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DT50 Guitar Amplifier



OPGELET:Dit product werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het volgens paragraaf 15 van het Amerikaanse FCC Reglement, voldoet aan de vereisten voor Klasse B-apparaten. Die 
producten moeten aan de volgende eisen voldoen: (1) Ze mogen geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) ze moet bestand zijn tegen interferenties van buitenaf die de werking van 
het product op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

  Opmerkingen voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: Om mogelijke 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 het apparaat nooit openen. Dit apparaat bevat geen 
onderdelen die je zelf mag herstellen. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst de gebruiker op 
niet geïsoleerde, gevaarlijke spanningen in het inwendige van dit product 
die sterk genoeg zijn om elektrocutie te veroorzaken. 

Het symbool met een uitroepteken in een driehoek wijst de gebruiker erop 
dat alle instructies voor het juiste gebruik (en het onderhoud) van dit ap-
paraat te vinden zijn in de bijgeleverde handleiding.

OPGELET
GEVAAR VOOR ELEKTRO-

CUTIE. NIET OPENEN. 

SERIENUMMER:

Let op:
Line 6 en POD zijn handelsmerken van Line 6, Inc. die zijn geregistreerd in de VS en andere landen.  DT50 is een handelsmerk van Line 6, Inc. Alle 

rechten voorbehouden.



Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door en bewaar ze op een veilige plaats.

•	 Lees	deze	instructies.	
•	 Bewaar	deze	instructies.																						
•	 Let	op	de	waarschuwingen.	
•	 Volg	alle	instructies	op.				
•	 Gebruik	dit	apparaat	niet	in	de	buurt	van	water.			
•	 Alleen	schoonmaken	met	een	droge	doek.
•	 Blokkeer	geen	ventilatie	openingen.	Installeer	dit	apparaat	volgens	de	aanwijzingen	van	de	fabrikant.
•	 Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, of andere apparaten (zoals versterkers) die warm worden.
•	 Altijd aansluiten op een geaard stopcontact. 
•	 Een geaarde stekker heeft een extra ader voor de aarding. Dit is voor je eigen veiligheid. Houd deze veiligheidsmaatregel in stand.  
•	 Ga niet op de kabels staan, zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om beschadiging te voorkomen. Let vooral op de uiteinden van de kabel en bij de aanslui-

ting op het apparaat.
•	 Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires. 
•	 Gebruik	dit	apparaat	alleen	met	wagentjes,	statieven,	tafels	en	beugels	die	door	de	fabrikant	worden	gespecificeerd	of	worden	geleverd	als	accessoire.	Wees	voor-

zichtig als het apparaat wordt getransporteerd met een wagentje, om eventuele verwondingen te voorkomen.
•	 Haal de stekker uit het stopcontact als de versterker langere tijd niet wordt gebruikt en tijdens onweer.
•	 Laat	al	het	onderhoud	over	aan	gekwalificeerd	technisch	personeel.	Dit	is	onder	andere	nodig	als	de	voedingskabel	of	plug	is	beschadigd,	er	vloeistof	in	het	ap-

paraat is gekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren werkt, of het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd.
•	 Dit	apparaat	mag	nooit	worden	blootgesteld	aan	druppels	of	spetters	en	er	mogen	geen	met	vocht	gevulde	objecten	zoals	bier/wijn/whisky/bacardi/cognac/limona-

deglazen of bloemenvazen op worden gezet.
•	 WAARSCHUWING:	Om	mogelijke	elektrocutie	te	voorkomen,	mag	dit	apparaat	nooit	worden	blootgesteld	aan	regen	of	vocht.
•	 De	stroomaansluiting	moet	ten	allen	tijde	bereikbaar	zijn	om	het	apparaat	los	te	koppelen	van	elektriciteit.
•	 Alleen	aansluiten	op	stopcontacten	met	de	volgende	voltages:	100/120V		220/240V	50/60Hz	(afhankelijk	van	het	voltagebereik	van	de	meegeleverde	voeding).
•	 Langere tijd blootgesteld worden aan hoge volumeniveaus kan onherstelbare gehoorbeschadiging tot gevolg hebben. Neem ‘veilig luisteren’ serieus!
•	 Als het apparaat beschadigd is, moet het door gekwalificeerd technisch personeel onderhouden worden zoals wanneer:
	 •	 de	voedingskabel	of	de	voedingsaansluiting	is	beschadigd	

	 •	 er	vloeistof	in	het	apparaat	is	gekomen	of	er	een	voorwerp	in	het	apparaat	is	gevallen	

