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OPGELET:Dit product werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het volgens paragraaf 15 van het Amerikaanse FCC Reglement, voldoet aan de vereisten voor Klasse B-apparaten. Die 
producten moeten aan de volgende eisen voldoen: (1) Ze mogen geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) ze moet bestand zijn tegen interferenties van buitenaf die de werking van 
het product op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te beperken, mag je dit apparaat nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand en elektrocutie te beperken, mag je het apparaat nooit openen. Dit apparaat bevat geen 
onderdelen die je zelf mag herstellen. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst de gebruiker op 
niet geïsoleerde, gevaarlijke spanningen in het inwendige van dit product 
die sterk genoeg zijn om elektrocutie te veroorzaken.  

Het symbool met een uitroepteken in een driehoek wijst de gebruiker erop 
dat alle instructies voor het juiste gebruik (en het onderhoud) van dit ap-
paraat te vinden zijn in de bijgeleverde handleiding.

OPGELET
GEVAAR VOOR ELEKTRO-

CUTIE. NIET OPENEN.

SERIENUMMER:

Let op:
Line 6 en POD zijn handelsmerken van Line 6, Inc. die zijn geregistreerd in de VS en andere landen.  

DT50 is een handelsmerk van Line 6, Inc.  Alle rechten voorbehouden.



Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door en bewaar ze op een veilige plaats.

•	 Lees	deze	instructies.	
•	 Bewaar	deze	instructies.																						
•	 Let	op	de	waarschuwingen.	
•	 Volg	alle	instructies	op.				
•	 Gebruik	dit	apparaat	niet	in	de	buurt	van	water.			
•	 Alleen	schoonmaken	met	een	droge	doek.
•	 Blokkeer	geen	ventilatie	openingen.	Installeer	dit	apparaat	volgens	de	aanwijzingen	van	de	fabrikant.
•	 Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, of andere apparaten (zoals versterkers) die warm worden.
•	 Altijd aansluiten op een geaard stopcontact. 
•	 Een geaarde stekker heeft een extra ader voor de aarding. Dit is voor je eigen veiligheid. Houd deze veiligheidsmaatregel in stand.  
•	 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 aanslui-

ting op het apparaat.
•	 Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires. 
•	 Gebruik	dit	apparaat	alleen	met	wagentjes,	statieven,	tafels	en	beugels	die	door	de	fabrikant	worden	gespecificeerd	of	worden	geleverd	als	accessoire.	Wees	voor-

zichtig als het apparaat wordt getransporteerd met een wagentje, om eventuele verwondingen te voorkomen.
•	 Haal de stekker uit het stopcontact als de versterker langere tijd niet wordt gebruikt en tijdens onweer.
•	 Laat	al	het	onderhoud	over	aan	gekwalificeerd	technisch	personeel.	Dit	is	onder	andere	nodig	als	de	voedingskabel	of	plug	is	beschadigd,	er	vloeistof	in	het	ap-

paraat is gekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren werkt, of het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd.
•	 Dit	apparaat	mag	nooit	worden	blootgesteld	aan	druppels	of	spetters	en	er	mogen	geen	met	vocht	gevulde	objecten	zoals	bier/wijn/whisky/bacardi/cognac/limona-

deglazen of bloemenvazen op worden gezet.
•	 WAARSCHUWING:	Om	mogelijke	elektrocutie	te	voorkomen,	mag	dit	apparaat	nooit	worden	blootgesteld	aan	regen	of	vocht.
•	 De	stroomaansluiting	moet	ten	allen	tijde	bereikbaar	zijn	om	het	apparaat	los	te	koppelen	van	elektriciteit.
•	 Alleen	aansluiten	op	stopcontacten	met	de	volgende	voltages:	100/120V		220/240V	50/60Hz	(afhankelijk	van	het	voltagebereik	van	de	meegeleverde	voeding).
•	 Langere tijd blootgesteld worden aan hoge volumeniveaus kan onherstelbare gehoorbeschadiging tot gevolg hebben. Neem ‘veilig luisteren’ serieus!
•	 Als het apparaat beschadigd is, moet het door gekwalificeerd technisch personeel 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	naar	behoren	werkt	of	duidelijk	anders	

	 •	 het	apparaat	is	gevallen	of	de	behuizing	is	beschadigd



Bedankt	voor	de	aanschaf	van	de	POD	HD500.	Onze	technici	hebben	lang	
en hard gewerkt om de nieuwe POD HD serie multi-effectprocessors te 
ontwikkelen. Hij bevat nieuwe versterkermodelling, maar is ook voorzien 
van effecten uit onze inmiddels tot standaard verheven M13 en M9. Dat is 
echter niet alles! Alle POD HD apparaten zijn de eersten die uitgerust zijn 
met	het	L6	LINK	systeem,	waarmee	je	verschillende	apparaten	op	elkaar	
kunt aansluiten. Dit systeem opent een totaal nieuwe wereld van mogelijk-
heden en bediening voor serieuze muzikanten. Zo kun je POD HD appa-
raten combineren met andere, compatible producten zoals bijvoorbeeld de 

DT50	versterker.
Als je meer diepgaande informatie wilt vinden, raden we je aan de Advanced 
User	Guide	&	Model	Gallery	voor	de	POD	HD500	te	downloaden	op	www.
line6.com/manuals.	En	als	je	daar	dan	toch	bent,	kun	je	gelijk	de	gratis	Edit	
software downloaden vanaf de Downloads pagina. De standaard bediening 
wordt beschreven in deze handleiding. Lees dus snel verder.

Welkom bij de Pod Hd500
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1. Display - Geeft	je	zicht	op	de	motor	van	de	POD	HD500.

Start pagina's - zijn de standaard pagina's van je POD. Je kunt de  
Home Page op drie manieren laten weergeven.  

Selected
Sélection

Ausgewählte
Geselecteerd

Seleccionados
選択

De Signaalketen Weergave toont je alle luidspreker- en effectblokken 
zien	 in	 de	 signaalketen.	 In	 deze	 weergave	 kun	 je	 ieder	 blok	 dat	 je	
geluid beïnvloedt, bewerken of verschuiven in de signaalketen. Met de 
Navigatieknop selecteer je een Amp, FX of Looper blok. Onderin het 
scherm verschijnen dan vier parameters die je met de Multi-Function 
knoppen kunt wijzigen - Deze parameters zijn dus alleen van toepassing 
op het geselcteerde blok. 

Druk op de VIEW voor de Performance Weergave.	In	dit	scherm	zie	
je	welke	effecten	en/of	presets	die	zijn	toegewezen	aan	de	knoppen	FS1 
tot FS8.	Voetschakelaars	FS4 - FS8 kunnen worden geconfigureerd om 
de	FX	blokken	4	-	8	aan/uit	te	zetten	of	directe	toegang	te	bieden	tot		
de A, B, C, D Preset channels van de geselecteerde bank. Je bepaalt dit 

op	de	Setup	pagina's	(Houd	de	HOME	knop	ingedrukt	om	op	de	Setup	
pagina's te komen). 

Druk nogmaals op de VIEW knop voor de Big User Weergave, die het 
bank en chanel nummer toont van de huidige preset. 

 Edit Pagina's - Op deze pagina's vind je alle beschikbare parameters die 
van	een	blok	of	System	Setup	pagina.	Je	kunt	vanuit	de	Signaalketen	
Weergave	 twee	 keer	 op	ENTER drukken om op de edit pagina van 
het	geselecteerde	blok.	In	de	Online	Advanced	Guide	vind	je	hierover	
meer info.

