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Alle in deze handleiding vermelde product-
namen zijn handelsmerken van de betref-
fende eigenaars, die op geen enkele manier
aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen
worden alleen gebruikt om duidelijk te
maken welke producten door Line 6 werden
bestudeerd en waar de gemodelleerde
geluiden op gebaseerd zijn.



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

Alvorens met de Spider III aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties behartigen:

1. Volg alle waarschuwingen op de Spider III zelf en in deze handleiding.

2. Sluit dit product enkel aan op een stopcontact met een netspanning van 100~120V of 200~240V/47~63Hz (zie het merkplaatje op het
achterpaneel).

3. Voer alleen de in de Spider III-handleiding uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. 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 terechtgekomen zijn
• als dit product in de regen heeft gestaan of nat is geworden
• als dit product niet meer naar behoren lijkt te werken
• als het product gevallen of de ombouw beschadigd is.

4. Tijdens het gebruik wordt de onderkant van het chassis heet. Raak hem dus nooit tijdens of onmiddellijk na het gebruik aan.

5. Plaats het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, stoven of andere apparaten die tijdens het gebruik heet
worden. Laat een afstand van minstens 10cm tussen de achterkant van het product en de muur of andere voorwerpen die de verluchting
versperren.

6. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen en plaats het product nooit in een hermetisch afgesloten behuizing.

7. Voorkom dat er vloeistoffen of kleine voorwerpen in dit product terechtkomen. Zet het nooit in de buurt van water.

8. Ga nooit op het netsnoer staan. Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om te voorkomen dat het gekneusd of beschadigd wordt.
Wees met name voorzichtig in de buurt van de aansluiting op de versterker.

9. Verbreek de aansluiting op het lichtnet, als je dit product langere tijd niet wilt gebruiken. Tijdens een onweer moet je de aansluiting
op het lichtnet verbreken.

10.  Maak het product met een vochtige doek schoon.

11.  Probeer nooit de aarding van de netstekker te omzeilen. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een opening. De derde opening is er
voor je veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in het stopcontact past, moet je aan een elektricien vragen het contact te vervangen.

12.  Gebruik uitsluitend houders/accessoires die door de fabrikant uitdrukkelijk worden aanbevolen.

13. Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zoiets is onomkeerbaar. Zet het volume dus nooit overdreven hard.



OPGELET: Dit product 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 product op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

Spider III – Pilotenhandboek ©2006, Line 6, Inc.

Line 6, Spider III, FBV, FBV Shortboard, FBV Express, FBV2 en Vetta 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.

OPGELET: Om het risico op brand en elektrocutie te
beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit product
bevat geen onderdelen die door de gebruiker hersteld mogen
worden. 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
instructies i.v.m. het voltage en mogelijke
elektrocutie.

Dit symbool in een driehoek wijst op hete
oppervlakken. Het bevindt zich meestal in de
buurt van onderdelen die je tijdens het gebruik
niet mag aanraken.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand en
elektrocutie te beperken mag je dit product niet blootstellen
aan regen of vochtigheid.

Het uitroepteken in een driehoek betekent
“voorzichtig”. Lees alle met dit symbool gemerkte
dingen aandachtig door.
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AMP MODELS
Met deze regelaar kun je telkens één van
de twaalf versterkermodellen selecteren.
De overige regelaars van de Spider III
worden dan automatisch zo ingesteld dat
je meteen kunt beginnen spelen!

Sluit hier de gitaar aan
1

2

3

4
Toonregelaars
DRIVE komt overeen met de volume- of gainregelaar op andere versterkers: hiermee bepaal je namelijk de hoeveelheid “scheur”.
De precieze werking van BASS, MID en TREBLE verschilt naar gelang het gekozen versterkermodel.

CHAN VOL
Met deze regelaar zorg je dat de in
de Spider III opgeslagen sounds
ongeveer hetzelfde volume hebben.
Meer details over de geheugens vind
je onder punt 10.

CHAN A~D
Bij levering bevatten de vier geheugens
al ijzersterke sounds. Met deze knoppen
kun je tevens eigen sounds opslaan. Zie
“Instellingen opslaan” voor meer details.

CD/MP3
Hierop kun je een signaalbron aansluiten, die eveneens via
de luidspreker van de Spider III of in de hoofdtelefoon wordt
weergegeven. Handig voor het instuderen van nieuwe licks
of het gebruik van een drumcomputer… Het ingangsvolume
van de signaalbron moet je met diens regelaar instellen.
Opmerking: Zet het volume van de signaalbron eerst op de
minimumwaarde en dan geleidelijk aan in de gewenste stand.
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REVERB
Hiermee kun je de hoe-
veelheid galm instellen.

