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

 

Alvorens met de Spider II aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties behartigen:
1. Volg alle waarschuwingen op de Spider II zelf en in dit Pilotenhandboek.
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 ach-

terpaneel).
3. Voer alleen de in het Spider II-Pilotenhandboek 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 gestaan heeft 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. Zorg dat er geen 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 apparaat 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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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.

Het uitroepteken in een driehoek betekent “voorzichtig”. 
Lees altijd alle dingen door die met dit symbool zijn 
aangeduid.

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

 

WAARSCHUWING

 

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

 

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.

 

VOORZICHTIG

 

: Dit product werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse FCC Rules, beantwoordt aan
de vereisten voor digitale “Class B”-apparaten. Meer bepaald moet het product aan de volgende eisen voldoen: (1) Het mag geen schadelijke interferen-
ties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn tegen eventueel ontvangen interferenties, die de werking op een onvoorspelbare manier zouden kunnen
beïnvloeden.

 

Spider II-Pilotenhandboek © 2004, Line 6, Inc.
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Line 6, Spider II, FBV, FBV Shortboard, FBV4, FBV2, Floor Board, FB4 en Vetta zijn 
handelsmerken van Line 6, Inc. Alle andere productnamen, handelsmerken en na-
men van artiesten zijn eigendom van de betreffende bedrijven en personen, die op 

geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, afbeeldingen, 
songtitels en namen van artiesten worden enkel gehanteerd als verwijzing naar de 
producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen in dit pro-
duct bestudeerd heeft. Het gebruik van productnamen, handelsmerken, afbeeldin-

gen en namen van artiesten impliceert geen medewerking of ondersteuning.
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CLEAN

GUITAR

CRUNCH METAL INSANECHANNELS:

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

C
F

GUITARSluit hier de 
gitaar aan

Toonregelaars
DRIVE komt overeen met de volume- of gain-
regelaar op andere versterkers: hiermee bepaal 
je namelijk de hoeveelheid “scheur”. De pre-
cieze werking van BASS, MID en TREBLE 
verschilt naar gelang het gekozen geheugen 
(en dus versterkermodel).

Channel Vol
Met deze regelaar zorg je dat de in de Spider II opgeslagen 
sounds (versterker + effecten) ongeveer hetzelfde volume heb-
ben. Meer details over de geheugens vind je onder .

Geheugens/versterkermodellen
De vier geheugens berusten telkens op een ander versterkermodel. Bij levering bevatten ze 
bovendien al geschikte instellingen voor de betreffende sound. Druk deze knoppen achtereen-
volgens in om de geluiden te beluisteren. Eigen “snapshots” van alle regelaars (met uitzondering 
van MASTER) kun je opslaan door de knop van het gewenste geheugen minstens twee secon-
den ingedrukt te houden. Zodra de instellingen opgeslagen zijn, knippert de indicator even.
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POWER

FBV
PEDAL

PHONES /
RECORD OUT

TAP DELAY TIME

CD /
MP3 IN

Spider II 30
30 Watts / 12 inch

PHASER

TREMOLO

CHORUS
FLANGE

OFF
SMART     CONTROL FX MASTER

OFF
REVERB

TAPE ECHO

SWEEP
 ECHO

Smart Control FX
Met deze regelaars kun je in een mum van tijd het gewenste effectge-
luid instellen:
Met de eerste regelaar kies je het chorus/flanger-, phaser- of tremolo-
effect. De hoeveelheid effect kan ergens tussen een “vleugje” en “pak-
ken effect” liggen.
Via de tweede regelaar kies je Delay, Tape Echo, Sweep Echo of 
reverb. Bovendien kun je er de balans tussen het ingangs- en het 
effectsignaal mee instellen. Als je een echo-effect kiest, knippert de 
indicator van de TAP-knop in de maat. Druk verschillende keren op 
de knop om een andere vertragingstijd in te stellen.

Algemeen volume
Het weergavevolume 
heeft geen enkele 
invloed op het geluid 
als dusdanig en kan dus 
naar keuze worden 
ingesteld.

Hoofdtelefoon-/directuitgang
Je kunt een hoofdtelefoon op deze connector aansluiten of hem als 
directe uitgang voor opnametoepassingen gebruiken! (Zodra je hier 
iets aansluit, wordt de interne luidspreker uitgeschakeld.)

Vertragingstijd
Druk de TAP-knop minstens twee keer in om de vertragings-
tijd voor het “Tape Echo”- of “Sweep Echo”-effect in te stel-
len (als het actief is). De indicator licht op (en stopt met 
knipperen), wanneer je het reverbeffect activeert; hij dooft, 
als je noch echo, noch reverb gebruikt. (Zie ook ““Extra-
functies” van de TAP-knop” op blz. 8.)

