
Pilotenhandboek
Manuel de pilotage
Pilotenhandbuch
Manual del Piloto

Pilot’s Guide

Een diepgaande kennismaking met de revolutionaire technieken en
tonale geneugten van de Spider Valve.

40-00-0123	 Electrophonic	Limited	Edition	available	@	www.line6.com/manuals	 Rev	A

®



Het serienummer bevindt zich op het achterpaneel van jeSpider Valve. Het gaat om het getal datSpider Valve. Het gaat om het getal datHet gaat om het getal dat 
begint met ‘(21)’. Noteer het hier, zodat je het later makkelijk kunt vinden:

WAARSCHUWING: Om het risico op brand 
of elektrocutie te beperken, dient dit apparaat niet te 
worden blootgesteld aan regen of vochtigheid.

OPGELET: Verwijder nooit de schroeven, om het risico op 
brand of elektrocutie te beperken. In het apparaat bevinden zich 
onderdelen die niet door de gebruiker mogen worden vervangen. 
Onderhoud uitsluitend door een erkende technische dienst.

OPGELET: Tests hebben uitgewezen dat dit apparaat voldoet aan de gestelde eisen voor een digitaal apparaat uit 
Klasse B volgens deel 15 van de FCC richtlijnen. De werking moet voldoen aan de volgende voorwaarden: (1) Dit 
apparaat mag geen schadelijk interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen interferentie van 
buitenaf, zelfs als dat een onwenselijke werking tot gevolg heeft.

De bliksemschicht in een driehoek staat voor 
‘waarschuwing voor elektriciteit!’ en duidt op 
informatie over voltage en mogelijke risico’s 
op een elektrische schok.

Het uitroepteken in een driehoek 
betekent ‘opgelet!’. Lees alle informatie 
naast deze symbolen goed door.

SERIENUMMER:

Let op:

Alle productnamen, waar in deze handleiding 
naar wordt verwezen, zijn handelsmerken van de 
betreffende eigenaren, die op geen enkele manier 
aan Line 6 verbonden zijn. De handelsmerken van 
andere fabrikanten zijn alleen geplaatst om de 
producten van deze fabrikanten te identificeren, die 
werden bestudeerd tijdens de ontwikkeling van de 
geluidsmodellen van Line 6. 



Lees deze belangrijke veiligheidsinstructies goed door.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats.

Lees voor je de Spider Valve gaat gebruiken eerst de relevante onderdelen van onderstaande instructies goed door: 

1. Volg alle waarschuwingen uit de Spider Valve handleiding.

2. Sluit alleen aan op stopcontacten van 100-120V of 200-240V 47-63Hz (dit hangt af van de transformator. Lees hiervoor 
het label op het apparaat). 

3. Als het apparaat beschadigd is, moet het 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 normaal werkt of duidelijk anders 

 • het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd

4. Raak de buizen niet aan als het apparaat aanstaat. Wacht tot je zeker weet dat de buizen voldoende zijn afgekoeld, ongeveer 
10-20 minuten na de versterker is uitgeschakeld.

5. Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, of andere apparaten die warm worden. Houd de 
achterkant van het apparaat minstens 10 cm centimeter van muren of andere zaken die de ventilatie kunnen blokkeren.

6. Houd de ventilatie openingen vrij en gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte.

7. Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, of andere apparaten die warm worden.

8. 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 aansluiting op het apparaat.

9. Haal de stekker uit het stopcontact als de versterker langere tijd niet wordt gebruikt en tijdens onweer.

10.  Alleen met een licht bevochtigde doek schoonmaken.

11.  Altijd aansluiten op een geaard stopcontact. Een geaarde stekker heeft een extra ader voor de aarding en is voor je eigen 
veiligheid.

12.  Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.

13. Langere tijd blootgesteld worden aan hoge volumeniveaus kan onherstelbare gehoorbeschadiging tot gevolg hebben. Neem 
‘veilig luisteren’ serieus!

14. Let op dat er voor je de versterker aanzet altijd een speakerkast of dummyload is aangesloten op de juiste speakeruitgang.

15. Vervang de Sovtek 5881 eindversterkerbuizen altijd met eenzelfde, gematchte set, tegelijk. Line 6 adviseert dit te laten doen 
door een geautoriseerd Service Center. 

17. Laat routine onderhoud altijd over aan het Line 6 Service Center.  Je kunt ze vinden via: 

 http://www.line6.com/support/servicecenters.
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Het verHaal acHter de Spider valve
Het beste van twee werelden

Welkom bij de Line 6 familie en bedankt dat je een Spider hebt gekozen, de eerste 
van een nieuwe generatie Modeling Tube Amplifiers. Wij hebben keihard gewerkt om 
gitaarversterking op een nieuw niveau te krijgen met dit revolutionaire product.