9

Pedal & hoofdtelefoon-/directuitgang
Met een FBV2 voetschakelaar kun je door de 4 geheugens “scrollen”. Een FBV Shortboard van Line 6 daarentegen laat het kiezen
van geheugens en het in-/uitschakelen van de effecten toe, terwijl je tevens over een wah/volumepedaal, 32 bijkomende geheugens,
een chromatische tuner en een Tap Tempo-schakelaar voor delay-effecten beschikt. Je zou een FBV Express kunnen gebruiken
voor het kiezen van geheugens evenals het gebruik van de Tap Tempo-functie, wah/volume en de tuner. Als je een hoofdtelefoon
aansluit, is de weergave stereo. Deze connector kan bovendien als directe uitgang voor opnametoepassingen worden gebruikt!
(Ook deze weergave kan stereo zijn, als je gebruik maakt van een 1/4” TRS “Y”-kabel (stereo-naar-2x-mono).)

MASTER
Het weergavevolume
heeft geen enkele
invloed op het geluid
als dusdanig en kan
dus  naa r  keuze
worden ingesteld.

7

TAP: Druk verschillende keren op de TAP-knop om de vertragingstijd in te stellen. Bovendien
heb je via deze knop toegang tot andere functies.

Smart Control FX
Met deze regelaars kun je in een mum van tijd het
gewenste effectgeluid instellen:
Met regelaar “A” kies je het chorus/flanger-, phaser- of
tremolo-effect. De effectdiepte kan ergens tussen een
“vleugje” en “pakken effect” liggen – voor alle effecten.
De indicator van het gekozen effect licht op.
Via regelaar “B” kies je Delay, Tape Echo of Sweep
Echo. Bovendien stel je er de balans tussen het
ingangs- en het effectsignaal mee in. De indicator
van het gekozen effect knippert in de maat van
de vertragingstijd. Druk verschillende keren op
de TAP-knop om de vertragingstijd te wijzigen.

8

Navigator & geheugendisplay
Met Op/Neer stap je door de
verschillende presetbanken (User,
Artist, Song). Met Links/Rechts
kies je een geheugen binnen de
actieve bank. Het display vertelt
je waar het gekozen geheugen zich
bevindt (bv. “01A”, “60S”) en hoe
de instellingen heten (bv.
“Crunchzilla”).

10
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Welkom bij de Spider III…

Bedankt dat je een Spider III mee naar huis genomen
hebt. Deze amp is een synthese van de meest begeerde
versterkers van de afgelopen 40 jaar, maar voegt daar
mogelijkheden aan toe die alleen digitale apparaten
kunnen bieden en die ook binnen 10 jaar nog up-to-
date zullen zijn.

Geheugens

Je nieuwe Spider III bevat maar liefst 36 User-geheugens
en meer dan 400 sounds die naar bekende artiesten en
songs verwijzen.

Ook de User-geheugens bevatten bij levering al te
gekke sounds, die je echter kunt wijzigen of
overschrijven. Zie “Instellingen opslaan” voor meer
details. De User-geheugens bevinden zich in de banken
1~9. Elke bank bevat 4 sounds (“A”, “B”, “C”, “D” in
het display), die je met de knoppen [A], [B], [C], [D]
op het frontpaneel kunt selecteren.

De “Artist”-presets werden door bezeten gitaristen
voor de meest uiteenlopende stijlen geprogrammeerd.
Elke artiest kreeg een versterker toegestuurd om echt
het onderste uit de kan te kunnen halen. Sommigen
hebben de sounds van hun albums vastgelegd, terwijl

andere de talrijke mogelijkheden van de Spider III
hebben verkend. De sounds zijn volgens artiest
gerangschikt. Het lijkt wel of je hero’s naast je komen
zitten om je bij het zoeken van de gewenste sounds te
helpen.

De “Song”-presets vormen in wezen de top 200 van
de beste gitaarnummers aller tijden. Ze zijn volgens
genre gerangschikt.