2. Presets Knop / Set Lists knop - Draai aan deze knop om alle opgeslagen 
presets door te lopen. Presets zijn opgeslagen in groepen genaamd Set 
Lists, zodat je verschillende presets kunt groeperen voor een specifieke 
applicatie. Je laadt een nieuwe Set List door op de Set Lists knop te 
drukken	en	de	gewenste	Set	List	met	de	Navigatieknop te selecteren. 
Als	een	Set	List	eenmaal	geselecteerd	is,	kun	je	'm	laden,	hernoemen,	
of	de	volgorde	van	presets	binnen	de	Set	List	wijzigen.	LET OP: Als 
je	 een	 Set	 List	 hebt	 gewijzigd,	 druk	 je	 op	 de	 Set	 Lists	 knop	 om	 de	
wijzigingen op te slaan 

3. Save knop - Druk op deze knop om gewijzigde presets op te slaan - 
je kunt elke preset locatie overschrijven. Gebruik de Multi-Function 



knoppen om de preset een nieuwe naam te geven en selecteer de Set 
List en de opslaglocatie. Druk nogmaals op de SAVE knop om het op te 
slaan. Druk een willekeurige andere knop om het proces te annuleren. 

4. View knop - Druk op deze knop om te schakelen tussen de drie 
verschillende weergaveopties van de Start pagina's – Signaalketen 
Weergave, Big User Weergave, of Performance Weergave. Houd 
de VIEW knop ingedrukt voor toegang tot de SySTEM & I/O 
bewerkingpagina's waar je het contrast van het Display kunt instellen, 
de	inputs/outputs	kunt	configureren	en	waar	je	functies	kunt	toewijzen	
aan het pedaal. 

5. Navigatieknop - Wordt	 gebruikt	 om	 door	 de	 opties	 binnen	 de	
verschillende	pagina's	van	de	POD	HD500	te	wandelen.	Druk	links,	
rechts, omhoog en omlaag op de knop om verschillende functies in 
het Display te selecteren. Deze knop wordt ook gebruikt om door de 
verschillende pagina's te navigeren.  

6. Move knop - Druk	 op	 deze	 knop	 om	 dingen	 te	 verplaatsen.	 Vanuit	
de Signaalketen Weergave kun je via de Navigatieknop effecten 
in de signaalketen selecteren. Met de MOVE knop kun je die items 
'vastpakken' en ze met de Navigatieknop verplaatsen.  Druk opnieuw 
op de MOVE knop om ze op de nieuwe locatie te droppen.

Vanuit	de	Set List pagina kun je de MOVE knop gebruiken om presets 
op een nieuwe setlist- of geheugenlocatie te zetten.

Druk twee keer op de MOVE knop om een controller toe te wijzen aan 
een parameter binnen een effectblok.

Let op:	Versterkermodellen	werken	soms	specifiek.	Lees	voor	meer	info	
de	Advanced	User	Guide.

7. Enter (ON/OFF) knop – Als je vanuit de Signaalketen Weergave, op 
deze knop drukt, kun je effectblokken aan of uit zetten. Druk twee 
keer op ENTER voor de pagina's waarin je nauwkeurige bewerkingen 
kunt doen. Houd ENTER ingedrukt voor de Voetschakelaar 
toewijzingsmodus.

Met de ENTER knop bevestig je het laden van Set Lists en presets.

8.  Multi-Function Knoppen – Deze knoppen bedienen verschillende 
functies, afhankelijk van wat je in het display ziet. Over het algemeen 

genomen bedienen ze de parameters in het onderste deel van het 
venster als volgt: Knop 1 bedient de parameter linksboven, Knop 
2 bedient de parameter linksonder, Knop 3 bedient de parameter 
rechtsboven, en Knop 4 bedient de parameter rechtsonder.  Meer 
details	in	de	Advanced	User	Guide.	

9.  Drive - DRIVE doet hetzelfde als de gain knop op de meeste versterkers, 
hij	 bepaalt	 hoeveel	 je	 geluid	 vervormt.	 De	 POD	 HD500	 kan	 twee	
versterkermodellen tegelijk gebruiken. Let er dus op dat je het gewenste 
versterkermodel selecteert (via de CTL: Amp parameter) voordat je de 
DRIVE knop gebruikt.

10.  Toonregelaars - De BASS, MID, TREBLE en PRESENCE zijn voor elk 
model aangepast om je optimale controle over de klankkleur te bieden. 
Als je een van deze knoppen draait, verschijnen in het display kort 
de instellingen van de DRIVE, BASS, MID, TREBLE en PRESENCE 
knoppen. En denk eraan: selecteer eerst het versterkermodel dat je wilt 
aanpassen voordat je één van deze knoppen gebruikt.

11.  Volumeknop - Hiermee bepaal je het uitgangsvolume van het 
geselecteerde versterkermodel, zonder het karakter of de vervorming 
van de klank te veranderen.

12.  Master Volume - Deze knop bepaalt het totaalvolume van de POD 
HD500	en	bepaalt	het	hoofdtelefoonvolume.	Het	MASTER VOLUME 
veranderen heeft geen gevolgen voor je geluid, dus je kunt je ideale 
sound op elke gewenst volume beluisteren. Deze instelling wordt niet 
opgeslagen als je de preset opslaat.

Let op:	De	POD	HD500	geeft	over	het	algemeen	de	beste	signaal/ruis	
verhouding als de MASTER VOLUME knop maximaal openstaat. Als 
de MASTER VOLUME heel laag staat, kun je extra ruis horen als je 
het volume van je mixer of recorder hard openzet op te compenseren. 
Je kunt het MASTER VOLUME	zo	hoog	mogelijk	krijgen	door	de	1/4	
inch uitgangen aan te sluiten op ingangen op lijnniveau (dus niet 
instrument- of mic niveau). Met lijnniveau ingangen kun je het 
MASTER VOLUME heel hoog zetten en daardoor de best mogelijke 
klank	verkrijgen.	Als	de	apparatuur	waarop	je	de	POD	HD500	aansluit	
eigen (ingangs)volume regelaars heeft, moet je die zo laag mogelijk 
zetten en het MASTER VOLUME	van	de	POD	HD500	maximaal.	Er	is	



ook een schakelaar waarmee je de lijnniveau uitgangen op instrument 
(amp) niveau kunt zetten.

Echter,	als	je	de	POD	HD500	begint	te	gebruiken,	kun	je	het		MASTER 
VOLUME beter wat lager zetten en geleidelijk aan steeds hoger draaien, 
om clippen (de verkeerde distortion) te voorkomen.

13.  Voetschakelaars - Bij standaardgebruik werken de voetschakelaars als 
volgt: 

Bank Up, Down knoppen - Schakelen	tussen	de	16	preset	banken	in	de	
huidige Set List. Eenmaal bij de gewenste bank, druk je op de A, B, C 
of D knoppen om een preset in die bank te laden.

FS 1- FS 4 - (Bovenste rij) Deze knoppen kun je toewijzen om  effecten 
en	versterkermodellen	aan/uit	te	schakelen,	net	als	bij	een	midi	pedaal	
of een plank vol pedalen.