We kennen allemaal wel iemand die een POD® heeft aangesloten op een buizenversterker. 
Een combinatie zoals deze geeft je het beste van twee werelden: de ongekende serie 
veelgeprezen versterker- en effectmodellen, gekoppeld aan de warmte en het gevoel van 
een buizenversterker. Door de jaren heen is ons constant gevraagd om een versterker met 
deze benadering. We luisterden, maar hebben gewacht totdat alles op zijn plek viel om 
een uitzonderlijke versterker te bouwen. En dat is nu. Onlangs zijn we een partnerschap 
aangegaan met versterkerlegende Reinhold Bogner. Samen ontwikkelden we de Spider 
Valve, een versterker van wereldklasse met de veelzijdigheid van een Line 6 modeller.

Reinhold Bogner

Reinhold Bogner had al een aantal versterkerontwerpen op zijn naam staan, toen hij in 
1989 Duitsland verliet om zich in Los Angeles te vestigen. In de VS werd hij al snel kind 
aan huis bij grootmeesters als Steve Stevens, Dan Huff, Allan Holdsworth, Mike Landau en 
Steve Vai die hem vroegen hun versterker te onderhouden. Eddie Van Halen vertrouwde 
Reinhold de opdracht toe zijn arsenaal aan versterkers nieuw leven in te blazen. Eddie was 
tevreden. Bogner Amplification was geboren.
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Voor het bouwen van de Spider Valve heeft ons team van gitaargefreakte ingenieurs 
samengewerkt met Reinhold. Door gebruik te maken van zijn gevoel voor boetiek 
versterkers, lukte het ons om onze modelling volledig te integreren met zijn buizenontwerp, 
met als resultaat de rijke, harmonische, subtiele compressie en typische klank van een 
geweldige vintage versterker. Het eindresultaat van onze samenwerking overtrof onze 
grootste verwachtingen en biedt een ervaring die veel meer is dan de som der delen.

Spider Valve – Dit is een buizenversterker

Het signaaldiagram van de Spider Valve 112 en 212 staat hieronder:

Zoals je ziet, bestaat de Spider Valve uit een volledige klasse AB versterker met een digitale 
voortrap waarin zich de magie van onze versterker- en effectmodellen bevindt. Maar laten 
we wel zijn: dit zijn geen ‘marketing buizen’. Dit is een echte buizenversterker.  De fasedraaier 
en de 5881 eindtrap worden aangestuurd door 12AX7 voorversterkerbuizen, die de rijke 
boventonen en compressie van een geweldige vintage buizenversterker verzorgen. 

De Spider Valve biedt het beste van twee werelden: een enorme reeks Line 6 geluiden 
en effecten, gecombineerd met het gevoel en de in de praktijk bewezen kracht van een 
eersteklas buizenversterker. We hopen dat je met deze versterker net zoveel plezier hebt als 
wij met het bouwen ervan. 
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Knoppen en aanSluitingen

1   Guitar In – Hier inpluggen.

2  Versterker Modellen – Draai aan deze knop om een van de twaalf 
versterkermodellen te selecteren. Deze zijn geïnspireerd door voicings of kanalen van onze 
favoriete versterkers. Alle regelaars van de Spider Valve, behalve Master en Presence,  
zijn door ons al zo ingesteld dat ze goed klinken met dat versterkermodel. Je kunt dus 
direct spelen. Meer info in hoofdstuk 3.

3   Toonregelaars – Drive werkt als de volume- of gainknop op andere versterkers.  
Het bepaalt hoeveel oversturing je krijgt. De Bass, Mid, en Treble knoppen zijn door ons 
voor elk versterkermodel zo ingesteld dat je optimale toonregeling hebt. 

4  Channels – De vier programmeerbare kanalen zijn voorzien van geweldige 
fabrieksgeluiden. Deze knoppen gebruik je ook als je je eigen geluiden gaat opslaan. Meer 
informatie vind je in hoofdstuk 2.

5  Channel Volume – Met deze knop kun je een balans maken tussen de geluiden 
die je opslaat in je Channels.

6   Mod Effecten – Door te draaien aan deze knop, kies je tussen chorus/flange, 
phaser of tremolo, en een scala aan verschillende instellingen, van subtiel tot over the top. 
Aan de LED kun je zien welk effect geselecteerd is.

