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Line 6 en LowDown 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 product-
namen, handelsmerken, afbeeldingen en 
namen van artiesten impliceert geen mede-
werking of ondersteuning.



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

Alvorens met de LowDown aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties behartigen:
1.	 Volg alle waarschuwingen op de LowDown LD15 zelf en in deze handleiding.

2.	 Sluit dit product alleen 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 LowDown LD15-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 het dus nooit tijdens of onmiddellijk na het gebruik aan.

5.	 Zet 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 zet 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 schoon met een vochtige doek.

11.	 Probeer nooit de aarding van de netstekker te omzeilen. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een opening. 	

De uitsparing 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.
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VOORZICHTIG: 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.

VOORZICHTIG: 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 tech-
nische 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.



1.	 Input – Het versterkermodel, de toonregelaars 
en de effecten (bovenpaneel) beïnvloeden alleen het 
via deze connector ontvangen signaal.	
2.	 Versterkermodellen – Met deze knoppen kies 
je telkens één van de 4 versterkermodellen. De regelaars 
van je LowDown worden automatisch ingesteld om je 
een perfect geluid te geven! Bij levering bevatten de 
geheugens al ijzersterke sounds. Je kunt er echter ook 
je eigen instellingen naar wegschrijven.	
3.	 Drive – Deze regelaar komt overeen met de 
volume- of gainregelaar op andere versterkers: hiermee 
bepaal je de hoeveelheid “scheur”.	   
4.	 Toonregelaars – De precieze werking van BASS, 
LOW MID, HI MID en TREBLE verschilt naar gelang 
het gekozen versterkermodel.	
5.	 Opto Comp – Draai deze regelaar naar rechts 
om de dynamiek te verminderen (het signaal sterker 
te comprimeren). Houd de THRESHOLD-indicator 
in de gaten en stel de regelaar zo in dat het lampje pas 
bij je typische speelintensiteit oplicht.	

6.	 Smart FX – Hiermee kies je het “Envelope 
Filter”-, “Octaver”- of “Chorus”-effect. Verder bepaal 
je er de effectintensiteit mee – van subtiel tot over-
donderend.	
7.	 Master – Het weergavevolume heeft geen enkele 
invloed op het geluid als dusdanig en kan dus naar 
keuze worden ingesteld.
8.	 CD/MP3 – Hierop kun je een signaalbron naar 
keuze aansluiten, die eveneens via de luidspreker van 
de LowDown of de hoofdtelefoon wordt weergegeven. 
Handig voor het instuderen van nieuwe licks of het 
gebruik van een drumcomputer… Het via CD/MP3 
ontvangen signaal is alleen hoorbaar, wanneer je een 
kabel op de INPUT-connector aansluit. Het volume 
van de signaalbron moet je met diens regelaar instellen.
9.	 Phones – Hier kun je een hoofdtelefoon 
aansluiten, die hetzelfde signaal weergeeft als de 
luidspreker van de LowDown. Je hoort m.a.w. je bas 
en de op CD/MP3 aangesloten bron.	
10.	 Power – Aan of uit. Je hoort meer, wanneer je 
de versterker inschakelt.
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Dames en heren… de LowDown
Hallo. Bedankt voor je keuze van een LowDown van 
Line 6! Fijn dat je nu (opnieuw) deel uitmaakt van 
de Line 6-familie. Samen met een aantal bekende 
bassisten en ingenieurs hebben we de populairste 
basversterkersounds voor je klaargestoomd. De Low-
Down put zijn inspiratie uit klassieke rockversterkers, 
zoals de Ampeg® SVT®, Ampeg® B-15 of de 
Marshall® Super Bass. Die zijn zó kordaat dat je 
meteen een heel apart gevoel van binnen krijgt. Ze 
vormen nog steeds het standaardgereedschap van elke 
rechtgeaarde professionele bassist. Helaas zijn ze ook 
loodzwaar en hebben ze een nefaste invloed op je 
budget. Dat verklaart waarom veel bassisten dan toch 
maar voor een combo’tje kiezen. Het was dus de 
hoogste tijd voor een alternatief.	

De LowDown is het resultaat van heel wat zwoegwerk. 
Dit is immers een combo die klinkt als een 
stadionmonster en toch betaalbaar blijft. We hebben 
de beste versterkers ontleed, bestudeerd en met behulp 
van onze modeling in je combo gepropt.	 

Knallende funksounds, klassieke rock’n’roll die overal 
ter wereld populair is – de LowDown van Line 6 kan 
het allemaal. En eindelijk heb je voldoende aan één 
compacte versterker… Maar laten we beginnen!		