A, B, C & D knoppen - (Onderste	 rij)	Vanuit	de	 fabrieksinstellingen	
bedienen deze knoppen de presets A-D in de geselecteerde bank. Je 
kunt dit veranderen in de SySTEM & I/O pagina's zodat je vier extra 
aan/uit	 schakelaars	krijgt.	 Je	kunt	dan	de	 	Bank Up, Down knoppen 
gebruiken om door de presets te navigeren. Dat werkt zo: Als je op 
Bank Up, Down drukt, kies je een bank waarin je met de A, B, C of D 
knoppen een preset kunt kiezen. Heb je die preset eenmaal gekozen, 
dan werken de schakelaars direct weer volgens de toegewezen FS 5-8 
modus.

Tap Tempo - Druk een paar keer op de TAP knop om het tempo te 
bepalen van alle effecten die zijn toegewezen aan de TAP functie. De 
meeste	op	tijd	gebaseerde	effecten	in	de	POD	HD500	kunnen	worden	
toegewezen aan een nootwaarde die het TAP tempo interpreteert. 
Houd de TAP knop ingedrukt om het stemapparaat te activeren. Je 
ziet nu een sexy, chromatisch stemapparaat in het Display.

Looper - Voorziet	je	HD500	van	24	seconden	looping	capaciteit.	Met	
de PRE/POST kun je de loop opname en het afspelen voor of na de 
versterkermodelling plaatsen (LED uit=PRE, LED aan=POST). Als je 
in  PRE mode opneemt (LED uit) wordt je gitaar droog opgenomen en 
kun je tijdens het afspelen verschillende effecten beluisteren. Als je in 
POST mode (LED aan) opneemt, wordt je gehele geluid opgenomen, 
inclusief versterkermodelling en effecten. Je kunt je geluid opnemen 

en lagen maken met verschillende presets. Druk op REC/OVERDUB 
om te beginnen met opnemen en druk op PLAy/STOP om de loop 
te beëindigen en direct te beginnen met afspelen. Je kunt nieuwe 
overdubs maken door weer op de REC/OVERDUB knop te drukken. 
Druk op PLAy/STOP om het afspelen te starten of te stoppen. Druk 
op UNDO om eventuele foute loops te wissen. Met 1/2 SPEED kun 
je de loop op halve snelheid laten lopen (en de beschikbare loopertijd 
verdubbelen). Druk op REVERSE om een loop achterstevoren af te 
spelen - xirdneH imiJ sla teN. Je kunt tijdens het afspelen de Looper 
Mode	 verlaten	 om	 van	 preset	 te	 veranderen	 of	 effecten	 aan/uit	 te	
zetten. Daarna kun je weer terugkeren naar de looper mode om nieuwe 
loops	toe	te	voegen.	Vet	hè?

De standaardinstelling van het Looper Display is ALL VIEWS.  Als je 
dit wilt wijzigen in PERFORMANCE VIEW is dat alleen zichtbaar in 
het display als je in deze modus bent. Het voordeel van de standaard 
weergave is dat je altijd weet of je in Looper Mode bent of niet. Het 
voordeel van de PERFORMANCE VIEW instelling, is dat je parameters 
van modellen kunt wijzigen tijdens het loopen. 

Let op: Als je de PRE/POST intrapt tijdens het afspelen, kan dit grote 
volumeverschillen	teweeg	brengen.	Wees	dus	voorzichtig!

14.  Expressiepedalen - De LEDs, links van dit pedaal tonnen of er een 
Expressiepedaal toegewezen of actief is. het ingebouwde pedaal van de 
POD	HD500	kan	schakelen	tussen	EXP 1 en EXP 2 via de geïntegreerde 
teenschakelaar. Je kunt een tweede Expressiepedaal toevoegen, zodat 
je EXP 1 en EXP 2 tegelijk kunt bedienen met de twee pedalen. Je 
sluit het pedaal aan via de PEDAL 2 ingang aan de achterkant van 
de	POD	HD500.	 Je	kunt	aan	deze	pedalen	Volume of Wah functies 
toewijzen, of meerdere parameters van effecten en versterkermodellen 
in de signaalketen.



15. Pedal 2 -  Je kunt hier een extra expressiepedaal aansluiten, zoals de 
Line	 6	 EX-1.	 Je	 kunt	 die	 zo	 instellen	 dat	 hij	 de Volume Pedaal- of 
Smart FX functies bedient.

16. Guitar In - Plug hier je gitaarkabel in..

17. CD/MP3 Input - Hier kun je een CD speler, MP3 speler, drumcomputer 
of ander apparaat aansluiten, die je vervolgens door de PHONES, 
UNBALANCED OUTPUT en BALANCED OUTPUT kunt horen. 
Gebruik de volumeknop van het aangesloten apparaat om het volume 
ten opzichte van je gitaargeluid te bepalen. Begin met een laag volume 
en zet het geleidelijk harder, tot het gewenste volume is bereikt.  

18. Unbalanced Output - Hier kun je standaard jack kabels aansluiten voor 
het versturen van je signaal naar een gitaarversterker, mixer of opname 
apparaat. Je moet het kleine knopje tussen deze uitgangen op AMP 
zetten als aansluit op een gitaarversterker en op LINE voor apparaten 
met	een	-10V	ingang,	zoals	mixers	en	opname	apparatuur.

19. Balanced Output - Hier sluit je XLR kabels aan voor een ideale 
verbinding tussen opname- of PA apparatuur. Als je brom of ruis hoort, 
kun je de schakelaar tussen de aansluitingen op LIFT zetten om ervoor 
te zorgen dat er geen aardlussen in het systeem zitten.  

20. Phones - Hierop sluit je een hoofdtelefoon aan. Je regelt het volume 
met de MASTER VOLUME knop. Let erop dat je je oren niet de volle 
laag geeft, daarom adviseren we je de MASTER VOLUME	knop	op	10	
uur te zetten en eventueel iets harder, als je meer nodig hebt.

21. Aux In -	Deze	ongebalanceerde,	1/4	inch	mono	ingang	kun	je	gebruiken	
om een tweede gitaar aan te sluiten of een ander instrument. Op de  
SySTEM & I/O edit pagina's kun je AUX IN routing opties kiezen.

22. Mic Input - Hierop sluit je een microfoon aan, waarna je met de MIC 
LEVEL regelaar het gewenste niveau kunt instellen. Op de SySTEM & 
I/O edit pagina's stel je de routing opties in.

23.  Effects Loop - Biedt een FX SEND en een stereo FX RETURN. Zet de 
FX LOOP LEVEL knop op LINE	voor	ongeveer	19.5	Volt	piek-tot-piek	
spanning wat optimaal is voor apparaten op lijnniveau. Je kunt de FX 
loop gebruiken met effectpedalen door de FX LOOP LEVEL knop op 
STOMP te zetten. 

24. Variax Digital Interface - Via	deze	ingang	kun	je	een	digitale	aansluiting	
maken	tussen	Variax	gitaar	of	bas	en	de	POD	HD500.	De	Variax	wordt	
dan	ook	gelijk	van	stroom	voorzien.	Via	de	SySTEM & I/O edit pagina's 
kun je routing opties instellen.

Als	je	een	Variax	gaat	aansluiten,	gebruik	dan	alleen	een	Line	6	Variax	
kabel, en dus geen standaard Ethernet kabel. Dit om schade aan de 
aansluitingen te voorkomen.

Meer	informatie	over	de	Variax	gitaren,	waarin	een	complete	collectie	
gitaren	in	één	instrument	zit,	vind	je	op	www.line6.com.