7   Delay – Selecteert delay, tape echo of sweep echo, met een aantal instellingen van 
weinig tot veel. Aan de LED kun je zien welk effect geselecteerd is, terwijl de LED van de 
Tap knop synchroon met de delay tijd knippert.
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8   Tap Knop en LED – Druk een paar keer achtereen op de Tap knop om de 
delaytijd te veranderen. Ingedrukt houden om het stemapparaat te activeren.

9   Reverb – Meer of minder reverb.

10   Master Volume – Regelt het algehele volume van de versterker zonder iets 
aan de klank te veranderen. Dit is een passieve, analoge regelaar die verbonden is met het 
buizengedeelte.

11   Presence – Regelt de helderheid van de eindtrap. Ook dit is een passieve, 
analoge regelaar die verbonden is met het buizengedeelte.

12   Navigator & Channel Display – Naar boven naar beneden bladeren 
door de verschillende geluidsbanken (user, artist based, song based). Met de linker- en 
rechterknoppen selecteer je geluiden in die banken. In het display staat het nummer van 
het gekozen geluid (b.v. 01A, 60S) en de naam (b.v. Crunchzilla).

13   Standby – Met deze schakelaar zet je de interne luidspreker uit, zonder de 
versterker uit te zetten. Voor een optimale levensduur van de buizen is het belangrijk deze 
knop als volgt te gebruiken bij het inschakelen van de versterker:

Zet de Standby schakelaar in de Standby (beneden) positie.
Zet Power schakelaar aan.
Laat de versterker minstens een minuut opwarmen.
Zet de Standby schakelaar aan.
Blazen met die handel!

14   Power – Schakelt de versterker in of uit. Let op dat er altijd luidsprekers 
aangesloten moeten zijn VOOR je de versterker aanzet en ze mogen pas weer worden 
losgekoppeld NADAT de versterker is uitgezet.

•
•
•
•
•
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15   FBV Pedal – Hierin plug je een van onze optionele FBV footcontrollers 
voor selectie van geluiden, tap tempo, effecten aan/uit, wah/volume, meer dan 32 
geheugenlocaties en stemapparaat. Meer info in hoofdstuk 4.

16   Balanced Direct Out en Ground Lift – Een uitgang met 
speakersimulatie van POD® -kwaliteit voor directe aansluiting op een mengtafel.

De ground lift schakelaar kan worden gebruikt om brom en ruis te elimineren. Dit komt 
vooral voor als de versterker is aangesloten op andere apparatuur. Zet de  schakelaar in de 
LIFT positie om de aarding van de XLR intern op te heffen. In de GND positie blijft de 
XLR aansluiting geaard.

17   Preamp Out – Dit is een uitgang die voor het buizengedeelte zit en die voor 
allerlei doeleinden kan worden gebruikt. Zo kun je ‘m aansluiten op een tweede versterker 
of als ‘effects send’ om externe effecten aan te sluiten. De  Power Amp In kun je gebruiken 
om het signaal uit de effecten weer terug de versterker in te sturen of om een externe 
voorversterker aan te sluiten. Wij raden je af deze uitgang te gebruiken voor aansluiting 
op een mengtafel. Daarvoor heb je de Balanced Direct Out.

18   Power Amp In – Dit is een directe aansluiting op de buizen eindtrap met 
de 12AX7 voorversterkerbuizen, de 5881 eindtrapbuizen, en de Master, en Presence 
regelaars.

Als je iets op deze ingang aansluit, wordt de Preamp Out intern losgekoppeld van het 
buizengedeelte.
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19   Speaker Outputs – Voor het aansluiten van luidsprekers. De details staan 
hieronder:

112 en 212 Combo’s
Output A is voor een 8 ohm speakerlading en is bedoeld voor het aansluiten van één 8 
ohm speaker(kast). 

Output B is voor een totale speakerlading van 4 ohm. Je kunt één kast van 4 ohm 
aansluiten of twee van 8 ohm.

HD100
Output A is voor een 16 ohm speakerlading en is bedoeld voor het aansluiten van één 8 
ohm speaker(kast).

Output B is voor een totale speakerlading van 8 ohm. Je kunt één kast van 8 ohm 
aansluiten of twee van 16 ohm.

Output C is voor een totale speakerlading van 4 ohm. Je kunt één kast van 4 ohm 
aansluiten of twee van 8 ohm.

Je mag maar één uitgang tegelijk gebruiken en nooit de versterker aanzetten met de speakers 
aangesloten. Als je de speaker wilt uitschakelen, moet je de Standby knop gebruiken, 
zoals eerder beschreven.