Over de versterkermodellen

Clean
Rode indicator - Kies dit model en draai wat aan de
toonregelaars om verrassend “cleane” sounds, waaronder
ook warme jazzklanken, te verkrijgen, die niet alleen
helder zijn, maar in de bas ook behoorlijk kunnen
pompen. Dan ontbreken eigenlijk alleen nog een vleugje
chorus en een lepeltje delay om te kunnen zweven!
Groene indicator - Dit versterkermodel is een emulatie
van de “cleane” geluiden die eind de jaren 1960, begin
de jaren ‘70 in trek waren. Oorspronkelijk ging het om
een model van een Hiwatt Custom 100 uit 1973. Later
hebben we echter het toonregelingsbereik uitgebreid en
er een “tighter” basbereik aan toegevoegd. Speel een
open A-akkoord – en sta versteld van dit tintelend frisse
geluid!

Twang
Rode indicator - Dit model is gebaseerd op onze analyse
van de Fender-versterkers, die halverwege de jaren 1960
werden gebouwd (Twin Reverb uit ‘65 en Blackface
Deluxe Reverb uit ‘64). We waren namelijk op zoek naar
een versterkermodel met dat heldere “high end”, een
snelle respons en een bitsig kantje voor “chick’n pick”-

toepassingen. Pas wanneer je de DRIVE-regelaar nagenoeg
compleet opendraait, begint het geluid echt te scheuren.
Groene indicator - Dit model is gebaseerd op de studie
van een reeks vintage “Tweed”-versterkers. Hiervoor
hebben we een Fender Tweed Deluxe uit 1953, een
Fender Tweed Bassman uit ‘58 en een Gibson Explorer
uit ‘60 voor dat typische Rockabilly-geluid geanalyseerd.
Nog een beetje galm en een slap echo erbij en… be-
bop-alu-la!

Blues
Rode indicator - Wat gebeurt er, als je een Marshall
JTM-45 uit 1965, een Fender Bassman uit ‘58 en een
wolkje Fender Vibroverb uit ‘63 combineert met een
vleugje Supro? De vetste bluesklank uit het diepste
Zuiden van de States, beter dan alles wat je ooit gehoord
hebt. Dit model bestrijkt alles tussen tandengeknars en
stroperige salonblues, terwijl het ook behoorlijk kan
scheuren. Vergeet je fatsoen en ga ervoor!
Groene indicator - Klaar… start! Dit model is gebaseerd
op een oude Vox AC-30-versterker met een herziene
en uitgebreide toonregeling. Hier lag ons oogmerk op
de Britse sound waarmee de Beatles en de Stones de
wereld op stelten zetten.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen,
omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de
modellen bestudeerd heeft. HIWATT® is een geregistreerd handelsmerk van Fernandes Company Ltd. MARSHALL® is een geregistreerd
handelsmerk van Marshall Amplification PLC. FENDER®, TWIN REVERB®, DELUXE REVERB® en BASSMAN zijn geregistreerde handelsmerken
van Fender Musical Instruments Corporation. VOX® is een geregistreerd handelsmerk van Korg Europe Limited.



Crunch
Rode indicator - Dit geluid is gebaseerd op onze studie van
een Marshall Plexi 50W uit 1968. Deze versterker werd
toentertijd door de eerste echte Metal-jongens gebruikt. Op
albums zoals “British Steel”, “Number of the Beast” en “Black
Out” speelt hij een prominente rol. De toonregeling van
“Crunch” is echter veelzijdiger dan die van de gemodelleerde
Marshall. Hier kun je het middenbereik namelijk ook bij
een hoge DRIVE-waarde nog behoorlijk aandikken.

Groene indicator - Een gloedhete Plexi! Dit model is
gebaseerd op een Marshall Plexi 100W uit 1968 – met een
aantal extra’s. De combinatie van een Variac met de
overbrugde ingangskanalen levert de typische “Brown Sound”
op die de indruk wekt dat je amp zo meteen gaat smelten!
“Even goede vrienden, hé Dave…?”

Metal
Rode indicator - Ziehier een model van een Mesa Dual
Rectifier. Jouw Spider III verbetert dit vintagegeluid echter
op een aantal punten. Vandaar dat dit model iets moderner
klinkt. Dit soundmonster heeft een grootse bas met een strak
laag, veel power en een snelle respons. Als je echt tot aan
de metal-pijngrens wil gaan, moet je dit model kiezen. 