25. S/PDIF - Via	deze	uitgang	stuur	je	een	digitale	24	bits	versie	van	het	
Direct Out signaal. Op de SySTEM & I/O edit pagina's kun je de 
sample rate kiezen en het niveau instellen.

26. MIDI - Als	 je	 de	 POD	HD500	 op	MIDI	 apparatuur	 aansluit,	 kun	 je		
Program Change Messages versturen en ontvangen, om presets mee te 
selecteren.	Sluit	de	POD	HD500	MIDI OUT	aan	op	de	MIDI	IN	van	
het andere apparaat; De MIDI IN	 van	de	POD	HD500	gaat	naar	de	
MIDI	OUT	van	het	andere	apparaat.

27. USB - Via	de	USB	aansluiting	kun	je	de	POD	HD500	direct	aansluiten	op	

USBPHONES AUX IN L/MONO RIGHT TRS STEREO
FX RETURN

LEFT RIGHT
BALANCED OUTPUT

L/MONO R/MONO
UNBALANCED OUTPUT FX SEND

OUT/THRUINPUT
MIDI

OUT
S/PDIF

POWERGUITAR INPEDAL 2 LINE STOMP
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CD/MP3
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L6 LINK
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een computer, voor direct opnemen en andere computermogelijkheden. 
Zo	kun	je	bijvoorbeeld	de	gratis	POD	HD500	Edit	software	downloaden	
waarmee je presets kunt bewerken en beheren. Meer hierover vind je 
in de Advanced Guide.

28. L6 LINK – Is	 een	 uitermate	 handig,	 door	 Line	 6	 ontwikkeld	
aansluitsysteem waarmee je eenvoudig, betrouwbaar en via één kabel 
verschillende	Line	6	producten	op	elkaar	kunt	aansluiten.	In	het	geval	
van	DT50	 gitaarversterkers	 en	POD	HD	 (300/400/500)	multi	 effect	
processors, betekent dat, dat je de apparaten op een unieke manier met 
elkaar kunt laten communiceren en synchroniseren. L6 LINK stuurt 
zowel audio als control data door een enkele kabel en als je een POD 
HD	apparaat	en	een	DT50	versterker	op	elkaar	aansluit,	heeft	dat	de	
volgende geweldige voordelen:

•	 Je	hebt	geen	extra	kabels	nodig	om	een	POD	HD	(300/400/500)	op	
een	DT50	versterker	aan	te	sluiten.

•	 Als	je	instellingen	verandert	op	de	POD	HD	óf	op	de	DT50,	worden	
de instellingen op het andere apparaat automatisch bijgewerkt 
zodat beide apparaten altijd perfect gesynchroniseerd blijven. 

•	 Je	kunt	presets	op	de	POD	HD	wijzigen	via	de	draaiknoppen	van	de	
DT50,	net	als	bij	gewone	gitaarversterkers.	Daarna	kun	je	de	preset	
opslaan,	zodat	ook	de	instellingen	van	de	DT50	bewaard	blijven.

•		 Dit	is	echt	te	gek!	Als	je	een	preset	of	versterkermodel	in	de	POD	
HD	 oproept,	 wordt	 de	 DT50	 in	 het	 analoge	 domein	 gelijk	 zo	
geconfigureerd, dat hij het meest lijkt op de versterker uit de POD 
HD.	Verander	je	dus	van	preset	op	de	POD	HD,	dan	kiest	de	DT50	
automatisch	de	juiste	klasse	A	of	AB,	Bias	methode,	B+	Voltage,	
Feedback	 Topology,	 Triode/Penthode	 eindtrapbuizen	 configuratie	
en meer! 

•	 Als	 je	 meerdere	 versterkers	 doorlinkt	 via	 L6	 LINK,	 kun	 je	
versterkers op verschillende manieren laten werken, afhankelijk 
van welke POD HD je hebt aangesloten. Alle POD HD apparaten 
ondersteunen	 stereogebruik	 met	 doorgeluste	 DT50’s,	 maar	 de	
POD	 HD500	 ondersteunt	 tot	 vier	 aangesloten	 versterkers,	 met	
configuraties	als	‘wet/dry’	direct	binnen	handbereik.

29.  Power - Sluit	hier	de	Line	6	adapter	aan	om	het	apparaat	aan	te	zetten.	
Trek de kabel eruit om het apparaat uit te schakelen.

je geluid maken - Het basis idee

Amp Blokken 
Een Amp blok kan in “Pre” of “Post” posities worden geplaatst...

...of je kunt twee versterkermodellen gebruiken door er in elke signaalketen 
(A	&	B)	één	te	plaatsen.	Je	verwijdert	Amp	Blok	B	uit	een	dual	Amp	Blok	
preset, door Amp Blok A te selecteren en met de MOVE knop naar de pre 
of post positie te verplaatsen. 

A

B

Amp Blocks kunnen aan, uit (bypassed) of disabled zijn (wordt soms 'Null' 
genoemd).

ON DISABLEDOFF



Amp-, cab- en microfoonparameters wijzigen
Als je een Amp Blok hebt geselecteerd, kun je met de multifuntionele 
knoppen	1-4	amp-,	cab-	en	microfoonmodellen	selecteren.	Als	je	een	dual	
amp	 setup	gebruikt,	kun	 je	met	knop	4	bepalen	welke	versterker	 je	aan-
stuurt met de DRIVE, VOLUME, en TONE knoppen.  

Amp Block OFF

A

B

Met de toonregelaars maak je vervolgens de gewenste “sound”.ENTER

DBL PRESS TO ASSIGN CTL

MOVE

AMP & FX   ON / OFF
SAVE

HOLD FOR SYSTEM & I/O

VIEW

PRESETS

Wanneer	je	aan	een	toonregelaar	van	de	versterkersectie	draait,	verschijnt	
tijdelijk de “AMP:EDIT”-pagina in het display waar je de instellingen van 
de toonregelaars voor het “Amp A”- en “Amp B”-model ziet. Je kunt de 
“AMP:EDIT”-pagina’s	ook	met	de	hand	oproepen	door,	na	de	keuze	van	
een versterkermodel, twee keer snel op de ENTER-knop te drukken. Dan 
verschijnt dezelfde pagina als tijdens het draaien aan DRIVE, VOLUME of 
een toonregelaar. De zwarte punten naast de regelaaricoontjes slaan op de 
laatst	opgeslagen	 instelling.	Voor	een	uitgeschakeld	versterkerblok	wordt	
alleen	 een	 VOL-regelaaricoontje	 afgebeeld.	 Met	 deze	 aparte	 parameter	
bepaal je het bypassvolume van het betreffende versterkermodel. Deze 
instelling kan met de VOLUME-regelaar worden gewijzigd, wordt eveneens 
opgeslagen en telkens gebruikt, wanneer je de betreffende versterker in 
bypass zet.
Met de uitgebreide Amp-parameters kun je de respons van het ver-
sterkermodel vrij wijzigen. Dit kun je vergelijken met een gegoede 
gitarist, die zijn versterker door een speciaal ingehuurde techneut laat 
afregelen.	Spring	naar	pagina	1	van	de	“AMP:EDIT”-functies en druk op 

de rechter pijl	van	de	4-voudige	navigatieknop	om	naar	pagina	2	te	gaan.	 
Regelaar 1 – Met	“MASTER”	bepaal	je	de	vervormingsintensiteit	van	de	
eindtrap. Deze parameter werkt bijzonder interactief samen met de uitge-
breide parameters. Regelaar 2 – Hiermee bepaal je hoe sterk de eindtrap 
gaat “doorhangen”. Bij keuze van een grote waarde wordt het model een 
eind “sponziger”, reageert het accurater op de aanslag en heeft het een 
langere sustain. Regelaar 3 – Hiermee bepaal je hoe sterk de brom en 
de wisselstroomgolven je sound beïnvloeden. Bij keuze van de maximale 
waarde wordt de sound betrekkelijk krankzinnig – en dat is dan geen stor-
ing. Regelaar 4 – Hiermee bepaal je of de multifunctionele regelaars de 
parameters van versterkermodel A of B beïnvloeden.