Buizen – De Spider Valve 112 en 212 combo’s, zijn voorzien van twee 12AX7-B 
voorversterkerbuizen en twee 5881eindtrapbuizen. De Spider Valve HD100 heeft twee 
12AX7-B voorversterkerbuizen en vier 5881 eindtrapbuizen. Meer informatie in hoofdstuk 
5.

Speaker(s) – De Spider Valve 112 en 212 combo’s zijn voorzien van Celestion® 
Vintage 30 speakers. Genoeg gezegd.
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preSetS, Stemapparaat & meer
Presets

Je nieuwe Spider Valve heeft 36 gebruikerslocaties en meer dan 200 programma’s van 
artiesten en gebaseerd op bestaande nummers. Met de Navigator kun je ze selecteren.

De gebruikerslocaties hebben we vast voorzien van geweldige geluiden, klaar om door jou 
verbeterd te worden. Kijk bij Presets Opslaan voor meer informatie. De gebruikerslocaties 
bevinden zich onder Bank 1-9. Elke Bank bevat vier geluiden, A, B, C, en D. De knoppen 
op het frontpaneel lichten op als het corresponderende programma geselecteerd is.

De Artist Presets zijn gemaakt door een team van waanzinnige gitaarhelden en omvatten een 
groot aantal stijlen. Ieder van hen gaven we een versterker om een bank met inspirerende 
geluiden te maken. Sommige kozen ervoor om de geluiden van hun cd’s na te maken. 
Anderen doken diep in de mogelijkheden die de Spider Valve te bieden heeft. De geluiden 
zijn ingedeeld per artiestnaam. Alsof ze je een handje helpen bij het programmeren van 
je geluiden.

De Song Based Presets zijn gebaseerd op klassieke gitaarnummers en zijn onderverdeeld 
per genre.

Presets Opslaan

Als je eenmaal een geluid hebt gemaakt, wil je het natuurlijk opslaan. Voordat je dat doet, 
is het een goed idee om door de fabrieksgeluiden te bladeren zodat je weet welk geluid je 
kunt missen. Maak een notitie van het bank- en programmanummer zodat je weet waar je 
het kunt opslaan.

 Om een User Preset op te slaan (Banken 1 tot 9), moet je het volgende doen:

Houd de verlichte channel knop ingedrukt. De LED begint te knipperen.

Geef het programma, indien gewenst, een naam. Druk op left en right om de cursor 
positie te veranderen. Met up en down kies je een nummer of letter.

Kies een bank. Als je een naam hebt gekozen, druk je op ‘left’ totdat de cursor onder 
het banknummer staat. Dan druk je op de up- en downknoppen van de navigator tot 
je bij de bank bent waarin je het geluid wilt opslaan.

Druk tenslotte op de gewenste A, B, C of D knop om het geluid op te slaan. Klaar.

•

•

•

•
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Als je een Artist of Song based Preset selecteert, gaan de ABCD LED’s uit, zodat je weet dat 
je een fabriekspreset geladen hebt. Als je een van deze geluiden naar een gebruikerslocatie 
wilt kopiëren, houd je een van de ABCD knoppen ingedrukt tot de bijbehorende LED 
gaat knipperen. Volg daarna bovenstaande instructies.

“Extra” Functies van de Tap Knop

De Tap knop biedt, naast het instellen van de delaytijd, nog een paar extra mogelijkheden:  
Stemapparaat, Distortion Boost en een ingebouwde Noise Gate (het stemapparaat 
en de distortion boost zijn ook toegankelijk via het optionele FBV Shortboard). Als je de 
Tap knop ingedrukt houdt, kun je een paar andere knoppen van de Spider Valve gebruiken 
om toegang te krijgen tot deze functies.

Stemapparaat

Houd de Tap knop of de Tap voetschakelaar twee seconden of langer ingedrukt en je ziet 
een digitaal stemapparaat. Het volume is tijdens het stemmen uitgeschakeld, dus je hoort 
niets uit de versterker komen. Druk op een willekeurige andere knop om weer terug te 
gaan. Als er geen FBV Shortboard op de versterker is aangesloten, zal het LCD scherm op 
de Spider Valve fungeren als display voor het stemapparaat. 

Distortion Boost

Houd de Tap knop ingedrukt, terwijl je de Drive knop voorbij twaalf uur draait. Terwijl je 
dit doet, gaat de LED van Channel A branden. Dit geeft de extra oversturing die je krijgt 
als je een Distortion pedaal voor de versterker zou zetten met de gain laag en de output 
hoog. Je gitaarsignaal wordt versterkt voor het de versterker ingaat. Hierdoor krijg je een 
sterker overstuurd geluid. Deze functie inschakelen is hetzelfde als Stomp intrappen op het 
FBV Shortboard.  