	 •	 het	apparaat	heeft	blootgestaan	aan	vocht	of	regen	

	 •	 het	apparaat	niet	naar	behoren	werkt	of	duidelijk	anders	

	 •	 het	apparaat	is	gevallen	of	de	behuizing	is	beschadigd



Knoppen en aansluitingen op het 
frontpaneel
1. Guitar In – Hier sluit je je gitaar op aan. Meestal wordt de HIGH ingang 

gebruikt voor gitaren met passieve lementen en de LOWingang voor 
gitaren	 met	 actieve	 elektronica.	 Sommige	 gitaristen	 gebruiken	 de	
HIGH ingang voor gitaren met single coils en de LOW ingang voor 
gitaren met humbuckers. Er is niet echt een vaste regel. Gebruik 
gewoon de ingang die je het beste vindt klinken.

2. Power schakelaar – Sluit	 de	 meegeleverde	 stroomkabel	 aan	 op	 het	
achterpaneel.	 Voor	 een	 optimale	 levensduur	 van	 je	 buizen	 zet	 je	 de	
versterker aan met de standby schakelaar op STBY. 

3. Standby schakelaar – Geef de versterker een minuut de tijd om warm 
te worden voor je de STBY schakelaar op ON zet. Hierdoor gaan 
de buizen langer mee. Je hoeft de versterker niet per se op STBY te 
zetten	voor	je	de	aan/uit	knop	op	OFF zet. Het is echter wel een goede 
gewoonte. Je bent er dan van verzekerd dat de versterker de volgende 
keer op standby staat als je ‘m aanzet.

4. Master Volume – Hiermee stel je het algemene volume van de 
versterker in, zonder dat je de instellingen van de individuele kanalen 
hoeft te veranderen.

5. Channel A & B regelaars – DRIVE bepaalt hoe ‘vuil’ of hoeveel 
distortion je geluid heeft. De BASS, MID, TREBLE en PRESENCE 
werken verschillende, op basis van de VOICING die je hebt geselecteerd. 

 REVERB Bepaalt het galmniveau van een kanaal, zodat je verschillende 
galmniveaus per kanaal kunt instellen. Als je de knop helemaal tegen 
de klok indraait, staat de galm uit.  

VOLUME Bepaalt alleen het volume van het kanaal.

6. Channel Select knop – De	DT50	heeft	twee	onafhankelijke	kanalen,	
A & B. Als de knop op A	staat,	gebruik	je	de(5A)	knoppen.	Voor	B 
gebruik je de (5B) regelaars. Je kunt unieke combinaties van Voicing/
Feedback Topology, Amplifier Operating Class en Pentode/Triode per 
kanaal instellen. Dit biedt veel meer mogelijkheden dan de traditionele 
clean/overdrive	 kanalen.	 Je	 kunt	 elk	 kanaal	 zo	 instellen	 als	 je	 wilt,	
zelfs volkomen identiek, als je dat zou willen. Het aanpassen van een 
kanaal is niet alleen maar een kwestie van het veranderen van een 
paar componenten van de voortrap of toonregeling. Je kunt de gehele 
eindtrap anders configureren. Het is net of je twee extreem veelzijdige 
buizenversterkers in één hebt!

7. Voicing schakelaar – Via	 deze	 schakelaar	 bepaal	 je	 de	 kleur	 van	 de	
voorversterker en toonregeling van het geselecteerde kanaal. Ook regel 
je hiermee de Negative Feedback Topology (NFL). NFL is van grote 
invloed op de klankkleur en op het gevoel van de versterker. Je hebt 
vier keuzes tot je beschikking en elke voicing is duidelijk anders:

I –  Zo zet je de NFL erg strak, terwijl de regelaars van het kanaal veel 
weg	hebben	van	de	‘60-er	jaren	Blackface	versterkers.		Aanbevolen 
instellingen: Class AB, Pentode

II –  De NFL topology staat wat losser, terwijl de regelaars van 
het kanaal meer het karakter van klassieke Britse versterker 
aannemen. Aanbevolen instellingen: Class AB, Pentode

III –  Deze Zero Negative Feedback Loop instelling geeft de versterker 
een heel open en dynamisch karakter. De toonregelaars leveren 
een veelzijdig, sprankelend karakter. Aanbevolen instellingen: Class 
A, Pentode (clean) of Triode (ronder, vintage gevoel)



IV – De vierde instelling zet de NFL weer aan en voegt een lage 
frequentie resonantie toe die erg goed samengaat met high gain 
geluiden. Aanbevolen instellingen: Class AB, Pentode

8. Class A / Class AB schakelaar – Class A is dynamischer en geeft een 
grotere aanslaggevoeligheid. Class AB levert meer headroom en kracht. 
Naast de klasse, bepaalt deze schakelaar ook het vermogen en bias type:

	 In	de	Class A instelling, werkt de versterker op 25 watt en is hij kathode 
gebiast. Draait hij op Class AB,	dan	is	de	versterker	50	watt	en	is	hij	
vast gebiast.

