontact past, moet je het door een vakman laten vervangen.

• Zorg dat niemand over het netsnoer kan struikelen. Dat is met name in de buurt van het stopcontact gevaarlijk, maar kan er ook op het apparaat voor zorgen dat 
de aders breken.

• Gebruik alleen de uitdrukkelijk door de fabrikant aanbevolen opties en uitbreidingen. 
• Gebruik alleen karretjes, stands, statieven, houders enz. die door de fabrikant uitdrukkelijk worden aanbevolen of bij dit product worden geleverd. Als je het 

product op een wagen zet, voorkom dan dat deze laatste kan kantelen, omdat dit ernstige verwondingen kan veroorzaken.
• Verbreek, tijdens een onweer, of als je het product langere tijd niet wilt gebruiken, de aansluiting op het lichtnet.
• Laat alle onderhoudswerken en herstellingen over aan een erkende herstellingsdienst. Als het netsnoer beschadigd is of wanneer er vloeistoffen of regenwater in 

het inwendige terecht zijn gekomen, moet je het product onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met een erkende herstellingsdienst.
• Stel dit apparaat nooit bloot aan water of vochtigheid. Zet er geen glazen, flessen met drank, vazen enz. op of naast.
• WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen mag je dit apparaat nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.
• De netschakelaar dient voor het afkoppelen van dit product van het net en moet dus altijd naar behoren werken.
• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een netspanning van 100/120V of 220/240V 50/60Hz (zie het merkplaatje op de adapter).
• Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zoiets is onomkeerbaar. Zet het volume dus nooit overdreven hard.
• In de volgende gevallen moet het product door een erkende herstellingsdienst nagekeken worden:
 • als het netsnoer of de stekker beschadigd is. 
 • als er vloeistoffen of andere voorwerpen in het inwendige beland zijn. 
 • als dit product in de regen heeft gestaan of nat is geworden. 
 • als het product gevallen of de ombouw beschadigd is.
 • als het product niet meer naar behoren lijkt te werken.



BasisBedieninG

1. GUITAR – Hier moet je de gitaar aansluiten.

2. Versterkermodellen – Met deze regelaar kies je telkens één van de 
12 versterkermodellen. Omdat er twee modellen per categorie zijn, 
licht de indicator afwisselend rood en groen op. De overige regelaars 
(versterker en effecten) worden automatisch zo ingesteld dat je meteen 
kunt beginnen spelen! Hoe verder je de regelaar naar rechts draait, hoe 
“ruiger” de modellen worden.

3. Toonregelaars – DRIVE komt overeen met de volume- of gainregelaar 
op andere versterkers: hiermee bepaal je de hoeveelheid “scheur”. De 
precieze werking van BASS, MID en TREBLE verschilt naar gelang 
het gekozen versterkermodel.

4. CHANNELS – Bij levering bevatten deze vier geheugens al ijzersterke 
sounds. Om je eigen instellingen op te slaan moet je de A-, B-, C- of 
D-knop 2 seconden ingedrukt houden.

5. SMART CONTROL FX – Met deze regelaars kies je effecten en 
bijpassende instellingen. 

 Met regelaar A kies je “CHORUS/FLANGE”, “PHASER” of 

“TREMOLO” evenals de hoeveelheid effect. Draai de regelaar helemaal 
naar links om het effect uit te schakelen.

 Met regelaar B kies je “DELAY”, “TAPE ECHO” of “SWEEP ECHO” 
evenals de balans tussen het ingangs- en het effectsignaal. De TAP-
indicator knippert in de maat van de vertragingstijd. Druk verschillende 
keren op de TAP-knop. Draai de regelaar helemaal naar links om het 
effect uit te schakelen.

6. TAP – Druk verschillende keren op de TAP-knop om het tempo voor 
het delay-effect in te stellen. 

 Houd de TAP-knop een paar seconden ingedrukt om de tuner te 
activeren.

Tijdens het stemmen tonen de indicators van de versterkermodellen 
(CLEAN~INSANE) je welke snaar de tuner herkend heeft (E, A, D, 
G, B, E). (Voorbeeld: CLEAN= lage E, TWANG= A, CRUNCH= D 
enz.) De indicators van de 4 geheugens tonen je op de volgende manier 
hoe goed de snaar gestemd is:

• Indicator A licht op: Veel te laag (minstens 20 cent).
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• Indicator B licht op: Een beetje te laag (minstens 5 cent).
• Indicator B en C lichten op: Goed gestemd (met een maximale 

afwijking van –5~+5 cent).
• Indicator C licht op: Een beetje te hoog (minstens 5 cent, maar 

minder dan 20 cent).
• Indicator D licht op: Veel te hoog (20 cent of zelfs nog meer).

