
Rev D International

Pilot’s Handbook



40-00-0080       Electrophonic Limited Edition available @ www.line6.com       Rev H

Gebruikersgids

P
A

G
E

 1
 (
R

IG
H

T
)



Waarschuwing: Dit apparaat voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een Klasse
B digitaal apparaat op grond van Sectie 15 van de FCC Richtlijnen. Er is aan de
volgende twee voorwaarden voldaan: (1) Dit apparaat mag geen storingen veroorzaken
en (2) dit apparaat moet ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die
de werking van dit apparaat nadelig beïnvloeden.

Spider Pilot’s Handbook ©1999, Line 6, Inc. Line 6, Spider, POD, Flextone, AX2,
Floor Board en FB4 zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle andere handelsmerken
zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Fender, Marshall, Vox, Mesa Boogie, Bogner, Dumble, Roland en andere
versterkermodellen zijn alle handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en
zijn op geen enkele manier verbonden met Line 6. De handelsmerken van andere
fabrikanten worden uitsluitend gebruikt om bepaalde versterkergeluiden te
beschrijven die zijn gemodelleerd naar de populairste geluiden van deze klassieke
versterkers.
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Lees deze veiligheidsinstructies en bewaar ze op een veilige plaats.

Lees, voor je de Spider in gebruikneemt, eerst zorgvuldig de van toepassing zijnde bladzijdes
van de handleiding en de veiligheidsinstructies.

1. Volg alle waarschuwingen op de versterker en in de handleiding op.

2. Sluit je Spider uitsluitend aan op stopcontacten met een voltage van 200-240V 47-63Hz.  en
minimaal 2A. Gebruik, wanneer de zekering vervangen moet worden, een T0.63A / 250V slow-
blow zekering.

3. Probeer geen reparaties uit te voeren die de aanwijzingen in deze handleiding te boven gaan.
In onderstaande gevallen moet het apparaat direct ter reparatie worden aangeboden aan
gekwalificeerde technici:

• als er vocht in het apparaat terechtgekomen is

• als het apparaat niet normaal lijkt te functioneren

• als het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd

4. Tijdens het gebruik van dit apparaat kan de onderkant van het metalen chassis heet worden.

5. Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen als radiatoren, kachels en
dergelijke. Houd de achterkant van dit apparaat tenminste 10 cm. van de muur of andere
objecten die de koeling van het apparaat zouden kunnen hinderen.

6. Blokkeer de ventilatieopeningen niet en gebruik dit apparaat niet in een krappe, volledig
afgesloten ruimte.

7. Voorkom dat vocht of objecten in de behuizing binnendringen.

8. Ga niet op netsnoeren staan. Plaats geen objecten op netsnoeren om te voorkomen dat ze
beschadigd worden. Het snoer is met name kwetsbaar in de buurt van de stekker en de connector.

9. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de versterker langere tijd niet wordt gebruikt.
Haal de stekker ook uit het stopcontact bij onweer.

10. Reinig de versterker uitsluitend met een vochtige doek.

11. Gebruik uitsluitend accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant.

14. Langdurige blootstelling aan hoge volumes kan leiden tot onherstelbare gehoorbeschadiging.

WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot
aan regen of vocht om elektrische schokken
of brand te voorkomen.

Het uitroepteken binnen een
driehoek wijst op gevaarlijke
situaties. Lees alle informatie
naast dit teken.

VOORZICHTIG: Voorkom brand of elektrische
schokken. Schroef het apparaat niet open.
Laat reparaties over aan gekwalificeerd
personeel.

De bliksemschicht binnen een
driehoek wijst op informatie over

aanwezige voltages en het risico

van elektrische schokken.

Impedantie Guitar Input 1 MegOhm
Maximaal verbruik 200 Watt
Vermogen Spider 112 50 Watt @ 16 Ohm
Vermogen Spider 210 2 x 25 Watt @ 8 Ohm
Vermogen Spider 212 2 x 50 Watt @ 8 Ohm



Introductie

Welkom bij The Spider....

Leuk dat je de Spider bij je thuis
hebt uitgenodigd. Spider ontgint de
tonale erfenis van de afgelopen
v e e r t i g  j a a r  v a n
gitaarversterkerontwerpen en
combineert dat met magische, digitale
geluidsbewerkingen die ook over tien
jaar hun tijd nog ver vooruit zullen
zijn. Het is dezelfde technologie
als je vindt in de Line 6 POD en
de Flextone en AX2 versterkers.