CD/MP3-ingang
Sluit een CD- of MP3-speler op deze 
1/8”-ingang (minijack) aan om je 
door je favoriete bands te laten 
begeleiden.

FBV-pedaaleenheid (enkel op de Spider II 30)
Meer details hierover vind je onder “Werk voor 
de voeten (alleen op de Spider II 30)” op blz. 9.

 

Spider II Steel OM_NL  Page 6  Tuesday, May 11, 2004  4:01 PM



 

7

 

Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden enkel gebruikt om duidelijk te 
maken welke producten voor dit Line 6-product werden bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op berusten.

 

Welkom bij de Spider II…

 

Bedankt dat je een Spider II mee naar huis genomen hebt. Deze versterker is zowat een synthese van de meest gegeerde ver-
sterkers 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.

Elk van de vier geheugens berust op een ander versterkermodel en levert dus een compleet andere sound op:

 

Clean

 

Kies dit model en draai wat aan de toonregelaars om verras-
send “cleane” sounds, waaronder ook warme jazzklanken, te
verkrijgen, die niet enkel helder zijn, maar in de bas ook be-
hoorlijk kunnen pompen. Dan ontbreken eigenlijk alleen
nog een vleugje chorus en een lepeltje delay om te kunnen
zweven!

 

Crunch

 

Een gloedhete Plexi! Dit model berust op een 100W Mars-
hall Plexi uit ‘68. De combinatie van een Variac met de
overbrugde ingangskanalen levert de typische “Brown
Sound” op die de indruk wekt dat je amp zo meteen begint
te smelten! “Even goede vrienden, hé Dave…?”

 

Metal

 

Dit model berust op een Mesa Boogie Dual Rectifier. Jouw
Spider II verbetert dit “klassieke” geluid echter op een aan-
tal punten. Vandaar dat dit model iets moderner klinkt. Dit
soundmonster heeft een grootse bas met veel druk, power
en een snelle respons. Als je echt tot aan de Metal-
pijngrens wil gaan, moet je gewoon dit model kiezen.

 

Insane

 

Met dit model wilden we het niveau zó ver opkrikken tot de
versterker net niet ontploft. De vervorming is al bijna on-
menselijk, hoewel dit nooit ten koste van de definitie of het
karakter gaat. 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!
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Alle in deze handleiding vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden enkel gebruikt om duidelijk te 
maken welke producten voor dit Line 6-product werden bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op berusten.

 

“Extrafuncties” van de TAP-knop

 

De TAP-knop dient niet alleen voor het instellen van de
vertragingstijd. Je kunt er tevens de booster en noisegate
mee instellen.

 

Distortion Boost 

 

Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je de DRIVE-rege-
laar op een waarde voorbij “12 uur” zet. Als je dit doet, licht
de indicator van de CLEAN-knop op de Spider II op. Het
geluid wordt nog “smeriger” – ongeveer zoals bij een vervor-
mingpedaaltje met een kleine vervormingswaarde en een
hoog uitgangsvolume. Het gitaarniveau wordt vóór het ver-
sterkermodel opgehaald. Hierdoor wordt het model veel in-
tenser aangestuurd en begint het dus sneller te scheuren.

 

Noisegate

 

Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je de REVERB-rege-
laar op een waarde voorbij “12 uur” zet. Daarmee schakel je
de noisegate in, d.w.z. een schakeling die brom en ruis on-
derdrukt, wanneer je niets speelt. Als de gate actief is, licht
de INSANE-indicator op.

 

Speciale verborgen functies

 

Tijdens de keuze van een versterkermodel maakt de
Spider II automatisch de bijpassende instellingen voor de
effecten en de toonregeling. De automatische effectkeuze
(maar niet de instellingen van de toonregeling) kun je de-
activeren door de INSANE-knop ingedrukt te houden, ter-
wijl je de Spider II inschakelt. Als je de versterker daarna
opnieuw inschakelt, wordt de automatische effectkeuze
echter weer geactiveerd.

Indien nodig, kun je opnieuw de voorgeprogrammeerde
sounds laden door CLEAN ingedrukt te houden, terwijl je
de Spider II inschakelt.

 

Waarschuwing

 

: Hiermee overschrijf je ALLE 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.
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Werk voor de voeten (alleen op de Spider II 30)

 

De Spider II 30-combo laat het gebruik van twee voetschakelaareenheden toe: een FBV4 voor de geheugenkeuze en het “tap-
pen” van de vertragingstijd, of een FBV2 voor het selecteren van geheugens. Onthoud wel dat je noch een FBV, FBV Short-
board, Floor Board, noch een FB4 pedalenbak met de Spider II 30 kunt gebruiken.