Druk op de rechter pijl	 van	 de	 4-voudige	 navigatieknop	 om	
naar pagina 3 te gaan. Regelaar 1 – Hiermee kies je de werkwijze 
(Bias) van de eindtrapbuizen. Bij keuze van de maximale waarde 
klinkt het model zoals een “Class A”-versterker. Met de kleinste 
waarde verkrijg je een betrekkelijk koude “Class AB”-respons.   
Regelaar 2 – De “bias-verschuiving” doet zich voor, wanneer de eindtrap-
buizen bijzonder hard moeten werken. Kies een kleine waarde voor een 
“tighte feel”. Een grotere waarde zorgt voor alsmaar meer buizencompressie 
(Opmerking: dit fenomeen hoor je pas goed, wanneer je DRIVE & 
MASTER betrekkelijk ver opendraait).Regelaar 4 – Hiermee bepaal je of 
de multifunctionele regelaars de parameters van versterkermodel A of B 
beïnvloeden. 



 
Druk opnieuw op de rechter pijl	van	de	4-voudige	navigatieknop	om	naar	
pagina	4	te	gaan.	Regelaar 1 – Hiermee bepaal je het niveau van de “eerste 
reflecties”. Met een grote waarde voorzie je het signaal van duidelijk opval-
lende reflecties. Regelaar 2Hier kun je een speakermodel kiezen. Regelaar 
3 – Hier kies je het microfoontype. Regelaar 4 – Hiermee bepaal je of de 
multifunctionele regelaars de parameters van versterkermodel A of B 
beïnvloeden.

OPMERKING: Als je de versterkermodellen één voor één beluistert, zal 
je merken dat er ook “voorversterkerversies” van de verschillende model-
len zijn. Die genereren dezelfde sound als de voorversterkersectie van de 
gemodelleerde	amp.	Dit	kan	handig	zijn,	wanneer	 je	de	POD	HD500	op	
een externe versterker aansluit. De voorversterkermodellen bieden geen 
gedetailleerde editparameters.

Effect Blokken
Voor	elke	Preset	zijn	er	altijd	8	Effect	Blokken,	die	ieder	alle	effectmodel-
len en effectloops kunnen laden. Als je in de signaalketen weergave zit, 
kun je een FX Blok selecteren. Je ziet dan verschillende opties onderaan 
het	scherm	die	je	kunt	aanpassen	met	de	mutifunctionele	knoppen	1-4.	

Met Knop 1 selecteer je een FX Model categorie:  Dynamics, Distortion, 
Modulation,	Filter,	Pitch,	EQ,	Delay,	Reverb,	Vol/Pan,	Wah,	FX	Loop,	of	
geen. Met Knop 2 kies je een model uit de Model Type lijst. Met Knop 3 
kun je de parameters (max. 5) voor het geselecteerde Effect Model kiezen. 
Dit kun je ook doen door te dubbelklikken op ENTER: je komt dan in 
het Edit Mode scherm waar je alle parameters van het geselecteerde 
Effect Model tegelijk kunt zien. Met Knop 4 kun je de waarde van de 
geselecteerde parameter aanpassen.  
Elk Effect Blok heeft daarnaast nog de volgende opties: On/Off: Zet het 
Effect Blok aan of uit door één keer op ENTER te drukken. Bij 'Off' gaat 
je signaal nog steeds door het effect, maar zonder dat er iets mee gebeurt. 
Move FX Position: Om een Effect Blok te verplaatsen, moet je dit Blok in 
de signaalketen weergave selecteren. Daarna druk je op MOVE. Het Effect 
Blok komt op het scherm dan wat 'omhoog', wat betekent dat je het kunt 
verplaatsen met de Navigatieknop. Als het FX Blok op de gewenste Positie 
staat,	druk	je	nog	een	keer	op	MOVE.	

Effect Loop 
Je	 kunt	 de	Effect	Loop	 in	 elk	 van	de	 8	Effect	Blokken	 laden.	Zodoende	
kun	je	de	POD	HD500	hardware	FX	Loop	op	elke	positie	in	het	huidige		
signaalpad van de Preset zetten.
 
Net als bij de Effecten, kun je de opties voor de FX Loop onderin de sig-
naalketen weergave aanpassen, of in het Edit Mode scherm. Je kunt de FX 
Loop ook aan- en uitzetten door één keer op ENTER te drukken.

Mixer Blok 
De Mixer staat altijd aan het eind van de parallelle Paden A en B. Hier kun 
je de individuele Level en Pan niveaus instellen voor elke output voordat 
die naar de 'Post' positie gaat. Als de Mixer is geselecteerd in de signaalke-
ten weergave, zie je de vier parameters onderin. Je kunt ze selecteren met de 
Multifunctionele	Knoppen	1-4.	Knop 1 - Volume A: hiermee bepaal je het 
volume	van	de	output	van	Path	A.	0	dB	is	unity	gain......	Knop 2 - Volume 
B: hiermee	bepaal	je	het	volume	van	de	output	van	Path	B.	0	dB	is	unity	
gain...... Knop 3 - Pan A:	hiermee	bepaal	je	de	links/rechts	stereo	balans	van	
de output van Path A. Knop 4 - Pan B:	hiermee	bepaal	je	de	links/rechts	
stereo balans voor de output van Path B. 



Belangrijk: Veranderingen	in	de	niveaus	van	de	mixer	kunnen	de	manier	
waarop effect- en versterkermodellen worden aangedreven beïnvloeden, als 
de mixer eerder in het signaalpad wordt geplaatst. Bijvoorbeeld, als je een 
mixer die voor een versterkermodel is geplaatst harder zet, kan het karakter 
van de distortion van de versterker hierdoor veranderen... een bewijs van 
de levensechte karakteriek van onze versterkermodellen.  

Expressie Pedaal Toewijzen 
De	POD	HD500	heeft	twee	Pedal	Modes,	EXP 1 en EXP 2. Deze kunnen 
beide aan elke Effect Model parameter worden toegewezen, en zelfs aan  
een Effect Loop parameter. De EXP 1 en EXP 2 Pedal Modes kunnen beide 
onafhankelijke Effect parameters aansturen. Je kunt het Expressiepedaal  
toewijzen aan de EXP 1 en EXP 2 Pedal Modes door de schakelknop met 
je voet in te drukken. Als een Expressiepedaal op de PEDAL 2 ingang aan 
de	achterkant	van	de	POD	HD500	is	aangesloten,	stuurt	het	EXP 2 aan.  

