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Pilotenhandboek

STUDIO 110





Line 6, LowDown, Spider II, 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, handels-
merken, afbeeldingen en namen van
artiesten impliceert geen medewerking 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 Studio 110 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 LowDown Studio 110-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. 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.
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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
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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1. Ingang en –10dB-knop – Sluit hier je
instrument aan en kies de passieve mode (op). Als de
ingangstrap dan overstuurt, moet je de actieve mode
(neer) kiezen. Een “passief” instrument bevat noch
een voorversterker, noch een batterij. Een “actieve”
bas bevat wél een voorversterker en dus ook een batterij.

2. Versterkermodellen – Met deze knoppen kies
je telkens één van de 4 versterkermodellen. Door R&B
en ROCK samen in te drukken selecteer je de synthbas.
In die mode hebben de regelaars van je LowDown een
andere functie en worden ze meteen ingesteld om je
een perfect geluid te geven! Bij levering bevatten de
vier 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,
LO 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. MASTER – Het weergavevolume heeft geen
enkele invloed op het geluid als dusdanig en kan dus
naar keuze worden ingesteld.

7. CD/MP3 – Hierop kun je een signaalbron naar
keuze aansluiten, die dan eveneens via de luidspreker
van de LowDown 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.

8. Hoofdtelefoon – 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.

9. XLR Direct Out – Stuurt een perfect voorbereid
signaal (met speakersimulatie) naar de PA-man enz.
Met de schakelaar links kun je de massa afkoppelen.

10. PREAMP OUT – Deze uitgang zendt je
bassignaal naar een externe basversterker, een eindtrap,
een mengpaneel of de PA.

11. POWER – Aan of uit. Je hoort meer, wanneer
je de versterker inschakelt.



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
LowDown 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, ook al heeft dat een
erg alledaagse sound. Het was gewoon tijd voor een
alternatief.

De LowDown is het resultaat van heel wat zwoegwerk.
Dit is de eerste 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 gewoon alles. En eindelijk
heb je voldoende aan één compacte versterker… Maar
laten we beginnen!

* 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.



Wijze raad…
Ziehier een aantal tips om te zorgen dat je LowDown
Studio 110 de eerstkomende jaren perfect blijft
functioneren.

• NEEM ALLEEN MEE WAT JE NODIG HEBT! De
LowDown Studio 110 helpt je daarbij. Zelfs als een
bassist zijn complete rig mee naar de studio neemt, zet
de technieker in 95% van de gevallen toch maar één
microfoon vóór één 8x10”-kast. Hoewel het directe
signaal van de Studio 110 vaak al een fantastische
sound voor de opname oplevert, willen bepaalde
mensen de lucht tussen de speaker en de microfoon
in hun sound horen. Vandaar de 1x10”-speaker in deze
combo. Zet er een microfoon voor – en je weet waant
je plots vóór een reuzerig.

• En dat is nog steeds niet alles! De voorversterkeruit-
gang laat toe om de sounds van je favoriete basver-
sterkers overal mee naartoe te nemen. Voor repetities
en kleinere optredens heb je maar je bas en de Studio
110 nodig. Sluit de voorversterkeruitgang aan op de
PA of zanginstallatie en je bent er helemaal klaar voor.
Met name in grotere steden is dit een belangrijk
voordeel. Tenslotte hoef je nooit meer te kiezen tussen
sound of transportgemak. En voor wie al een solidstate-
rig bezit, maar eigenlijk toch liever een buizengeluid
had, vormt de Studio 110 eveneens een slimme keuze
– als ultieme voorversterker namelijk die je bovendien
toelaat om een verantwoord geluid naar de zaal uit te
sturen. Zo ben je er immers zeker van dat het publiek
precies hetzelfde hoort als jij op het podium.



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. Ben je het daar niet
mee eens, dan kun je de nodige wijzigingen doorvoeren
en opslaan door de betreffende knop 2 seconden lang
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 altijd het
versterkermodel. 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 LO MID bij. Soms bereik je met wat meer
lage middentonen 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, LO 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
niveaudrempel van de compressor in. Hoe verder je
hem naar rechts draait, hoe sterker het signaal
gecomprimeerd wordt. Dat zorgt voor een compacter
(gelijkvormiger) geluid. Draai hem helemaal naar links
om de compressor 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 links 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.

Synth
Ken je de ‘Gap Band’ of de ‘Dazz Band’? Of misschien
Marilyn Manson, of NIN? Die gebruiken allemaal een
bassynthesizer. Vanaf heden kun jij dat ook – en nog
wel met de vette geluiden van de jaren ‘70. Verderop
bespreken we de regelaarfuncties van deze synthesizer.