FLAT SHARP

IN TUNENOTE
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Noise Gate

Houd de Tap knop ingedrukt, terwijl je de Reverb knop voorbij twaalf uur draait. Dit 
schakelt de Noise Gate in, die ruis en brom onderdrukt. Als je dit doet gaat de LED van 
Channel D branden zodat je weet dat de Noise Gate aanstaat.

Speciale, Verborgen Functies 

Als je een versterkermodel selecteert, stelt de Spider Valve automatisch de toonregelaars 
en effecten in die bij dat Amp model passen. Je kunt het automatisch selecteren van 
de effecten (niet van de toonregelaars) echter uitschakelen door de Channel D knop 
ingedrukt te houden terwijl je de Spider Valve aanzet. De auto-effects selection wordt 
weer ingeschakeld als je de Spider Valve opnieuw aanzet. 

Wil je weten hoe de knoppen van je Spider Valve zijn ingesteld in reeds geprogrammeerde 
Channels? Houd de Tap knop ingedrukt terwijl je de Amp Models knop draait. Dit 
activeert de ‘Compare mode’. Je kunt nu elke knop draaien (behalve Amp Model en Master 
Volume) en de Channel LED’s laten je zien of je verder moet (Channel A brandt) of terug 
(Channel D brandt) om gelijk te zijn aan de opgeslagen instelling. Als de betreffende knop 
precies goed staat, branden de LED’s van Channel B en C.

Factory Reset

Je kunt alle voorgeprogrammeerde geluiden van de Spider Valve weer terughalen door de 
Channel A knop ingedrukt te houden terwijl je de versterker aanzet.

Let op: Hiermee wis je ALLE opgeslagen geluiden die je gemaakt hebt. Vraag jezelf af of je 
dit echt wilt. Als het antwoord ‘ja’ is, moet je verder gaan!
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verSterKer- en effectmodellen
Welke versterkers en effecten zijn gemodelleerd?

In je Spider Valve bevinden zich 12 versterkermodellen en 7 modellen van effecten. Alle 
modellen zijn nauwkeurig afgesteld in samenwerking met Reinhold Bogner. De volgende lijst 
bevat de beschikbare modellen, samen met een omschrijving van de apparatuur waardoor we 
ons lieten inspireren.

Clean

Gele LED: - Kies dit versterkermodel voor mooie, heldere cleane geluiden, warme jazzy 
klanken, een sprankelend tophoog en genoeg laag. Voeg er wat chorus aan toe voor het 
ultieme cleane geluid! 
Blauwe LED: - Dit versterkermodel werd ontwikkeld om de cleane geluiden uit de jaren 
‘60 en begin jaren ‘70 te doen herleven. Het begon met een model van een Hiwatt® Custom 
100 uit 1973. We breidden de toonregeling uit en maakten ‘m wat strakker in het laag. Sla 
een open A akkoord aan en laat ‘m rinkelen!

Twang
Gele LED: - Dit versterkermodel is gebaseerd op onze analyse van Fender® versterkers 
uit de jaren ‘60, waaronder een blackface ’65 Twin Reverb® en een blackface ’64 Deluxe 
Reverb®. Glazige hoge tonen plus de attack en bite voor het betere chick’n pick’n. Pas als je 
de Drive knop ver opendraait, wordt het een beetje crunchy.
Blauwe LED: - Dit versterkermodel is gebaseerd op onze analyse van een aantal vintage 
tweed versterkers waaronder een Fender® tweed Deluxe uit 1953, een Fender® tweed 
Bassman® uit 1958 en een Gibson Explorer uit 1960. Voor een swingend Rockabilly geluid 
voeg je wat reverb toen een slap back echo: Be-bop-alu-la!

Blues
Gele LED: - Wat zou er gebeuren als we een versterkermodel baseren op een eetlepel 
Marshall® JTM-45 uit 1965, een schep ’58 Fender® Bassman®, een lik  ’63 Fender® Vibroverb 
en een snufje Supro? Het grootste en vetste Bluesgeluid dat je ooit hebt gehoord. Dit 
versterkermodel gaat van gruizige cleane geluiden tot vloeiende, klodderige drive geluiden. 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. HIWATT® is een geregistreerd handelsmerk van de Fernandes Company. 
FENDER® DELUXE REVERB®, TWIN REVERB® en BASSMAN zijn geregistreerde handelsmerken van Fender 
Musical Instruments Corporation. 
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Het is tijd om je handen vies te maken!
Blauwe LED: - Klaar voor de start?... AF! Dit versterkermodel is gebaseerd op een fawn 
Vox® AC-30 met een vernieuwde en uitgebreide tooncircuit. We zochten naar het vroeg-
Britse pop/rock geluid waar de Beatles en de Stones om bekend stonden.