Hoe helpt de Spider je een
gitaargeluid te creëren dat niet
van deze wereld is? Simpel! Met…

Amp Modeling

Dat is het. En waarom is dat zo
e n o r m  b e l a n g r i j k ?
(Heb je trouwens de registratiekaart

aan de achterkant van de handleiding
al ingestuurd, of je via het web
aangemeld? Mooi. Terug naar het
programma...)

Buizen zijn het hart en de ziel van
alle legendarische gitaarversterkers
v a n  d i e  v e r s t e r k e r s .
Transistorversterkers zijn nu eenmaal
niet in staat de warme,
boventoonrijke klank van buizen te
dupliceren. En “hybride ontwerpen”
– een buis  in een circuit met
verder transistors – zijn een moedige
poging transistorgeluid op te warmen.
Maar de vergelijking met een ‘echt’
buizencircuit kunnen ze niet aan.
Dus het is buizen of niets? Niet
meer...
De technici van Line6 zijn nogal
avontuurlijk ingesteld en helemaal
gek van gitaargeluid. Daarom besloten
ze hun technische spullen
tevoorschijn te halen en alles te
leren wat er over buizen en
versterkers te leren valt. Ook
verzamelden ze een collectie
droomversterkers. Met een gitaar in

de ene hand en de muis van hun
computers in de andere ontfutselden
ze deze klassieke versterkers al
hun geheimen.

Deze technici slaagden erin veertig
jaar gitaargeluiden samen te brengen
i n  e e n  r e v o l u t i o n a i r e
modelleertechnologie die is gebasserd
op DSP (Digital Signal Processing).
Die technologie stelt Line6 in staat
op siliconen gebaseerde levensvormen
als de Spider te ontwikkelen: een
wonderbaarlijk goed klinkend, rood
wondertje met multi-effecten en
alles wat je nodig hebt voor een
fantastisch gitaargeluid. Probeer
de zes Amp Models van de Spider
eens uit en beleef de sensatie van
een complete reeks geluiden, van
klassiek tot modern, die alleen
Line6 je kan bieden.

Voor we verder gaan zijn er twee
dingen die moet weten:

1. Het modelleerproces van Line 6 is een

gepatenteerde, volledig op digitale software
gebaseerde technologie, exclusief voor Line
6.

2. De modelleertechnologie van Line 6 maakt
geen gebruik van samples of transistors; je
hebt er geen speciaal gitaarelement of snoer
voor nodig.

Smart Control FX

Voor een fantastisch gitaargeluid
is meer nodig dan de klank van een
geweldige versterker, en wel
effecten. Je vindt ze in de Smart
Control FX sectie van je Spider.

De delay-knop laat je kiezen uit
drie delay-effecten: een standaard
delay, ping pong en een klassiek
bandecho-effect. Met de modulatie-
knop kun je kiezen tussen flange,
chorus en tremolo en voor elk daarvan
kun je subtiele tot bizarre standen
instellen. Draai maar, en de Spider
doet de rest voor je. Pak nu je

gitaar en lees verder...
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6
Reverb
Meer of minder
virtuele ruimte.

8
Foot Control & Headphone/Line Out
Sluit hier een Line 6 Floor Board aan. Of een FB4 voor kanaalschakelen en
tap. Luister in stereo met koptelefoon of gebruik dit als directe uitgang
voor opnames! (Als je een mono uitgang nodig hebt, raden we je aan een stereo-
naar-dual mono Y-adapter te gebruiken om te voorkomen dat je de eindtrap van
de Spider kortsluit).

Master Volume
Stel het totaalvolume
in zonder je geluid
te veranderen.

7

TAP om delay-tijd in te stellen (zie 5). Zie Tap
“Extra” Functies om te leren hoe je met TAP Presence,
Distortion of Volume kunt opkrikken.

SMART     CONTROL FX

PEDALTAP

PING PONG

TAPE ECHO

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

PHONES

REVERB MASTER POWER

50 WATTS
2 x 10" STEREO

STEREO PHONES & FX

5
Smart Control FX
Draai aan deze knop voor effecten,
snel en makkelijk:

Knop 1 is voor flange, chorus of
tremolo, van subtiel tot overweldigend
voor elk effect.

Knop 2 is voor delay, ping pong of
een virtuele bandecho. Tik op de TAP
knop om de delay-tijd in te stellen.

Amp Models
Hiermee kies je een van de zes
Amp Models. Alle andere regelaars
worden automatisch ingesteld om
goed te klinken met dat model,
speel dus maar gewoon!