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

 

FBV2

 

De FBV2 biedt twee voetschakelaars voor het doorlopen
van de geheugens. Trap één van beide in om de geheugens
(“Clean”, “Crunch”, “Metal” en “Insane”) van de Spider II
30 één voor één op te roepen.

 

FBV4

 

Hiermee kun je de 4 geheugens van de Spider II direct kie-
zen. Door de voetschakelaar van het actieve geheugen ver-
schillende keren in te trappen kun je het tempo “tappen”.
Trap hem dus minstens twee keer in de maat van de drum-
mer in – en je bent op dreef!
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Je mooiste sounds

 

Als je wilt, vind je op 

 

www.line6.com

 

 tal van instellingen voor de meest uiteenlopende muziekstijlen. Bovendien kun je
hier natuurlijk ook je eigen instellingen vasthouden door de standen van de regelaars –en zelfs de TAP-instelling– te noteren.

CLEAN CRUNCH METAL INSANE TAP DELAY TIMECHANNELS:

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

PHASER

TREMOLO

CHORUS
FLANGE

OFF
SMART     CONTROL FX

OFF
REVERB

TAPE ECHO

SWEEP
 ECHO

CLEAN CRUNCH METAL INSANE TAP DELAY TIMECHANNELS:

DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL

PHASER

TREMOLO

CHORUS
FLANGE

OFF
SMART     CONTROL FX

OFF
REVERB

TAPE ECHO

SWEEP
 ECHO

Voorbeeld van een “cleane” sound met chorus en echo

1 tap/tel ( �)

Tap/tel (  )
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Tap/tel (  )

Tap/tel (  )
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Tap/tel (  )

Tap/tel (  )
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Tap/tel (  )

Tap/tel (  )
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Tap/tel (  )

Tap/tel (  )
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Dienst na verkoop

 

Alvorens contact op te nemen met het serviceteam van Line 6 verdient het aanbeveling om deze handleiding aandachtig
door te nemen. Misschien bevat dit document al het antwoord op je vraag. Bijkomende inlichtingen vind je op de Support-
pagina van de Line 6-site (www.line6.com). Die bevat zelfs een FAQTRAQ-systeem met zoekfunctie om de benodigde ge-
gevens in een mum van tijd te vinden.
Wil je toch liever met een mens van Line 6 praten? Noteer dan het serienummer en zet, alvorens ons te bellen, even alle
dingen, die je wilt vragen, op papier om niets te vergeten. Gebruikers in de VS en Canada kunnen ons op het volgende num-
mer bellen: (818) 575-3600, tussen 8 en 17 uur, maandag tot vrijdag (PST). Gebruikers in andere landen kunnen terecht bij
de Line 6-dealer waar ze het product gekocht hebben. Op www.line6.com vind je een overzicht van alle Line 6-dealers in je
buurt.

 

Voor support vanuit de fabriek:

 

Als een medewerker van het Line 6-team beslist dat de Spider II retour moet voor een herstelling, geeft hij of zij je een “Re-
turn Authorization”-nummer (RA). Producten, die zonder RA-nummer bij ons toekomen, worden meteen op jouw kosten
teruggestuurd. Stop het product voor het transport in de originele verpakkingsdoos en plak er een omschrijving van de sto-
ring op. Vermeld bovendien je adres en een telefoonnummer waar de Line 6-ploeg je kan bereiken, als dat nodig blijkt. Stuur
het product op jouw kosten (en liefst verzekerd) naar:

 

Line 6 Customer Service

 

6033 De Soto Avenue
Woodland Hills, CA 91367
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Garantiebepalingen

 