Crunch
Gele LED: - Dit geluid werd gemaakt tijdens onze studie van een Marshall® Plexi 50 Watt 
uit 1968. Dit type Marshall® versterker werd gebruikt door een aantal vroege metal bands. 
Luister eens naar platen van British Steel, Number of the Beast en Black Out. Het Crunch 
model heeft een wijdere toonregeling dan de oorspronkelijke Marshall® versterker had. Bij 
dit versterkermodel kun je het mid zelfs bij de hoogste Drive instellingen goed horen. 
Blauwe LED: - Plexi op steroïden! Dit versterkermodel is gebaseerd op een Marshall® Plexi 
100 uit 1968 met een paar extra’s. De combinatie van een Variac en de doorgeluste ingangen 
resulteren in de beruchte Brown Sound, die voelt alsof er vlammen uit de speakers schieten. 
“You might as well jump... JUMP!” 

Metal
Gele LED: - Dit versterkermodel is gebaseerd op de Mesa/Boogie® Dual Rectifier®. Voor de 
Spider Valve maakten we enkele verbeteringen aan dit klassieke geluid. Het eindresultaat is 
een modern karakter met een ongelofelijke smak superstrak laag. Het geluid reageert snel en 
klinkt krachtig. Voor een strak high gain Metal geluid met veel punch is dit de beste keuze.
Blauwe LED: - Dit geluid werd gemaakt met in ons achterhoofd een agressieve high gain 
versterker, voorzien van een unieke Mid regelaar. Met één knop draai je dit model door een 
enorm geluidenspectrum. De Mid knop regelt bij dit versterkermodel het karakter van de 
distortion. Met de knop op het minimum hoor je een fuzz achtig geluid. Maar als de Mid op 
twaalf uur staat, krijg je een romiger high gain geluid. Met de Mid regelaar voluit lijkt het 
meer op een Klasse A geluid. En dan heb je nog alle gebieden ertussenin.

Insane
Gele LED: - Dit model is ons ’klaar om te shredden’ Mesa/Boogie® Dual Rectifier® gele 
kanaal.  Het is een combinatie van de intensiteit en impact van Boogie, maar met veel meer 
mid en bite voor een geluid waarbij je ribben kraken en je hersens smelten.
Blauwe LED: - Ons doel met Insane was te kijken hoeveel distortion we je konden bieden 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. VOX® is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited. MARSHALL® 
is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc. MESA/BOOGIE®  en RECTIFIER® zijn geregistreerde 
handelsmerken van Mesa/Boogie, Ltd.
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zonder een aardbeving te veroorzaken. Je krijgt ongehoord veel gain, zonder al teveel definitie 
en karakter te verliezen. Het resultaat is veel meer laag en speakerkarakter dan andere kleine 
versterkers. Gooi de Drive knop open en bereid je voor het universum in te nemen.

Effecten

Een goed versterkergeluid is slechts een deel van een goed totaalgeluid. De effecten, of ze 
nou uit een nederig pedaaltje komen of uit een 19 inch rek, voegen ook heel veel toe. In je 
Spider Valve bevinden zich een paar van de meest gebruikte effecten.  

Met de Modulation Effects knop kies je tussen chorus/flange, phaser, en tremolo, en bij elk 
van deze effecten heb je de beschikking over alles, van een klein beetje tot veel te veel.

Met de Delay knop selecteer je een van de drie delaytypes: een standard delay, tape echo, 
en een sweep echo.

Met het draaien aan een van de effectknoppen, veranderen meerdere aspecten van het 
effect automatisch, zodat je snel je geluid vindt, zonder te hoeven klooien met meerdere 
parameters, knoppen en schakelaars. Je houdt zo meer tijd over voor je muziek. 

Met de Reverb knop heb je de controle over een geweldig klinkende reverb.
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voetenwerK
De FBV serie footcontrollers omvat de oorspronkelijke FBV en het compactere FBV 
Shortboard, die alle regelaars hebben om de Spider Valve met je voeten te bedienen. Je 
kunt ook kiezen voor de FBV Express, voor kanaalkeuze en tap, of de FBV2 om met je 
voeten door de geluiden te bladeren.