Versterker en Effect Parameters Instellen 
In	het	Controller Assign scherm kun je toewijzingen van de EXP I en 
EXP II instellen. Om bij het Controller Assign scherm te komen, ga je 
naar de signaalketen weergave en selecteer je het Amp of Effect Blok 
waaraan	je	een	Expressie	Pedaal	wilt	toewijzen.	Selecteer	het	betreffende	
Effect Blok en dubbelklik dan op MOVE. Het Controller Assign scherm 
toont nu alleen de informatie voor het Amp of FX Model dat momenteel is 
geladen	in	het	geselecteerde	Blok.	Met	de	Multifunctionele	Knoppen	1-4	
stel je de Pedal Assignment opties in voor dit specifieke Effect Model. Knop 
1 - Hiermee selecteer je de parameter die je bij dit Model wilt aansturen 
met een Expressie Pedaal. Knop 2 - Hiermee selecteer je de controller die 
je aan de parameter wilt toewijzen. Kies Off voor geen Pedaal toewijzing. 
Knop 3 - Hiermee stel je de waarde van de parameter voor de 'hielpositie' 
van het pedaal in. Knop 4 - Hiermee stel je de waarde van de parameter 
voor de 'teenpositie' van het pedaal in.

FX of Amp Blok aan een Voetschakelaar toewijzen 
Je kunt zowel FS1	 t/m	 FS8 voetschakelaars als de "teenknop" van het 
expressiepedaal	 zo	 instellen	dat	 je	daarmee	een	Effect	of	Versterker	Blok	
aan	en	uit	kunt	zetten.	In	het	Signal	Flow	scherm	selecteer	je	het	Effect	of	
Versterker	Blok	dat	je	aan	je	voetschakelaar	wilt	toewijzen.	Daarna	houd	je	
de ENTER knop ingedrukt, zodat je in het Footswitch Assign scherm komt. 
Het	Footswitch	Assign	scherm	werkt	hetzelfde	als	het	Signal	Flow	scherm.	
Met de Multifunctionele Knop 1 selecteer je de voetsschakelaar waaraan 
je dit FX of Amp Blok wilt toewijzen. Belangrijk: je kunt meerdere FX 
Blokken aan één voetschakelaar of de "teenknop" van het expressiepedaal 
toewijzen. Door de VIEW knop in te drukken, kun je in het Performance 
View scherm de huidige Preset toewijzingen van de FX voetschakelaar zien.

set lists
In	de	POD	HD500	kun	je	64	Presets	opslaan	in	elk	van	de	8	Set	Lists.	Als	
je	een	van	deze	Set	Lists	laadt,	heb	je	toegang	tot	alle	Preset	locaties	in	die	
Set	List.		
In	welk	scherm	je	ook	zit,	je	kunt	het	Set Lists scherm altijd openen door 
op de PRESETS knop te drukken.



 

Een Set List laden: Gebruik de Navigatie Knop of draai aan de PRESETS 
knop	om	een	Set	List	te	selecteren.	Druk	daarna	op	ENTER. De geselect-
eerde	Set	List	wordt	nu	direct	geladen,	waarmee	alle	Presets	 in	deze	Set	
List beschikbaar zijn. Let op: de eerder geladen Preset wordt automatisch 
gesloten,	en	de	Preset	van	dezelfde	Bank/Channel	locatie	in	de	nieuwe	Set	
List wordt geladen.  

De naam van een Set List wijzigen:	Selecteer	de	Set	List	en	druk	op	SAVE. 
Je komt dan in het Rename Set List scherm. Met de Multifunctionele 
Knop	3	kun	je	letters	selecteren	en	met	Knop	4	kun	je	ze	wijzigen.	Als	je	
klaar bent, druk je op SAVE om de nieuwe naam op te slaan. 

Een Set List wijzigen:	Als	je	in	het	Set	Lists	scherm	zit,	dubbelklik	je	op	de	
ENTER	knop.	Je	ziet	dan	een	lijst	van	de	Presets	in	de	huidige	Set	List.	Hier	
kun	je	de	Bank/Channel	locatie	van	elke	Preset	zien,	een	Preset	laden,	en	
de volgorde van de Presets aanpassen. Gebruik de Navigatie Knop of draai 
de PRESETS	knop	om	een	van	de	64	locaties	te	selecteren.	Met	de	ENTER 
knop kun je de Preset van de geselecteerde locatie direct laden. Druk op de 
MOVE knop om de geselecteerde Preset naar een andere locatie te slepen, 
en druk opnieuw op MOVE om de nieuwe locatie vast te leggen. Als je klaar 
bent, klik je op de Presets knop om alle wijzigingen op te slaan.

Werken met Presets
Elk	van	de	8	Set	Lists	in	de	POD	HD500	heeft	64	Channel	locaties	waar	
je Presets kunt opslaan. Een Preset bevat de gegevens over alle gebruikte 
Effecten	 en	 Versterkers,	 hun	 parameters,	 hun	 positie	 in	 het	 signaalpad,	
toewijzingen aan voetschakelaars en pedalen en Mixer settings, evenals 

input	opties	en	andere	Setup	opties	die	je	in	deze	handleiding	tegenkomt.	

Presets Openen: Draai de PRESETS	knop	om	door	de	64	locaties	van	de	
huidige	Set	List	te	bladeren	en	een	Preset	direct	te	laden.	Dit	kan	vanuit 
alle	Home	View	schermen.	In	het	Set	List	-	Preset	Scherm	kun	je	de	Presets	
van	alle	Set	Lists	openen.

Bank & Channel Voetschakelaars:	Met	de	POD	HD500	kun	je	ook	"hands-
free"	 Presets	 selecteren:	 met	 de	 Bank	 Up	  , Bank Down  en de 
Channel A, B, C, D (FS5 - FS8)	Voetschakelaars.	Let	op:	Om	met	de	FS5 
- FS8 direct toegang te hebben tot Channel locaties, moet je de System - 
FS Mode  op “ABCD” zetten. Druk op de A, B, C of D schakelaar om zijn 
Channel	locatie	in	de	huidige	Bank	direct	op	te	roepen.		Met	de	Bank	Up	

  and Bank Down  voetschakelaars kun je door de Banken navigeren. 
Je ziet dan het Queued Bank scherm. Daarna druk je op de A, B, C of D 
voetschakelaar om de betreffende Preset uit de geselecteerde Bank te laden.

Presets Opslaan: Met	 de	Save	 functie	 kun	 je	wijzigingen	 opslaan	 die	 je	
hebt gemaakt in een Preset. Deze functie gebruik je ook als je de naam wilt 
wijzigen	of	de	Preset	in	een	andere	Set	List	of	Channel	locatie	wilt	zetten.	
Eerst druk je op de SAVE	knop.	Je	komt	in	het	Save	Preset	scherm.	