Probeer beide instellingen met elke voicing en kijk welke het beste bij 
jou past.

9. Pentode / Triode schakelaar –	 Via	 deze	 schakelaar	 bepaal	 je	 de	
configuratie van de eindtrapbuizen. Op Pentode klinkt het wat 
duidelijker,	 met	 meer	 autoriteit.	 In	 de	 Triode instelling klinkt het 
zachter met een ronder, meer vintage gevoel.

regelaars en aansluitingen op het 
achterpaneel
10. Aansluiting voor stroomkabel – Sluit	 hierop	 de	 meegeleverde	

stroomkabel aan.

11. Speaker Outs – Sluit	hierop	een	speakerkast	aan	(via	een	speakerkabel!).	
Je mag maar één (A, B, oc C) tegelijk gebruiken en je mag de versterker 
nooit aanzetten zonder dat er speakers op zijn aangesloten. Als je de 
speakers niet meer wilt horen, gebruik je de standby schakelaar. Hier 

volgen de details:

Output A is	voor	een	4	ohm	speakerbelasting.	Je	kunt	hierop	een	4	
ohm kast aansluiten of twee 8 ohm kasten. 
Output B is voor een 8 ohm speakerbelasting. Je kunt hierop een 8 
ohm	kast	aansluiten	of	twee	16	ohm	kasten.  
Output C	is	voor	een	enkele	16	ohm	speakerkast.

12. Cabinet Simulated Direct Out – Biedt een directe uitgang die na de 
eindtrafo wordt afgetapt. hij is voorzien van speakersimulatie zodat je 
de uitgang kunt gebruiken voor studio opnames of om live direct op 
een mengtafel aan te sluiten. Je kunt de ground lift knop gebruiken om 
brom of ruis op te heffen.  

13. Serial Effect Loop – Via	deze	effect	loop	kun	je	het	audiosignaalnaar	
externe effecten sturen, zoals modulatie effecten, delays en reverbs. 
Met de LEVEL bepaal je hoe hard signaal weer binnenkomt. Let op: 
Bij een seriële effect loop, loopt er geen signaal door de eindtrap als je 
wel de SEND, maar niet de RETURN hebt aangesloten.

14. Footswitch – Je kunt hier een voetschakelaar aansluiten, zodat je snel 
tussen de Channels A en B kunt schakelen. 

15. MIDI – Je	kunt	je	DT50	versterker	integreren	in	een	MIDI	systeem.	

16. L6 LINK – Is	 een	 uitermate	 handig,	 door	 Line	 6	 ontwikkeld	
aansluitsysteem waarmee je eenvoudig, betrouwbaar en via één kabel 
verschillende	Line	6	producten	op	elkaar	kunt	aansluiten.	In	het	geval	
van	DT50	 gitaarversterkers	 en	 POD	HD	 (300/400/500)	multi	 effect	
processors, betekent dat, dat je de apparaten op een unieke manier met 
elkaar kunt laten communiceren en synchroniseren. L6 LINK stuurt 

MAINS FUSE – CAUTION:
FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST 
RISK OF FIRE REPLACE ONLY WITH SAME 
TYPE FUSE.
UTILISER UN FUSIBLE DE RECHANGE DE 
MEME TYPE ET CALIBRE

120V ~ 
50 - 60Hz
300W Max   

POWER REQUIREMENTS

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

TUBE AMP DESIGN BY

100V - 120V = 
T5.0AL / 250V SLO-BLO FUSE

220V - 240V = 
T2.5AL / 250V SLO-BLO FUSE

FOOTSWITCH

DT50 112
U.S. PATENT NO. 5,789,689

41-00-0291

SERIAL NUMBER

MADE IN CHINADESIGNED IN U.S.A.

®

The power tubes  get extremely hot during normal 
operation. DO NOT TOUCH!

CAUTION: HOT TUBES!

WARNING/AVIS:
SHOCK HAZARD – DO NOT OPEN. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR. 
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT 
TO RAIN OR MOISTURE. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE 
COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED 
SERVICE PERSONNEL.