Groene indicator - Een bitsige “high gain”-sound met een
wel heel speciale middenband waarmee je over tal van

klankschakeringen beschikt. Hier bepaal je met de MID-
regelaar het klankkarakter van de vervorming. Zet je hem
op de minimumwaarde, dan heeft de sound veel weg van
een fuzz. Als MID zich in het midden bevindt, heeft de sound
dat fluwelen tintje van recentere “high gain”-versterkers.
Draai je hem helemaal naar rechts, dan zit je tot over je oren
in de kontreien van de “Class A”-versterkers. Tussen haakjes:
de instellingen tussen deze drie uitersten lonen eveneens de
moeite…

Insane
Rode indicator - Ziehier onze “shred”-versie van het “rode”
Mesa Dual Rectifier-model. De intensiteit en impact van
“Metal” (rood) zijn hier nog steeds aanwezig, maar het
middengebied en het bitsige randje vallen veel meer op.
Hiermee kun je muren afschuren.

Groene indicator - Voor “Insane” waren we op zoek naar
een sound met zo veel scheur dat het bakkie net niet wegsmelt,
wanneer je de eerste akkoorden op je gitaar hamert. De
vervorming is al bijna onmenselijk, hoewel dit nooit ten
koste gaat van de definitie of het karakter. Dat zorgt er
meteen voor dat de bas veel meer blaast en dat het geluid
“meer buik” heeft dan op andere kleine versterkers. Draai
DRIVE helemaal open en klap je oren dicht – zo meteen
barst namelijk de hel los!

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden
zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier
geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk
van Marshall Amplification PLC. MESA/BOOGIE® en RECTIFIER® zijn geregistreerde handelsmerken van Mesa/Boogie,
Limited.



Smart Control FX:

Een goede versterker is natuurlijk maar één deel van
een overtuigend soundverhaal. Effecten –pedaaltjes of
rack-rakkers– zijn bijna net zo belangrijk. Je Spider III
bevat verschillende “versierders”, die je via de Smart
Control FX-sectie kunt selecteren.

Met de Delay-regelaar kun je kiezen uit drie effecttypes:
gewone delay, bandecho en “Sweep Echo”. Via de
Modulation-regelaar kun je effecten zoals chorus/flanger,
phaser en tremolo kiezen. Voor elk van deze effecten
kun je de diepte (van een decent “vleugje” tot heuse
“overkill”) instellen. Wanneer je aan deze regelaar
draait, stelt de Spider III automatisch verschillende
parameters in en zorgt hij op die manier voor een
gelikte sound zonder enige instellingsmoeite. Zo kun
je meer tijd aan je muziek besteden.

‘Extrafuncties’ van de TAP-knop

De TAP-knop dient niet alleen voor het instellen van
de vertragingstijd. Hiermee heb je tevens toegang tot
andere functies van de Spider III: Tuner (stemfunctie),
distortion boost en noisegate (de tuner en de
boostfunctie kun je ook via een optioneel FBV
Shortboard instellen). Houd de TAP-knop ingedrukt,
terwijl je aan een regelaar van de Spider III draait.

Stemfunctie (tuner)
Houd de TAP-knop (of TAP-voetschakelaar) minstens
3 seconden ingedrukt om de tunerfunctie te activeren.
Zolang deze functie actief is, geeft de versterker geen
signaal weer – je kúnt dus gewoon niemand plagen.
Druk op eender welke andere knop om de tunermode
weer te verlaten. Als je geen FBV Shortboard
aangesloten hebt, moet je op de volgende indicators
op het frontpaneel van de Spider III letten.

De AMP MODELS-indicators vertegenwoordigen de
volgende gitaarsnaren:

Clean= Lage E-snaar
Twang= A-snaar
Blues= D-snaar
Crunch= G-snaar
Metal= B-snaar
Insane= Hoge E-snaar

CHAN A DCBAMP MODELS
D-snaar

Lage E-snaar

A-snaar

G-snaar

B-snaar

Hoge E-snaar

Te laag
De stemming klopt, zodra

beide groen oplichten. Te hoog



De geheugenindicators tonen je hoe goed de
aangeslagen snaar gestemd is. Als hij helemaal juist
gestemd is, lichten [B] en [C] in het GROEN op.
Wanneer de [A]-indicator oplicht, is de snaar te laag.
Wanneer de [D]-indicator oplicht, is de snaar te hoog.

Distortion 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 III licht op en het geluid
wordt nog “smeriger” – ongeveer zoals bij een
vervormingpedaaltje met een kleine vervormingswaarde
en een hoog uitgangsvolume. Het gitaarniveau wordt
vóór het versterkermodel opgehaald. Hierdoor wordt
het model veel intenser aangestuurd en begint het dus
sneller te scheuren. Hetzelfde resultaat bereik je
overigens door de STOMP-voetschakelaar van een
FBV Shortboard te activeren.