Als je twijfelt of je gitaar goed gestemd staat, kun je met de 5e-fret-
methode werken. Voorbeeld: druk de 5e fret van de lage E-snaar in en 
stem de open A-snaar tot je geen verschil meer hoort. Druk nu de 5e fret 
van de A-snaar in en stem de open D-snaar tot je geen verschil meer 
hoort. Stem nu ook de overige snaren volgens deze methode. Voor het 
stemmen van de B-snaar moet je echter de 4e fret van de G-snaar (i.p.v. 
de 5e) indrukken.

7. REVERB – Hiermee kun je de hoeveelheid galm instellen.

8. MASTER – Het weergavevolume heeft geen enkele invloed op het 
geluid als dusdanig en kan dus naar keuze worden ingesteld. 

9. POWER – Hiermee schakel je de Spider IV 30 in en uit.

10. PHONES/RECORD OUT – Hier kun je een stereo-hoofdtelefoon 
aansluiten. Als je dat doet, worden de luidsprekers uitgeschakeld. 
Deze connector kan ook voor directe opnamedoeleinden worden 
gebruikt. Sluit hem dan met behulp van een 1/4” TRS-kabel aan op 
het mengpaneel of de recorder. 

11. CD/MP3 – Hierop kun je een signaalbron aansluiten om gezellig te 
jammen of een drumcomputer te gebruiken. Het ingangsvolume van de 
signaalbron moet je met diens regelaar instellen. Zet het volume van 
de signaalbron eerst op de minimumwaarde en dan geleidelijk aan in de 
gewenste stand.

12. FBV – Voor een betere controle kun je een FBV Express MkII™ 
gebruiken. Daarmee kies je geheugens en kun je de Tap Tempo-functie 
en de tuner bedienen en een wah-/volumepedaal gebruiken. Met een 
FBV2™ kun je heel eenvoudig van “cleane” naar scheurende sounds en 
weer terug gaan. 

BOOST 
Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je de DRIVE-regelaar op een 
waarde rechts van “12 uur” zet. De [A]-indicator van de Spider IV 30 
licht op en het geluid wordt “smeriger” – ongeveer zoals bij een vervor-
mingpedaaltje met een kleine vervormingswaarde en een hoog uitgangs-
volume. Het gitaarniveau wordt vóór het versterkermodel opgehaald. 
Hierdoor wordt het model veel intenser aangestuurd en begint het dus 
sneller te scheuren.

Noisegate  
Houd de TAP-regelaar ingedrukt, terwijl je aan de REVERB-regelaar 
draait. Hiermee schakel je de interne noisegate afwisselend in en uit. 
Wanneer hij aan staat, onderdrukt hij brom en ruis, als je niets speelt. 
Wanneer de gate actief is, licht de [A]-indicator op. Voor alle versterker-
modellen met uitzondering van CRUNCH wordt de gate automatisch 
geactiveerd.

Laden van de fabrieksinstellingen  
Om weer de fabrieksinstellingen te laden moet je de [A]-knop ingedrukt 
houden, terwijl je de versterker inschakelt. Waarschuwing: Hiermee wis 
je ook je eigen instellingen. Denk dus eerst even na of je dit wel degelijk 
wilt!

Bijkomende tips  
Tijdens de keuze van een versterkermodel laadt de Spider IV automa-
tisch de bijpassende instellingen voor de effecten en de toonregeling. De 
automatische effectkeuze (maar niet de wijzigingen van de toonregeling) 
kun je deactiveren door de [D]-knop ingedrukt te houden, terwijl je de 
versterker inschakelt. Om dit weer te annuleren moet je de [D]-knop 
opnieuw indrukken, terwijl je de versterker inschakelt

Meer info op www.line6.com/manuals  
Op het net vind je altijd de meest actuele versie van de Spider IV 
30-handleiding. En als je dan toch online bent, registreer je je Spider 
IV 30 het best. Je kunt ons echter ook de ingesloten garantiekaart 
terugsturen. Alleen geregistreerde gebruikers hebben recht op garantie 
voor hun Spider IV 30 en worden op de hoogte gehouden van acties en 
wedstrijden.