Plug hier in
1

2

3

4

Klankregelaars
Drive bepaalt de hoeveelheid vervorming.
De Bass, Mid en Treble regelaars zijn speciaal aangepast voor elk model.

Channel Volume
Zet deze op maximaal. Hiermee
bepaal je de balans tussen
de verschillende kanalen.
Zie 9 voor meer informatie.

9
Channel Memories
De vier programmeerbare kanalen zijn gevuld met fantastische
fabrieksgeluiden. Om een ‘momentopname’ van alle knopstanden
(behalve Master Volume) op te slaan, houd je een van deze
vier knoppen gedurende drie seconden ingedrukt. Het lampje
knippert wanneer het opslaan is voltooid.
Om een kanaal naar een ander te copiëren druk je eerst op

het kanaal dat je wilt copiëren en daarna op de andere, tot

het lampje knippert.

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

GUITAR

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
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De versterkermodel len
Clean. Kies dit versterkermodel
voor klassieke, Fender-achtige
cleane geluiden. Maar ook een goed
jazzgeluid of een sprankelend modern
geluid zijn mogelijk. Het tonale
bereik van dit versterkermodel is
veel breder dan van de andere
versterkers. Het ultieme cleane
geluid!

Twang. Dit model is gebaseerd op
de Fender blackface Deluxe
versterkers uit de jaren zestig en
de Fender Bassman uit de jaren
vijftig. Je hoort nauwelijks
vervorming tot je de Drive-knop
bijna helemaal opendraait.

Blues. Dit geluid is gebaseerd op
d a t  v a n  e e n  M a r s h a l l
JTM-45 Bluesbreaker uit 1965, maar
dan met een uitgebreider bereik van
de klankregeling. As je de Drive-
regelaar verder opendraait, kom je
op het terrein van de Budda
Twinmaster (een andere dure,

handgemaakte versterker) waarvan
de vervorming iets milder klinkt.

Crunch. Dit geluid ontstond tijdens
ons onderzoek naar de 50 Watt
Marshall Plexi uit 1968. Dit model
heeft echter een veel bruikbaarder
toonregeling.

Recto. Dit model klinkt als een
moderne Boogie, maar dan warmer en
vetter. Let ook op de grote,
resonerende klank van de
luidsprekerkast.

Insane. Hoeveel gain kun je aan?
Dit model geeft je Absurd veel
buizenvervorming met behoud van
helderheid en definitie. Net als
bij de andere Spider modellen heb
je hier de beschikking over een
veelzijdige toonregeling. Luister
eens naar dat laag! Zet’m op 10 en
wees medogenloos...

Optionele Foot Control

Floor Board. Hiermee schakel je
tussen de vier kanalen van de Spider
en heb je de beschikking over twee
extra banken met elk vier kanalen.
Ook zijn een wah-pedaal met
aan/uitschakelaar en een volumepedaal
ingbouwd, plus aan/uitschakelaars
voor de effecten en het stemapparaat
en de extra functies die je krijgt
als je de Tap knop op het
bedieningspaneel ingedrukt houdt.

Als de Floor Board is aangesloten,
slaat de Spider kalen op in de op
dat moment geslecteerde bank. Dus
als je in Bank 2 zit en je drukt

op de B knop om een geluid op te
slaan, wordt dat bewaard in bank
2, kanaal B. Bank 1 is hetzelfde
als de vier kanalen van de Spider
zonder Floor Board.

FB4. Met deze eenvoudige controller
kies je tussen de vier kanalen en
tap je de delay-tijd.

Sluit de Floor Board of de FB4 aan
op de Pedal-ingang op het
bedineingspaneel van de Spider. De
lichtjes op het pedaal vertellen je
wat er gebeurt en de behuizing is

setvig genoeg om jarenlang plezier

van te hebben.

FLEXTONE: TAP LIT BUTTON FOR TAP TEMPO / HOLD LIT BUTTON FOR MANUAL
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Extra functies van de Tap Knop

Met de Tap Tempo knop kun je meer
doen dan de snelheid van de delay-
effecten instellen. Je kunt er
namelijk ook extra functies mee
bedienen: Presence Boost, Volume
Boost, Drive Boost en de interne
Noise Gate (de eerste drie zijn
tevens op te roepen met de optionele
Floor Board foot controller). Wanneer
je de Tap Tempo knop ingedrukt houdt,
kun je met enkele knoppen van de
Spider de xtra functies oproepen.
Die instellingen worden bewaard
wanneer je he geluid in een kanaal
opslaat.
 Hier zijn de details:

Boost - A
Houdt de Tap knop ingedrukt terwijl
je de Channel Volume knop voorbij
12 uur draait om de Volume Boost te
activeren. Daarmee ga je harder
zonder extra vervorming – bijvoorbeeld
voor een solo. Het is hetzelfde als

wanneer je de Drive/Boost van de
optionele Floor Board foot controller
indrukt. Terwijl je dat doet gaat
het lampje van Channel B aan als je
de Drive Boost inschakelt.