Noise Gate
Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je de REVERB-
regelaar op een waarde rechts van “12 uur” zet. Daarmee
schakel je de noisegate in, d.w.z. een schakeling die
brom en ruis onderdrukt, wanneer je niets speelt. Als
de gate actief is, licht de [D]-indicator op.

Instellingen opslaan

Wanneer je een te gekke sound vind, wil je hem
waarschijnlijk opslaan. Alvorens je eigen instellingen op
te slaan verdient het aanbeveling de voorgeprogrammeerde
sounds even de revue te laten passeren om uit te maken
welke geheugens mogen worden overschreven. Noteer het
adres (bank en nummer) van alle geheugens die door je
eigen instellingen mogen worden vervangen.

Om een sound in een User-geheugen (bank 1~9) op te
slaan moet je de oplichtende geheugenknop minstens 1
seconde ingedrukt houden. De indicator begint te knipperen.
Als je ook de naam wilt wijzigen, moet je met de navigator
werken. Kies met Links/Rechts de positie en wijs er met
Op/Neer een ander teken aan toe. Als de naam compleet
is, breng je de cursor helemaal naar links (onder het
banknummer) en kies je met Op/Neer de bank waarin je
de sound wilt opslaan. Druk tenslotte op een geheugenknop
([A], [B], [C], [D]) om het geheugen te kiezen.

Wanneer je een “Artist”- of “Song”-instelling kiest, doven
de geheugenknoppen ([A], [B], [C], [D]) om duidelijk te
maken dat je een fabriekssound gekozen hebt. Om zo’n
preset naar een User-geheugen (bank 1~9) te kopiëren
moet je eender welke geheugenknop (A, B, C, D) 1 seconde
lang ingedrukt houden. Eén indicator begint nu te
knipperen. Vervolg dan met de werkwijze voor het opslaan
van een User-sound.



Speciale verborgen functies

Tijdens de keuze van een versterkermodel maakt de
Spider III automatisch de bijpassende instellingen voor
de effecten en de toonregeling. De automatisch
effectkeuze (maar niet de wijzigingen van de
toonregeling) kun je deactiveren door de [D]-knop
ingedrukt te houden, terwijl je de Spider III inschakelt.
Als je de versterker daarna opnieuw inschakelt, wordt
de automatische effectkeuze echter weer geactiveerd.

Wil je weten hoe de regelaars van de in de Spider III
opgeslagen sounds ingesteld zijn? Houd de TAP-knop
een tijdje ingedrukt. Draai nu eerst aan de AMP
MODELS-regelaar. Daarmee activeer je namelijk de
“Compare”-mode van de Spider III. Draai nu aan
eender welke regelaar (behalve AMP MODELS of
MASTER) en houd de geheugenindicators in de gaten:
als [A] oplicht, moet je de betreffende regelaarwaarde
verhogen. Licht [D] op, dan moet je de instelling
verminderen. Als je de opgeslagen waarde gevonden
hebt, lichten de [B]- en [C]-indicator op.

Indien nodig, kun je opnieuw de voorgeprogrammeerde
sounds laden door knop [A] ingedrukt te houden,
terwijl je de Spider III inschakelt.

Waarschuwing: Hiermee overschrijf je alle geheugens
en alle eigen sounds die je misschien al geprogrammeerd
hebt. Stel je dus de vraag: “Wil je dat echt?” Als het
bevestigende antwoord meteen komt, mag je je gang
gaan.



Stampen met de voetjes

De FBV-serie omvat de originele FBV (met uitgebreide controlefuncties voor de versterkers van onze Vetta-serie)
en het iets compactere FBV Shortboard (met alle functies die je voor het werken met de Spider III nodig hebt).
Verder zijn er een FBV Express voor de geheugenkeuze en het “tappen”, en een FBV2 voor het selecteren van
geheugens. Onthoud echter dat je noch een Floor Board, noch een FB4 pedalenbak met de Spider III kunt
gebruiken.

Een FBV wordt met een RJ-45-aansluitkabel geleverd. Verbind deze kabel met de connector op het frontpaneel
van de Spider III en aan de zijkant van je FBV. Indien de kabel ooit stuk gaat, kun je een Cat-5, 10 Base-T (alias
RJ-45) kabel met mannelijke stekkers gebruiken, die je bv. in een computerzaak vindt.

FBV2
1.  De FBV2 biedt twee voetschakelaars voor het doorlopen van de geheugens. Daarmee heb je toegang tot de 4
geheugens ([A], [B], [C] & [D]) die je ook via het frontpaneel van de Spider III kunt kiezen.