Wijze raad…
Hoe dichter je de versterker bij een muur of een hoek 
van de kamer zet, des te beter komen de lage frequenties 
tot hun recht. (Als je de sound nogal “boomy” vindt, 
moet je de versterker dus ergens anders 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. 
Ampeg en SVT zijn geregistreerde handelsmerken van St. Louis Music, Inc. Marshall is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc.



Over de versterkermodellen
De LowDown is voor bassisten wat olieverf voor een 
kunstschilder is – hiermee geef je kleur aan je muziek. 
Wanneer je één van de beschikbare modellen kiest, 
worden de toonregeling en de overige functies 
automatisch optimaal ingesteld. Je kunt echter de 
nodige wijzigingen doorvoeren en opslaan door de 
knop van het geselecteerde model 2 seconden ingedrukt 
te houden.	

Een paar tips
De respons van de toonregelaars staat steeds in functie 
van het gekozen model. Tenslotte is dat op het 
gemodelleerde origineel ook zo. Zo verschilt de werking 
van de TREBLE-regelaar bv. aanzienlijk naar gelang 
het model. Daarom kies je best eerst het verster-
kermodel. Zet de toonregeling op “12 uur” en DRIVE 
op de minimumwaarde. Daarna kun je dan de nodige 
wijzigingen aanbrengen.	 

Wil je meer laag, dan moet je je eerst afvragen of dat 
van het wollige type moet zijn of eerder voor meer 
punch moet zorgen. In functie daarvan regel je dan 
BASS of LOW MID bij. Soms bereik je met wat meer 
LOW MID een goede basrespons en meer punch. Dito 
voor de hoge frequenties: wil je een betere definitie 
of een percussieve attack? De definitie kun je vaak 
met HI MID verbeteren en op die manier voorkomen 

dat de aanslag echt begint te kletsen. Hoe dan ook: 
experimenteer wat met de toonregeling, omdat echt 
alles kan, als je er de tijd voor neemt.	

Drive
Met deze regelaar kun je de voorversterker oversturen 
en zorgen dat het geluid begint te scheuren. Draai hem 
helemaal naar links voor een “cleane” sound. Hoe 
verder je hem naar rechts draait, hoe meer het geluid 
begint te vervormen. Kies zelf maar.	

Toonregelaars
De precieze werking van BASS, LOW MID, HI MID 
en TREBLE verschilt naar gelang het gekozen 
versterkermodel. Met deze regelaars kun je het geluid 
naar smaak bijkleuren en de sound van je leven 
instellen.	

Opto Comp - Met deze regelaar stel je de niveau-
drempel van de compressor in. Hoe verder je hem naar 
rechts draait, hoe sterker het signaal gecomprimeerd 
wordt. Dat zorgt voor een compacter (gelijkvormiger) 
niveau. Draai hem helemaal naar links om de com-
pressor uit te schakelen. Door de regelaar naar rechts 
te draaien verlaag je de drempel (“Threshold”), zodat 
ook betrekkelijk lage niveaus al gecomprimeerd worden. 
De indicator rechts van deze regelaar licht op, wanneer 
de compressor het signaalniveau met –5dB afzwakt. 
Dat vormt altijd een goed uitgangspunt.



De versterkermodellen	

Clean
Dit model heeft alles te maken met funk en fusion, 
wat dus gepaard gaat met een “cleane” bas. Veel warmte 
in het laag en voldoende punch in het hoog. Dit geluid 
is gebaseerd op onze studie van een Eden Traveler.

R & B
Dit versterkermodel is een emulatie van de “cleane” 
en vette basgeluiden die eind de jaren 1960, begin de 
jaren ‘70 in trek waren. Deze sound hoor je op tal van 
Motown-platen. De meeste van die nummers werden 
door ene James Jamerson ingespeeld. Dit model berust 
op onze analyse van een B-15 Flip Top uit 1968.  

Rock
Dit geluid is gebaseerd op onze studie van een Ampeg® 
SVT® uit 1974. Dat werkpaard is op tal van opnamen 
te horen en nog steeds op de grootste concertpodia 
te zien. Vanaf heden zit het geweld van dit 150kg 
zware monster (8x10”-kast en top) in een compacte 
combo!

Grind
De naam maakt al duidelijk dat dit model voor muziek 
à la Alice in Chains, Mudvayne en Rage against the 
Machine bedoeld is. Dit model berust op een 
vervormde SansAmp PSA-1, die we op een SVT® 
hebben aangesloten en waar we het cleane basgeluid 
dan nog eens hebben bijgemixt. Dit is pas bikkelhard.

* 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. 
Ampeg en SVT zijn geregistreerde handelsmerken van St. Louis Music, Inc.