Let op: het ‘Line 6 Floor Board’ en de ‘FB4’ footcontrollers werken niet met de Spider 
Valve. 

De FBV footcontrollers worden geleverd met een RJ-45 kabel. Deze kabel sluit je aan op 
de achterkant van de Spider Valve en aan de zijkant van de FBV. Mocht je ooit een nieuwe 
kabel nodig hebben, zoek dan naar een Cat.5 10 Base-T of RJ-45 kabel met mannelijke 
pluggen aan beide kanten. Je kunt ze krijgen bij vrijwel elke computerzaak.

FBV2

De FBV 2 werkt als een tweeknops selectie schakelaar. Je kunt ermee heen en weer bladeren 
door de vier A, B, C en D Channels van je Spider Valve.



Using Your Feet

4•2

FBV Express

1. Channel A, B, C & D: Kies uit een van de vier Channels. Je kunt ook de knop van het 
geselecteerde kanaal gebruiken als Tap knop. Gewoon twee keer indrukken in het tempo 
van het nummer en hop, gesynchroniseerde delaytijden!

2. FBV Pedaal: Trap het pedaal hard in om van volume te schakelen naar wah.

3. Wah en Volume LED’s: Deze lichtjes geven aan of het pedaal volume of wah bestuurt. 
Trap het pedaal hard in om te wisselen van functie.
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Using your FBV Express Tuner
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FBV Shortboard

1. Channel A, B, C & D: Kies een van de vier Channels 

2. Bank Up - Bank Down: Met het FBV Shortboard heb je de beschikking over negen 
Banken van vier geluiden. Bank 1 bestaat uit de vier Channels die je vanaf het front van 
de Spider Valve kunt selecteren als er geen FBV is aangesloten. 

3. Stomp/Mod/Delay/Reverb: Je raadt het al! Hiermee schakel je de Mod, Delay en 
Reverb effecten individueel aan of uit, net alsof het effectpedalen zijn. Met de Stomp knop 
schakel je de Distortion Boost in (zie Speciale, Verborgen Tap Functies).

4. Tap/Tuner: Tap een paar keer om de delaytijd in te stellen of ingedrukt houden totdat 
in het display het stemapparaat verschijnt. Nog een keer indrukken om terug te keren.

5. Wah en Volume LED’s: Deze lichtjes geven aan of het pedaal volume of wah bestuurt. 
Trap het pedaal hard in om te wisselen van functie. Als er een extern expressiepedaal is 
aangesloten op de jack in het Shortboard, regelt het pedaal op het Shortboard alleen de 
wah. Je schakelt ‘m in door het pedaal diep in te trappen.

6. External Pedal Jack: Hier sluit je een expressiepedaal aan (zoals de Line 6 EX-1). Het 
pedaal regel het volume, terwijl je met het pedaal op het shortboard de Wah bestuurt.
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7. FBV Pedaal: Trap het pedaal hard in om van volume te schakelen naar wah.

8. FX Loop: Schakelt de ingebouwde Noise Gate in de Spider Valve aan en uit.

Opslaan met het FBV Shortboard

Voordat je een geluid gaat opslaan, is het een goed idee om door de fabrieksgeluiden te 
bladeren zodat je weet welk geluid je kunt missen. Maak een notitie van het bank- en 
programmanummer zodat je weet waar je het kunt opslaan.

 Om een User Preset op te slaan, moet je het volgende doen:

Houd de FX LOOP knop ingedrukt totdat ‘NAME EDIT’ wordt weergegeven in het 
display.

Geef het programma, indien gewenst, een naam. Druk op COMP en MOD om 
de cursor positie te veranderen. Met DELAY en REVERB kies je een nummer of 
letter.

Kies een bank met de Bank Up en Bank Down knoppen. 

Druk tenslotte op de gewenste A, B, C of D knop om het geluid op te slaan.

In het display verschijnt “SAVING”. Gefeliciteerd, je bent klaar!

•

•

•

•

•
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onderHoud en probleemoploSSing
Buizen

De Spider Valve 112 en 212 combo’s zijn voorzien van twee Chinese 12AX7-B 
voorversterkerbuizen en twee gematchte Sovtek 5881 eindtrapbuizen. De Spider Valve 
HD100 top heeft twee Chinese 12AX7-B voorversterkerbuizen en vier gematchte Sovtek 
5881 eindtrapbuizen. 