Met	de	Multifunctionele	Knop	kies	 je	de	Save	 functies.	 	Set List (Knop 
1):	Hiermee	kies	je	één	van	de	8	Set	Lists	waar	je	de	Preset	wilt	opslaan.	
De	huidige	Set	List	is	standaard	geselecteerd.	Locatie (Knop 2): Hiermee 
kies	je	Bank/Channel	locatie	in	de	geselecteerde	Set	List	waar	je	de	Preset	
op wilt slaan. Let op: De nieuwe Preset zal de eerder opgelsagen Preset 
op die locatie permanent overschrijven, zodra je op SAVE hebt gedrukt.  
Kies een lege locatie als je geen bestaande Preset wilt vervangen. Naam 
wijzigen (Knoppen 3 & 4): Met Knop 3 selecteer je de letter, en met Knop 
4	wijzig	je	de	letter.	Als	je	klaar	bent	met	alles,	druk	je	op	de	SAVE knop 



om op te slaan. Om te annuleren, druk je op de PRESETS of VIEW knop. 

systeem setuP
Om	de	System	Setup	opties	te	openen,	houd	je	de	VIEW knop ingedrukt. 
Hier	kunt	je	o.a.	verschillende	functies	van	het	apparaat	en	Input	&	Output	
settings	 instellen.	 Er	 zijn	 meerdere	 Setup	 pagina's.	 Met	 de	Navigatie 
Knop blader je naar de juiste pagina. Op elke pagina kun je met de 
Multifunctionele Knoppen een aantal opties onderin het scherm wijzigen.
Pagina 1, Setup: Utilities Opties

In	 het	 bovenste	 deel	 van	 het	 scherm	 zie	 je	 de	 Flash Memory en USB 
Firmware	 versies	 die	momenteel	 op	 de	 POD	HD500	 zijn	 geïnstalleerd.	
Met	Line	6	Monkey	kun	je	heel	makkelijk	beschikbare	updates	checken	en	
installeren.	In	het	onderste	deel	van	het	scherm	zie	je	vier	opties	die	je	met	
de	Multifunctionele	Knoppen	1-4	kunt	aanpassen.		
Knop 1 - Hiermee	stel	je	de	functie	van	de	voetschakelaars	FS5	t/m	FS8	van	
de	POD	HD500	in.	Deze	instelling	is	"algemeen"	(wordt	ongeacht	de	gese-
lecteerde preset toegepast). Met FS 5-8 kies je voor “Pedalboard Mode”: de 
voetschakelaars	zetten	Effect	Blokken	5-8	Aan/Uit.	(Als	je	in	Pedalboard	
Mode zit, zijn de A, B, C, D functies nog wel toegankelijk door  de Bank 
Up/Down	voetschakelaars	in	te	drukken.)	Met	ABCD kies je voor “Preset 
Mode”: de voetschakelaars fungeren als Preset Channel schakelaars. 
Knop 2 - Hiermee kun je de Amp Tone Knoppen tijdelijk zichtbaar maken 
op het LCD-scherm, als je aan fysieke versterkerknoppen draait. Dit is een 
algemene instelling. 
Knop 3 - Als de LOOPER voetschakelaar op 'aan' staat (Looper Mode is 
ingeschakeld),	 verandert	 het	 Performance	 View	 scherm	 automatisch	 in	
een scherm waarop je de Looper voetschakelaar functies ziet. Dit is een 
algemene instelling. Je hebt hier twee opties voor als Looper Mode actief is: 

bij All Views zie je de Looper knoppen altijd in het LCD scherm, ongeacht 
de	geselecteerde	View.	Bij	Performance View zie je het Looper scherm net 
zoals	het	Performance	View	scherm	(en	kun	je	de	3	Home	View	schermen	
nog steeds openen door middel van de VIEW knop).
Knop 4:	Als	deze	op	"On"	staat,	gaan	de	echo's	en/of	uitsterving	van	Delay	
en Reverb Effecten door wanneer het Model wordt uitgeschakeld - dit werkt 
ook bij het FX Loop Blok... zo cool! Als de Trails optie “Off” staat, wordt de 
uitsterving onmiddelijk "gemute" wanneer het Model wordt uitgeschakeld. 
Let op: deze optie werkt niet wanneer van Preset wordt veranderd.  De 
Trails setting wordt per Preset opgeslagen.
Pagina 2, Setup:Utilities Opties

Onderin het scherm vind je de volgende opties die je kunt wijzigen - het 
zijn allemaal algemene instellingen. 
Knop 1 - Hiermee stel je het contrast van het LCD scherm in. 
Knop 2 - Als deze op “On” staat, knippert het LED-lampje voor de TAP 
voetschakelaar in het huidige Tap Tempo. 
Knop 3 -	De	AC	brom	typerend	voor	het	AC	Vacuum	Tube	Heater	com-
ponent is een belangrijk aspect van de toon van een buizenversterker. Hier 
heb	je	de	mogelijkheid	om	de	AC	Rate	aan	te	passen	aan	je	land	(60Hz	
in	 de	VS	 en	 50Hz	 in	 Engeland),	 zodat	 je	 geluid	 authentieker	 klinkt	 en	
de	POD	HD500	beter	compatible	is	als	je	hem	naar	een	buizenversterker	
stuurt die op een van deze soorten electriciteit is aangesloten. 

Pagina 3, Setup: Input Opties

Op deze pagina kies je de voor de sound benodigde signaalbron. 



 Pagina 4, Setup: Output Opties  

Met de Mode instelling op deze pagina kun je instellen welk soort signaal 
naar	de	analoge	outputs	van	je	POD	HD500	wordt	gestuurd.	Hiermee	kun	
je het signaal optimaliseren afhankelijk van het doel: directe opname of 
naar een externe versterker sturen. Dit is een algemene instelling. 
Knop 1 - Hiermee selecteer je de Output Mode.   Studio/Direct: Als je 
direct naar een mengtafel of opname-apparaat doorlust. Combo and Stack 
settings:	Deze	4	opties	zijn	allemaal	bedoeld	om	je	toon	te	optimaliseren	
als	je	de	POD	HD500	aansluit	op	een	externe	versterker.	Het	signaal	bevat	
“Live”	Speakerkast	Modellen,	zonder Mic	Model	of	“AIR”	simulatie, met 
een specifieke EQ instelling voor elke optie.   Combo Front	&	Stack Front: 
Als	 je	 de	POD	HD500	 aansluit	 op	de	 ingang	van	 een	 standaard	 combo	
versterker of versterkertop + externe speakerkast. Als je een van deze 
instellingen kiest, zie je extra opties om je toon nog meer aan te scherpen.  
Combo Power Amp & Stack Power Amp:	Als	je	de	POD-HD500	aansluit	
op de eindtrap van een combo of versterkertop.

Pagina 5, Setup: S/PDIF Output Opties

Deze opties zijn uitsluitend voor het instellen van het signaal dat naar de S/
PDIF OUT wordt	gestuurd.	Deze	24-bit	digitale	aansluiting	gebruik	je	als	je	
de	POD	HD500	wilt	aansluiten	op	de	S/PDIF	input	van	andere	apparaten,	
zoals een audio interface van een computer of digitale mengtafel. Als je 
S/PDIF	gebruikt,	let	er	dan	goed	op	dat	de	digitale	input	van	het	externe	

apparaat	 is	gesynchroniseerd	met	de	S/PDIF	digitale	output	van	de	POD	
HD500.
Knop 1 - Hiermee selecteer je het soort uitgangssignaal dat naar de S/
PDIF OUT wordt gestuurd. Match Outputs (Hier wordt dezelfde instelling 
gehanteerd	als	die	op	Pagina	4	van	het	Setup:Outputs	scherm)	of	Dry	Input		
(het droge bronsignaal zonder enige modellen, effecten of bewerking).
Knop 2 -	Hiermee	bepaal	je	de	sample	rate	van	het	digitale	signaal:		44.1kHz,	
48kHz,	88.2kHz	of	96	kHz.	
Knop 3 -	Hiermee	vergroot	je	het	amplitude	van	het	S/PDIF	signaal:	0	dB	
(unity gain) tot max. +12 dB.