Distortion - B
Houdt de Tap knop ingedrukt terwijl
je de Drive-regelaar voorbij 12 uur
draait om de extra vervorming te
k r i j g e n  d i e  j e  v a n  e e n
Distortionpedaal verwacht met de
distortion-regelaar op een lage
stand en de volumeregelaar hoog. Je
gitaarsignaal wordt opgekrikt voor
het de ingang van de versterker
bereikt en dat zorgt voor meer
vervorming. Dit is hetzelfde als
wanneer je de Distortion-knop op de
optionele Floor Board foot controller
indrukt. Terwijl je dat doet gaat
het lampje van Channel A aan als je
de Distortion inschakelt .

Presence - C
Houdt Tap ingedrukt terwijl je de
Treble knop voorbij 12 uur draait
om de Presence boost te activeren,

Speciale verborgen functies

• Wanneer je een Amp Model
selecteert,stelt de Spider automatisch
de knoppen correct in voor dat model.
Eventueel kun je de auto-FX selectie
(maar niet de automatische
toonregeling) uitschakelen door de
Spider aan te zetten terwijl je de
Channel D knop ingedrukt houdt.

• Wil je weten hoe de regelaars van
je Spider in een opgeslagen programma
staan? Houd de Tap knop ingedrukt.
Draai nu aan de Amp Models knop. Zo
schakel je de “Compare” functie in.
Als je nu aan de knoppen draait
(behalve de Amp Models en Master
Volume knoppen) vertelt het
kanaallichtje je of de opgeslagen
waarde hoger (Channel A brandt) of
lager (Channel D bradt) is. Zodra
de stand van de knop overeenkomt
met de opgeslagen waarde branden de
Channel B & C lichtjes.
• Je kunt de programmeerbare kanalen
van de Spider in hun oorspronkelijke
staat herstellen door de Channel A

knop ingedrukt te houden terwijl je
de Spider aanzet.

Waarschuwing: Daarmee wis je Al je zelfgemaakte
geluiden. Vraag jezelf dus eerst af of dat wel
echt is wat je wilt.

Klantenservice

Als je vragen over je Spider hebt,
k u n  j e  e - m a i l e n  n a a r
support@line6.com. Ook vind je handige
informatie op de Support pagina van
de Line 6 web site (www.line6.com).

Lees echter eerst deze handleiding
om te zien of die je vragen
beantwoordt.

Meer over de garantie van je Spider
vind je aan het eind van deze
handleiding. Neem bij problemen

contact op met je nationale

distributeur (zie www.line6.com).
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CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

NOTES:

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

NOTES:

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

NOTES:

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

NOTES:

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

NOTES:

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

250ms

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

100ms

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

350ms

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

150ms

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

450ms

CHAN A DCB

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

SMART     CONTROL FX

PEDAL

DELAY

OFFTREMOLO

CHORUS

FLANGE

OFF

GUITAR PHONES

AMP MODELS
BLUES

CLEAN

TWANG

CRUNCH

RECTO

INSANE
REVERB MASTER POWER

PING PONG

TAPE ECHO TAP

150ms

Programmeerblad - Teken hier je favoriete instellingen.

Presets - Dit zijn de fabrieksinstellingen voor de Spider 

Amp Models:

De fabrieksinstellingen voor de Channel-geheugens zij hetzelfde als deze Amp Model presets:
 A - Clean          B - Twang          C - Recto          D - Insane

Copieer deze pagina om een hele bibiotheek aan geluiden aan te kunnen leggen.
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LINE 6 garantiebepalingen

Door je registratiekaart in te sturen stel je ons in staat problemen sneller op te lossen en je op de hoogte te brengen van nieuwe informatie, upgrades
en ander nieuws. Bij voorbaat dank. En veel geluk met je muziek!

Neem voor de garantiebepalingen en in het geval van reparaties contact op met je nationale Line 6 distributeur

.