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR 
A CLASS B DIGITAL DEVICE PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION 
IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE 
HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE 
RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CABINET-SIMULATED DIRECT OUT 

SENDRETURN 
EFFECT LOOPLEVELMIDI

INPUT OUT
(POWER AMP IN) (PREAMP OUT)

SPEAKER OUTPUTS
USE CLASS 2 WIRING ONLY

4 OHM OUT 8 OHM OUT 16 OHM OUTConnect speakers to ONE
output only – A, B or C.

NEVER OPERATE WITHOUT
SPEAKERS CONNECTED.

(Use STANDBY to silence speakers.)

GND

Use 8 OHM pair OR 4 OHM single Use 16 OHM pair OR 8 OHM single

B CA

LIFT

TUBE PROTECTION FUSE 
CAUTION: FOR CONTINUED 
PROTECTION AGAINST RISK OF 
FIRE REPLACE ONLY WITH SAME 
TYPE FUSE.

UTILISER UN FUSIBLE DE 
RECHANGE DE MEME TYPE ET 
CALIBRE

T1.0AL / 250V SLO-BLO FUSE

L6 LINK
THRU

CONNECT TO L6 LINK ONLY



zowel audio als control data door een enkele kabel en als je een POD 
HD	apparaat	en	een	DT50	versterker	op	elkaar	aansluit,	heeft	dat	de	
volgende geweldige voordelen:

•	 Je	hebt	geen	extra	kabels	nodig	om	een	POD	HD	(300/400/500)	op	
een	DT50	versterker	aan	te	sluiten.

•	 Als	je	instellingen	verandert	op	de	POD	HD	óf	op	de	DT50,	worden	
de instellingen op het andere apparaat automatisch bijgewerkt 
zodat beide apparaten altijd perfect gesynchroniseerd blijven. 

•	 Je	kunt	presets	op	de	POD	HD	wijzigen	via	de	draaiknoppen	van	de	
DT50,	net	als	bij	gewone	gitaarversterkers.	Daarna	kun	je	de	preset	
opslaan,	zodat	ook	de	instellingen	van	de	DT50	bewaard	blijven.

•		 Dit	is	echt	te	gek!	Als	je	een	preset	of	versterkermodel	in	de	POD	
HD	 oproept,	 wordt	 de	 DT50	 in	 het	 analoge	 domein	 gelijk	 zo	
geconfigureerd, dat hij het meest lijkt op de versterker uit de POD 
HD.	Verander	je	dus	van	preset	op	de	POD	HD,	dan	kiest	de	DT50	
automatisch	de	juiste	klasse	A	of	AB,	Bias	methode,	B+	Voltage,	
Feedback	 Topology,	 Triode/Penthode	 eindtrapbuizen	 configuratie	
en meer! 

•	 Als	 je	 meerdere	 versterkers	 doorlinkt	 via	 L6	 LINK,	 kun	 je	
versterkers op verschillende manieren laten werken, afhankelijk 
van welke POD HD je hebt aangesloten. Alle POD HD apparaten 
ondersteunen	 stereogebruik	 met	 doorgeluste	 DT50’s,	 maar	 de	
POD	 HD500	 ondersteunt	 tot	 vier	 aangesloten	 versterkers,	 met	
configuraties	als	‘wet/dry’	direct	binnen	handbereik.

Meer online via www.line6.com/manuals  
En als je dan toch online bent, registreer dan gelijk je versterker, zodat 
eventuele garantie gelijk geregeld is. Je kunt ook de meegeleverde garantie-
kaart invullen en opsturen. Registratie biedt, naast de garantie, ook extra’s 
zoals competities, speciale aanbiedingen etc.



MiDi iMpleMentatie

Continous Controller 
(MIDI CC #) Value Function

19 0-63 = Channel A, 64-127 = Channel B Channel A/B Toggle

77 0 = Voicing I, 1 = Voicing II, 2 = Voicing III, 3 = Voicing IV Channel A Voicing (I, II, III, IV)

73 0-63 = Class A, 64-127 = Class AB Channel A Operation Class Configuration (Class A / Class AB)

75 0-63 = Triode, 64-127 = Pentode Channel A Power Tube Configuration (Pentode/Triode)

36 0-63 = Reverb Off, 64-127 = Reverb On Channel A Reverb On/Off

114 0 = Voicing I, 1 = Voicing II, 2 = Voicing III, 3 = Voicing IV Channel B Voicing (I, II, III, IV)

115 0-63 = Class A, 64-127 = Class AB Channel B Operation Class Configuration (Class A / Class AB)

116 0-63 = Triode, 64-127 = Pentode Channel B Power Tube Configuration (Pentode/Triode)

105 0-63 = Reverb Off, 64-127 = Reverb On Channel B Reverb On/Off