Smart FX:
Met de SMART FX-regelaar heb je toegang tot de 
populairste baseffecten aller tijden:	 

Envelope Filter
Dit model werd geïnspireerd door een Electro-
Harmonix Q-Tron® – en dat is het gaafste envelope-
filter ter wereld. Zijn sound ken je van o.m. P-Funk 
en de Red Hot Chili Peppers. Een envelopefilter is 
een WahWah-effect dat via de aanslag van de noten 
wordt gestuurd (dus niet met de voet).	

Octaver
Dit model van een EBS OctaBass® voorziet de 
gespeelde noten van een kopie die één octaaf lager 
staat gestemd. Het geluid heeft navenant meer “buik”.	 

Chorus
Dit model van de immens populaire tc electronic® 
Chorus is net zo transparant, fluweelzacht en expressief 
als het origineel. Het effect heeft geen nadelige invloed 
op de laagweergave. Fretless-bassen worden hiermee 
onweerstaanbaar.	

Voor elk van deze effecten kun je traploos kiezen tussen 
een “vleugje” en een “erg effectief” geluid. Wanneer 
je aan deze regelaar draait, stelt de LowDown auto-
matisch verschillende parameters in en zorgt hij op 
die manier voor een gelikte sound zonder enige 
instellingsmoeite. (Tenslotte wil jij vooral spelen, 
nietwaar?)

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. 
T.C. Electronic® is een geregistreerd handelsmerk van T.C. Electronic A/S Corp. EBS® is een geregistreerd handelsmerk van EBS. ELECTRO-HARMONIX® 
is een handelsmerk van New Sensor Corp.



Instellingen opslaan
Om eigen “snapshots” van alle regelaars (met uitzon-
dering van MASTER) op te slaan, moet je de knop 
van het momenteel gekozen model minstens twee 
seconden ingedrukt houden. Zodra de instellingen 
opgeslagen zijn, knippert de indicator twee keer.	

CD/MP3
Hierop kun je een CD- of MP3-speler c.q. een drum-
computer enz. aansluiten. De LowDown stuurt het 
geluid ervan naar de luidspreker en de hoofdtele-
foonaansluiting. Handig om in stilte te jammen! Het 
via CD/MP3 ontvangen signaal is alleen hoorbaar, 
wanneer je een kabel op de INPUT-connector aansluit. 
Het niveau van het externe apparaat moet je met diens 
volumeregelaar instellen.	

Phones
Hier kun je een stereo-hoofdtelefoon aansluiten en 
dus in alle (uiterlijke) rust bassen of met je favoriete 
CD jammen. Door een hoofdtelefoon aan te sluiten 
schakel je de luidspreker uit.



Laden van de fabrieksgeluiden 
+ verborgen functie
Indien nodig, kun je opnieuw de 4 voorgeprogram-
meerde sounds laden door CLEAN ingedrukt te 
houden, terwijl je de LowDown inschakelt. CLEAN 
knippert dan om duidelijk te maken dat de operatie 
voltooid is. Waarschuwing: Hiermee overschrijf je alle 
eigen sounds die je misschien al geprogrammeerd hebt. 
Stel je dus de vraag: “Wil je dat echt?” Als het beves-
tigende antwoord meteen komt, mag je je gang gaan.	

Verder bevat de LD15 nog een erg populaire sound die 
je misschien al van zijn grote broers kent. De LD15 
heeft namelijk een “Rock-mode” waarin het “Clean”-
model wordt vervangen door het “Brit”-model. Houd 
de CLEAN- en R&B-knop samen ingedrukt, terwijl 
je het apparaat inschakelt. CLEAN en R&B knipperen 
nu ombeurt, omdat het “Clean”-model plaats heeft 
gemaakt voor het “Brit”-model.

Brit 
Gebaseerd op* een Marshall® Super Bass uit 1968. 
Meer hoeven we niet te zeggen. De Super Bass heeft 
dat licht vervormde basgeluid waar de Britse 
rockpioniers (bv. The Cream en The Who) eind de 
jaren 1960 en de bombasten van Yes en Rush in de 
jaren ‘70 dol op waren.

Om daarna weer het “Clean”-model te kunnen 
gebruiken, moet je de LD15 uitschakelen en de 
CLEAN- en R&B-knop ingedrukt houden, terwijl je 
hem weer inschakelt. CLEAN en R&B lichten op 
om duidelijk te maken dat je nu weer het “Clean”-
model kunt kiezen. Zolang je geen eigen sound voor 
“Clean” of “Brit” opslaat, kun je op elk moment van 
de Normal- naar de Rock-mode en weer terug gaan.

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 handelsmerk van Marshall Amplification Plc.