Pagina 6, MIDI/Tempo Opties

Knop 1 - Hiermee	stel	je	het	systeem	Base	MIDI	Channel	in	dat	de	POD	
HD500	gebruikt	voor	zowel	het	zenden	als	ontvangen	van	MIDI	commu-
nicatie	via	de	MIDI	DIN	Input/Output.
Knop 2 -	Hiermee	kun	je	de	MIDI	Out	DIN	instellen	als	MIDI	Output	of	
een	MIDI	Output	+	Thru.	
Knop 3 -	De	“Speed”	en	“Time”	parameters	van	alle	op	tempo	gebaseerde	
Effecten kunnen worden ingesteld om het Tap Tempo BPM te interpreteren 
volgens de waarde van een noot . Deze	Tempo	Sync	optie	is	een	algemene	
instelling, waarmee je kunt bepalen of de Effecten het Tap Tempo per 
Preset volgen of in alle gevallen. 
Knop 4 - Naast het ritmisch indrukken van de TAP voetschakelaar, is dit 
een alternatieve manier om een tempo in te voeren, of het “Tap Tempo” 
van de huidige Preset aan te scherpen. Deze waarde wordt per Preset 
opgeslagen. 



Pagina 7, Setup: Variax Opties

Deze	opties	zijn	voor	het	geval	dat	je	een	Line	6	Variax®	gitaar	aansluit	op	
de VARIAX	input	aan	de	achterkant	van	de	POD	HD500.	Knop 1 -  Zet 
deze op Enabled	 als	 je	 wilt	 dat	 de	 POD	HD500	 je	Variax	 aanstuurt.	 Je	
zult	extra	opties	in	het	scherm	zien	als	je	een	Variax	hebt	aangesloten	en		
Enabled hebt geselecteerd. Deze opties verschillen en hangen af van het 
type	Variax	dat	 je	hebt	 aangesloten	 (Electrisch,	Akoestisch	of	Bas).	Als	
je deze knop op Disabled	 zet,	 zal	 je	Variax	wel	hoorbaar	 zijn,	maar	niet	
reageren op veranderingen in de Presets. 

Pagina 8 & 9, Setup: L6 LINK™

Je kunt instellen dat het signaal van de POD	HD500	wordt	doorgestuurd	
naar	max.	vier	Line	6	DT50™	versterkers	via	Line	6	LINK.	Deze	instel-
lingen wordt per Preset opgeslagen. Zie de uitgebreide informatie hierover 
online	op	http://line6.com/support/manuals/

Het Pedaal Calibreren
Voordat	je	het	ingebouwde	Pedaal	van	de	POD	HD500	gebruikt,	raden	we	
je aan om het te calibreren om de werking te optimaliseren. Begin als de 
POD	HD500	uit	staat.	Houd	de	  op de Navigatie Knop ingedrukt terwijl 
je het apparaat aanzet, totdat je het onderstaande “Test Mode” scherm ziet. 
Ga dan verder met onderstaande stappen:

1. Als het nog niet is geselecteerd, gebruik  op de Navigatie Knop om 
“Pedal Cal” te selecteren, zoals je hierboven ziet.
2. Druk op de VIEW knop.
3. Zet het pedaal in de hiel-positie, en druk dan de A voetschakelaar in om 
een waarde voor de Duty Cycle in te stellen. Je zult zien dat de waarde op 
“100”	wordt	ingesteld.

4. Trap het pedaal in de teen-positie, en druk dan de B voetschakelaar in 
om een waarde voor de Duty Cycle in te stellen.  Opnieuw zul je zien dat de 
waarde	op	"100”	wordt	ingesteld,	net	als	in	stap	3.
5. Druk de C	voeteschakelaar	in	om	automatische	selectie	van	de	Scaled	
Pedal	Waarde	voor	te	bereiden,	en	beweeg	het	pedaal	van	de	laagste	naar	
de	hoogste	positie.	Je	zou	nu	moeten	zien	dat	de	Scaled	Pedal	Waarde	"0"	is	
in de hiel-positie en "255" in de teen-positie. Als je andere waarden krijgt 
dan	0	en	255,	zet	de	POD	HD500	dan	uit	en	herhaal	alle	bovenstaande	
stappen.  



6. Druk de D voetschakelaar in om de instellingen op te slaan. Je komt nu 
terug in het Test Mode scherm en je zult een "P" zien bij Pedal Cal, wat 
aangeeft	dat	het	calibreren	van	het	pedaal	klaar	is.	Zet	de	POD	HD500	uit	
en aan om het weer te gebruiken. 

Effecten uit de M serie, HD Amp Modelling,  
Flexibele Signaalketens, en Dynamic DSP…
Voor	al	deze	klankmogelijkheden	is	nogal	wat	rekenkracht	nodig,	vriend.	
Acht effecten uit de M serie, in willekeurige volgorde, voor of na de ver-
sterkermodelling en zelfs een mogelijkheid om effecten parallel aan elkaar 
te laten lopen, is al een vrij heftig pakket. Maar als je daar nog eens de 
mogelijkheid om twee HD versterkermodellen tegelijk te laten werken 
aan toevoegt, wordt het wel een serieus verhaal. Modellen maken die zo 
accuraat werken, is geen kattepis en vergt een behoorlijke hoeveelheid 
rekenkracht	van	de	processoren.	Sommige	modellen	vergen	echter	meer	
dan	 andere	 en	 daarom	 hebben	 we	 gekozen	 voor	 een	 Dynamisch	 DSP	
systeem, waarmee je enorme mogelijkheden hebt. Modellen zoals Pitch 
Shifters	 en	Reverbs	 vereisen	 veel	 rekenkracht,	 terwijl	 de	meeste	 andere	
effecten veel minder vragen. Als er niet genoeg rekenkracht over is voor 
een bepaald model, dan zul je zien dat het model niet beschikbaar is via de 
Model	Select	functie.	Voor	een	model	dat	niet	actief	is,	hebben	we	wel	de	
rekenkracht gereserveerd om te voorkomen dat er niet genoeg over is als 
het effect ineens aan of uit wordt geschakeld. Modellen die je niet gebruikt 
kun je toewijzen aan een ongebruikt of 'model of none' effectblok om meer 
processorcapaciteit vrij te maken. Het klinkt allemaal een beetje complex, 
maar het is vrij simpel en de meeste gebruikers zullen er zelfs weinig van 
merken.	In	de	Advanced	User	Guide	staat	meer	informatie	hierover.

bezoek ons online
Op www.line6.com/manuals kun je de Advanced Guide downloaden waar-
in	je	ondermeer	instructies	vindt	over	extra	functies	van	de	POD	HD500.	
En	als	je	dan	toch	online	bent,	registreer	dan	gelijk	je	POD	HD500.	Je	kunt	
ook de meegeleverde garantiekaart invullen en opsturen. Registratie zorgt 
ervoor dat zaken as garantie goed geregeld zijn. Ook kunnen we je dan op 
de hoogte stellen van aanbiedingen en competities.



disPlay iCon reFerenCe

 HD Amp Model Block  Dynamic Effect Block  Distortion Effect Block  Wah Effect Block

 EQ Effect Block  Modulation Effect Block  Delay Effect Block  Reverb Effect Block

 Filter Effect Block  Pitch Effect Block  Effects Loop  48 Second Looper

 Multi Effect
(Foot	switch	On/Off	assigned	to	

more than one effect)