Door je online (www.line6.com) te laten registreren of ons de registratiekaart terug te sturen zorg je dat wij over alle belangrijke gegevens beschikken en je eventueel sneller kunnen helpen. Bovendien kunnen we
je dan direct op de hoogte houden van productverbeteringen, nieuwe producten en andere belangrijke weetjes. Vul de garantiekaart dus in en stuur ze vandaag nog op. En succes met je muziek!
Line 6, Inc. (“Line 6”), waarborgt dat haar nieuwe producten voor zover ze bij een erkende Line 6-dealer in de VS of Canada werden gekocht, noch materiële gebreken vertonen, noch herstellingen van gelijk welke
aarde behoeven, dit voor een periode van één (1) jaar vanaf de eerste aankoopdatum van dit product. Gebruikers in andere landen kunnen bij de Line 6-dealer, waar ze het product gekocht hebben, informatie
inwinnen over de plaatselijke garantiebepalingen.
Tijdens de garantieperiode heeft Line 6 het recht om producten hetzij te herstellen, hetzij te vervangen, indien er daadwerkelijk sprake is van een defect.
Line 6 behoudt zich het recht voor om een teruggestuurd product zonder voorafgaande kennisgeving te updaten en alle voor een productverbetering noodzakelijke handelingen uit te voeren. Line 6 heeft het recht
gebruikte onderdelen voor herstellingen of werken in het kader van de garantiebepalingen te gebruiken.
Deze garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper die het product bij een erkende dealer heeft aangekocht. De garantie kan echter overgaan op de persoon die het product op een later tijdstip koopt, indien dit
binnen de garantieperiode gebeurt en indien de nieuwe eigenaar Line 6 daarvan d.m.v. de volgende documenten op de hoogte brengt: (i) alle gegevens voor de registratie van de garantie (zie de garantiekaart) op
naam van de nieuwe eigenaar, (ii) een bewijs voor de wettelijke overdracht, opgemaakt binnen de 30 dagen na de aankoop, (iii) een fotokopie van de originele factuur. Line 6 bepaalt als enige of de garantie al dan
niet overgaat op de nieuwe eigenaar.
Dit is de enige garantie waar jij recht op hebt. Bij deze verbiedt Line 6 alle personen, met inbegrip van dealers en vertegenwoordigers, om in naam van Line 6 verantwoordelijkheid op te nemen of waarborgen te
geven die buiten het bestek van deze bepalingen vallen.
Line 6 behoudt zich het recht voor om een bewijs van een rechtmatige aankoop van het product te eisen in de vorm van een kopie van de gedagtekende factuur of een ontvangstbewijs.
Herstellingen en onderhoudswerken aan Line 6-producten mogen uitsluitend in de fabriek of bij een erkende herstellingsdienst worden uitgevoerd. Line 6 beslist of een herstellingsdienst de voorgestelde herstelling
al dan niet mag uitvoeren. Bij het uitvoeren van niet toegelaten onderhoudswerken, herstellingen of wijzigingen aan het product vervalt de garantie onmiddellijk.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN

 

DE HIERBOVEN VERMELDE PUNTEN VORMEN DE ENIGE GARANTIE, DIE LINE 6 AAN HAAR EINDKLANTEN GEEFT. ZIJ VERVANGEN ALLE ANDERE EVENTUEEL EERDER TOEGEKENDE GARANTIES.
ER WORDT GEEN ENKELE STILZWIJGENDE GARANTIE GEGEVEN, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE DAT DIT PRODUCT EEN VERKOOPSWAARDE HEEFT OF VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING
GESCHIKT IS, DIE NIET BINNEN HET BESTEK VAN DE GARANTIEBEPALINGEN VALT. NA AFLOOP VAN DE UITDRUKKELIJK VERMELDE GARANTIEPERIODE (1 JAAR) HEEFT LINE 6 GEEN ENKELE
STILZWIJGENDE OF UITDRUKKELIJKE VERPLICHTING MEER TEGENOVER DE KOPER. LINE 6 KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR TOEVALLIGE OF ANDERE SCHADE GELEDEN
DOOR DE KOPER OF DERDEN, MET INBEGRIP –MAAR ZONDER BEPERKEND TE ZIJN– VAN FINANCIEEL VERLIES, ONTLOPEN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE TE WIJTEN ZOUDEN KUN-
NEN ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DIT APPARAAT, ZELFS AL GEBEURDE DIT OP DE JUISTE MANIER. LINE 6 STAAT NIET IN VOOR KOSTEN I.V.M. EISEN OF RECHTSZAKEN MET BETREKKING TOT
DE VOORGAANDE GARANTIEBEPALINGEN. In bepaalde staten is het bij wet verboden om de aansprakelijkheid voor toevallige of bedrijfsschade c.q. de garantieperiode te beperken. Sommige bepalingen
hierboven zijn dus eventueel niet van toepassing op jouw geval. Via deze garantie verwerf jij specifieke juridische rechten plus eventueel bijkomende rechten die volgens de wetgeving in jouw land of streek verplicht
zijn. Hoe dan ook: deze garantie geldt enkel voor producten die in de Verenigde Staten van Amerika of Canada aangekocht en gebruikt worden. Line 6 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies
die/dat te wijten is aan nalatigheid of kwaad opzet van het transportbedrijf of zijn agenten. Eventuele transportschade of verlies moet dan ook worden verhaald op het transportbedrijf.
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