* 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.



Over de synthesizer:
Wanneer je het Synth-model kiest, fungeren de
regelaars op het frontpaneel als bedieningsorganen
van je analoge bassynthesizer. Ziehier hoe dit werkt:

Drive
Voegt vervorming achter het filter toe. Vanaf “10 uur”
begint het geluid te scheuren.

Cutoff (Bass)
Filterfrequentie (“cutoff”). Rond de “10 uur”-instelling
wordt de synthesizer lekker rond.

Resonance (Low Mid)
Door deze regelaar naar rechts te draaien voorzie je de
sound van een SciFi-tintje.

Envelope (High Mid)
Envelope-intensiteit van het filter. De filterenvelope
wordt bij elke gespeelde noot opnieuw gestart. Met
de envelope bepaal je hoe ver de filterfrequentie
tijdens het spelen op en neer gaat.

Attack/Decay (Treble)
Snelheid van de filterenvelope. Hiermee bepaal je hoe
snel de filterenvelope op je noten reageert. Zet de
regelaar  op “9  uur”  voor  dat  typische
bassynthesizergeluid.

Waveform (Opto Comp)
Met deze regelaar kun je kiezen uit een groot aantal
golfvormen:

1

2
3

4
5 6

7

8
9

1. Zaagtand
2. Zaagtand en een octaaf eronder
3. Zaagtand + zaagtand een octaaf eronder
4. PWM met driehoeksgolf
5. Driehoeksgolf en een octaaf eronder
6. Blokgolf
7. PWM met blokgolf + octavering
8. PWM met blokgolf en octaaf eronder met chorus

+ toegevoegde kwint
9. PWM van een blokgolf + octaaf eronder met chorus



Instellingen opslaan
Via de vier modelknoppen heb je toegang tot evenveel
populaire sounds. Je kunt hier echter ook je eigen
instellingsversies opslaan. Indien nodig, kun je de
fabrieksklanken later weer laden. Je mag ze dus in
eerste instantie gerust overschrijven.

Om eigen “snapshots” van alle regelaars (met
uitzondering van MASTER) op te slaan, moet je één
van deze knoppen minstens twee seconden ingedrukt
houden. Zodra de instellingen opgeslagen zijn, knippert
de indicator twee keer.

XLR Direct Out
Ziehier een directuitgang die je op de studio- of PA-
mengtafel kunt aansluiten. De uitgestuurde signalen
worden voorzien van de unieke A.I.R.-bewerking, die
aan de basis ligt van het overweldigende succes van
Line 6-producten zoals de POD (dé referentie voor
opnamen direct in de tafel). Het volume stel je in met
CHAN VOL. Bovendien is er een schakelaar waarmee
je de massa kunt afkoppelen, indien je bassignaal in
de PA te kampen heeft met brom. De soundmensen
van Line 6 hebben kosten noch moeite gespaard om
je het beste van het beste te geven. Er zijn nogal wat
geluidstechniekers die het liefst van al met een DI-
box werken waarop jij de bas aansluit. Hoewel dit de
dagdagelijkse praktijk is, zou je eens aan de technieker

moeten vragen om deze uitgang uit te proberen. We
zijn ervan overtuigd dat hij de sound mét
speakerbewerking óók veel beter zal vinden!

Belangrijk
Vaak geeft de directe uitgang tijdens het in- en
uitschakelen van de versterker een luide plof weer.
Het verdient dan ook aanbeveling om hem pas na
inschakelen van de LowDown aan te sluiten/af te
koppelen c.q. externe apparaat uit te schakelen alvorens
de versterker in/uit te schakelen.

CD/MP3
Hierop kun je een CD- of MP3-speler c.q. een
drumcomputer enz. aansluiten. De LowDown stuurt
het geluid ervan naar de luidspreker en de
hoofdtelefoonaansluiting. Handig om in stilte te
jammen! 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
en een 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 Studio 110 nog een erg populaire
sound die je misschien al van zijn grote broers kent.
De Studio 110 heeft namelijk een “rockmode” 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. Met deze
operatie overschrijf je ALLE zelf opgeslagen sounds.
Stel je dus de vraag of je die mode echt nodig hebt.

Brit
Gebaseerd op* een Marshall® Super Bass uit 1968.
Meer hoeven we waarschijnlijk 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 Studio 110 uitschakelen en de
CLEAN-knop ingedrukt houden, terwijl je hem weer
inschakelt. Zolang je geen eigen sounds opslaat, kun
je op elk moment van de normale naar de rockmode
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 .