FBV Express

1. Channel A, B, C & D: Hiermee kun je een geheugen
kiezen. Door de voetschakelaar van het actieve
geheugen herhaaldelijk in te trappen “tap”je het tempo.
Trap hem minstens twee keer in de maat van de
drummer in en je bent op dreef!

2. FBV-pedaal: Trap dit expressiepedaal helemaal in
om de instelling van de teenschakelaar te wijzigen.
Zodoende kies je afwisselend Volume en Wah.

3. Wah- en Vol-indicator: Deze indicators geven
aan of het pedaal als wah-, dan wel als volumepedaal
fungeert. Opmerking: Trap dit pedaal helemaal in
om de instelling van de teenschakelaar te wijzigen.
Zodoende wijs je de wah- of volumefunctie toe aan
het pedaal. 

Werken met de tuner van de FBV Express

Ingedrukt
houden…

…tot het display er
als volgt uitziet

KLAAR MET STEMMEN?
TRAP EEN VOETSCHAKELAAR (A, B, C of D) IN

Te laag Te hoogGOED

Noot
Halve toon lager





FBV Shortboard

1. Channel A, B, C & D: Hiermee kun je een geheugen
kiezen. Opmerking: Door de FBV Express-voetschakelaar
van het actieve geheugen herhaaldelijk in te trappen kun je
het tempo “tappen”. Trap hem minstens twee keer in de maat
van de drummer in en je bent op dreef!

2. Bank Up - Bank Down: Een FBV Shortboard biedt 9
banken à 4 geheugens. Bank 1 bevat de 4 geheugens die je
via de geheugenknoppen ([A], [B], [C], [D]) van de Spider III
kunt selecteren, als er geen FBV op de versterker is aangesloten.

3. STOMP/MOD/DELAY/REVERB: Juist ja! Hiermee
schakel je de effecten van de Spider III (MOD, DELAY en
REVERB) in en uit. Dat werkt dus zoals aparte effectpedaaltjes.
Met STOMP kun je de DISTORTION BOOST-functie
inschakelen (zie de extra TAP-functies).

4. Tap/Tuner: Trap deze schakelaar minstens twee keer in
om het tempo in te stellen. Of houd hem zo lang ingedrukt
tot de tunerpagina (stemfunctie) in het display van de
pedalenbak verschijnt. Trap hem opnieuw in om de tunerpagina
weer te verlaten.

5.  Wah- en Volume-indicator: Deze indicators geven aan
of het pedaal als wah-, dan wel als volumepedaal fungeert.
Opmerking: Trap het pedaal helemaal in om de instelling
van de teenschakelaar te wijzigen. Zodoende wijs je de
WahWah- of volumefunctie toe aan het pedaal. Als je een
optioneel expressiepedaal op de 1/4”-connector van je
Shortboard aansluit, doet het ingebouwde pedaal alleen nog

dienst als WahWah-pedaal. Met de teenschakelaar kun je de
wah-functie dan afwisselend in- en uitschakelen.

6. EXTERNAL PEDAL-connector: Op de 1/4”-connector
achterop het Shortboard kun je een optioneel expressiepedaal
(bv. een EX-1 van Line 6) aansluiten. Dat doet dan dienst als
volumepedaal.

7. FBV-pedaal: Trap dit expressiepedaal helemaal in om de
instelling van de teenschakelaar te wijzigen. Zodoende kies
je afwisselend Volume en Wah.

Instellingen opslaan met het FBV Shortboard: Alvorens
je eigen instellingen op te slaan verdient het aanbeveling de
voorgeprogrammeerde sounds even de revue te laten passeren
om uit te maken welke geheugens mogen worden overschreven.
Noteer het adres (bank en nummer) van alle geheugens die
door je eigen instellingen mogen worden vervangen.

Opslaan: Houd FX LOOP zo lang ingedrukt tot de boodschap
“NAME EDIT” verschijnt. Op een Shortboard kun je met de
voetschakelaars COMP en MOD tevens de positie te kiezen
waarvoor je een ander teken wilt invoeren. Met DELAY en
REVERB kun je dan de gewenste letter, een cijfer of een
symbool voor die positie invoeren. Kies met Bank Up en Bank
Down de bank die je nieuwe sound moet bevatten.

Sla de instellingen op: Druk op [A], [B], [C] of [D] om je
instellingen in het betreffende geheugen binnen de eerder
gekozen bank op te slaan. In het display verschijnt nu de
boodschap “SAVING”. Gefeliciteerd, je bent al klaar!