Houd er rekening mee dat buizen net als autobanden zijn. Door het gebruik slijten 
ze en daarom moeten ze een keer worden vervangen. Hoe hard je speelt en hoe vaak 
bepaalt hoe vaak je nieuwe buizen nodig hebt. Als je veel speelt is het normaal dat je de 
eindverstersterkerbuizen één keer per jaar vervangt. Voorversterkerbuizen gaan ongeveer 
twee keer zo lang mee, vaak zelfs nog langer.

Als voorversterkerbuizen raden wij uitsluitend Chinese 12AX7-B aan om het 
oorspronkelijke karakter van je versterker te behouden. Vervang altijd beide buizen 
tegelijk want een slechte buis kan ook een goede buis verslechteren.

Als voorversterkerbuizen moet je alleen een gematchte set Sovtek 5881 buizen gebruiken 
die je goed moet laten biassen voor een optimaal geluid en maximale levensduur.

Buizen probleemoplossing en onderhoud

De meeste problemen met versterkers (hoge pieptonen, weinig kracht, flubberige 
basrespons) worden veroorzaakt door zwakke buizen. Als je hoort dat je geluid achteruit 
gaat, kan het tijd zijn om ze te vervangen. Hieronder volgen wat symptomen:

Dof of wollig geluid, ondanks de instellingen van de toonregeling 

Hoorbaar verlies van laagweergave

Ongelijkfrequentie weergave, sommige noten klinken harder dan andere

Versterker begint te ruisen en brommen

Versterker klinkt dun

Versterker voelt zwak of heeft laag uitgangsvolume

Versterker heeft een wisselend uitgangsvolume

Sustain verdwijnt, na het aanslaan van een noot verdwijnt hij veel te snel

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ploppend geluid, gevolgd door knipperend licht van de buizen

Het verschijnen van witte aanslag in de buis, dan is hij gebroken en moet hij worden 
vervangen.

Zelfs als alles prima werkt, is het een goed idee zijn om elke 12 tot 24 maanden (afhankelijk 
van hoe instensief je de versterker gebruikt) de buizen te vervangen en de bias te checken. 
Let op de veiligheidsvoorschriften en zorg dat je ze goed hebt gelezen, want dit werk is 
gevaarlijk en mag alleen worden uitgevoerd door een Line 6 repair center. Je vind ze 
online: http://www.line6.com/support/servicecenters of door het Line 6 Customer Service 
te bellen: 818-575-3600.

Voorversterkerbuizen hoeven alleen te worden vervangen als ze beginnen te ruisen, 
beschadigd zijn of microfonisch worden. Als een buis microfonisch wordt, is hij extreem 
gevoelig voor trillingen, gaat hij dun klinken en piept hij, net als bij de feedback van een 
microfoon. Om te controleren of een buis microfonisch is, kun je er het beste met een potlood 
op tikken. Als je het getik door de luidsprekers van de versterker hoort, is hij microfonisch 
en kun je ‘m het best vervangen. Het kan ook zijn dat een slechte voorversterkerbuis in 
zijn geheel niets meer doorlaat, maar meestal worden ze eerst microfonisch.

Algemene probleemoplossing

Hier volgen wat algemene probleemoplossingen, niet gerelateerd aan buizen:

Verzeker je ervan dat al je kabels, effecten, gitaren en externe speakerkasten goed 
werken en goed zijn aangesloten.

Als je denkt dat er iets mis is met de versterker, plug er dan rechtstreeks in, met 
alleen een gitaar. Dan weet je dat het alleen aan de versterker kan liggen.

Koppel de interne speaker los en sluit een externe speaker aan, dan kan het niet aan 
de speaker liggen.

Zekeringen

Je Spider Valve heeft twee zekeringen. Beide moeten goed zijn om de versterker te laten 
werken.

De ‘Mains’ zekering zit aan de achterkant onder de aansluiting van de stroomkabel. 
Om de houder te openen duw je de twee lipjes naar elkaar toe. Met je nagels of kleine 
schroevendraaieren trek je de houder eruit. Als deze zekering stuk is, kan dat zijn veroorzaakt 
door een spanningspiek uit je stopcontact. Stop er een nieuwe in en kijk wat er gebeurt.

•

•

•

•

•
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De Tube Protection zekering dient om het buizencircuit te beschermen en bevindt zich in 
een aparte houder op het achterpaneel. Draai de houder tegen de klok in om de zekering 
eruit te halen.

Als je een zekering verwisselt, let er dan op dat je ‘m vervangt met exact hetzelfde type dat 
op de achterkant van de versterker gespecificeerd staat.




