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

 Opmerkingen voor uw veiligheid

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

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

De bliksemschicht in een driehoek slaat op elektrische waarschuwingen. 
Meer bepaald maakt het symbool je attent op de aanwezigheid van ins-
tructies i.v.m. het voltage en mogelijke elektrocutie. 

Het uitroepteken in een driehoek betekent “voorzichtig”. Lees alle met dit 
symbool gemerkte dingen aandachtig door.

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO-
CUTIE. NIET OPENEN.

SERIENR.:

Houd het volgende in de gaten:
Line 6 en POD zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle andere productnamen, handelsmerken en namen van artiesten zijn eigendom van de betreffende 
bedrijven en personen, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, afbeeldingen en artiestennamen worden alleen 
gehanteerd als verwijzing naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen in dit product bestudeerd heeft. Het gebruik 
van productnamen, handelsmerken, afbeeldingen en namen van artiesten impliceert geen medewerking of ondersteuning.



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

• Lees alle instructies aandachtig door. 
• Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. 
• Volg alle waarschuwingen op. 
• Voer alle instructies uit zoals ze er staan. 
• Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water. 
• Maak het product alleen schoon met een droge doek.
• Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Stel het product alleen overeenkomstig de instructies van de fabrikant op.
• Plaats het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals stoven, ovens, radiatoren of andere apparaten die veel warmte genereren.
• Dit apparaat moet op een stopcontact met aarding worden aangesloten.
• Probeer nooit het veiligheidssysteem van een gepolariseerde of geaarde stekker te omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene wat breder 

is dan de andere. Als er ook een aarding op zit, is er nog een derde pen. De brede of derde pen is er voor je veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in je stopcontact 
past, moet je het door een vakman laten vervangen.

• Zorg dat niemand over het netsnoer kan struikelen. Dat is met name in de buurt van het stopcontact gevaarlijk, maar kan er ook op het apparaat voor zorgen dat de 
aders breken.

• Gebruik alleen de uitdrukkelijk door de fabrikant aanbevolen opties en uitbreidingen. 
• Gebruik alleen karretjes, stands, statieven, houders enz. die door de fabrikant uitdrukkelijk worden aanbevolen of bij dit product worden geleverd. Als je het product 

op een wagen zet, voorkom dan dat deze laatste kan kantelen, omdat dit ernstige verwondingen kan veroorzaken.
• Verbreek, tijdens een onweer, of als je het product langere tijd niet wilt gebruiken, de aansluiting op het lichtnet.
• Laat alle onderhoudswerken en herstellingen over aan een erkende herstellingsdienst. Als het netsnoer beschadigd is of wanneer er vloeistoffen of regenwater in het 

inwendige terecht zijn gekomen, moet je het product onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met een erkende herstellingsdienst.
• Stel dit apparaat nooit bloot aan water of vochtigheid. Zet er geen glazen, flessen met drank, vazen enz. op of naast.
• WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen mag je dit apparaat nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.
• De netschakelaar dient voor het afkoppelen van dit product van het net en moet dus altijd naar behoren werken.
• Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een netspanning van 100/120V of 220/240V 50/60Hz (zie het merkplaatje op de adapter).
• Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zoiets is onomkeerbaar. Zet het volume dus nooit overdreven hard.
• 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 beland zijn. 
 • als dit product in de regen heeft gestaan of nat is geworden. 
 • als het product gevallen of de ombouw beschadigd is.
 • als het product niet meer naar behoren lijkt te werken.



1

23

8

4

9

10

1618 19 20

2122

1711

12

14

15

6

5

5
7

13

* Alle vermelde productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen worden alleen gebruikt om duidelijk te maken welke producten door Line 6 
werden bestudeerd en waar de gemodelleerde geluiden op gebaseerd zijn. Fender®, Deluxe Reverb®, Bassman®, Champ® en Twin Reverb® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation. VOX® 
is een handelsmerk van Korg Europe Limited. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc. MESA/BOOGIE® en RECTIFIER® zijn handelsmerken van Mesa/Boogie Limited. DUMBLE® is 
een geregistreerd handelsmerk van Howard Alexander Dumble. Roland® is een handelsmerk van Roland Corporation.

Bedieningsorganen & aansluitingen

1.  POWER-schakelaar – Hiermee schakel je de POD in en uit.

2.  INPUT – Hier moet je de gitaar aansluiten. (Voor techneuten: dit is een 
asymmetrische mono-ingang.) 

3.  PHONES – Sluit hier een hoofdtelefoon aan, als je niemand mag storen. Het 
volume stel je in met de OUTPUT LEVEL-regelaar. De versterker is van het 
krachtige type en laat het gebruik van alle soorten hoofdtelefoons toe. 

4.  OUTPUT LEVEL – Hiermee stel je het algemene volume van de POD in. Tevens 
bepaal je hiermee het volume in de hoofdtelefoon. De instelling van deze regelaar 
wordt niet in de geheugens van de POD opgeslagen. Het uitgangsvolume heeft 
geen invloed op de klankkleur. Je beschikt dus altijd over een geluid dat staat als 

een huis. 

5.  LEFT & RIGHT OUTPUT – Dit zijn symmetrische 1/4” TRS-jacks die je o.a. op 
symmetrische ingangen met een gevoeligheid van +4dBu kunt aansluiten. Niets 
belet je echter om gewone gitaarkabels (mono) te gebruiken en die op –10dBV-
ingangen aan te sluiten. Voor het gebruik van de POD in mono heb je alleen de 
LEFT OUTPUT-connector nodig. 

6.  A.I.R. MODE – Als je de POD op een gitaarversterker aansluit en hem als 
“voorversterker” van de eindtrap gebruikt, moet je de A.I.R. MODE-schakelaar 
op “AMP” zetten en het versterkergeluid “clean” houden. In die stand wordt 
de bewerking door de speaker- en microfoonsimulatie van de A.I.R.-functie 



namelijk niet gehanteerd. Gebruik je de POD daarentegen in eender welke 
andere setup (bv. met een mengpaneel, een recorder, een PA, een eindtrap e.d.), 
moet je de schakelaar in de “DIRECT”-stand schuiven.

7.  FBV PEDAL-aansluiting – Hier moet je een optionele pedalenbak van de FBV-
serie aansluiten (bv. een FBV Express of FBV Shortboard van Line 6). Als die 
connector op jouw POD “PEDAL” heet (i.p.v. “FBV PEDAL”), dan gaat het om 
een iets ouder model waarop je alleen een Floor Board of een FB4 voetschakelaar 
kunt aansluiten. (Niet compatibel met de FB4-serie.)

8.  MIDI IN & OUT – Je kunt de POD op een MIDI-apparaat aansluiten en met 
dit laatste geheugens selecteren (programmakeuze) of de POD-parameters 
beïnvloeden (controle- en/of SysEx-commando’s). Bovendien heb je via deze 
aansluitingen toegang tot de geluiden en uitbreidingsmogelijkheden van www.
customtone.com. 

9.  MANUAL-knop – Activeer deze knop om de Manual-mode te selecteren. In die 
mode komt de sound altijd overeen met de fysieke instellingen van de regelaars. 
Om het geluid te veranderen hoef je maar aan de regelaars te draaien.

10.  Geheugenkeuzeknoppen (Op/Neer) – De POD biedt 36 geheugens. Die zijn 
verdeeld over 9 banken à 4 geheugens. (De geheugenplaatsen worden met “A”, 
“B”, “C” en “D” aangeduid.) De geheugens van de POD kies je door op de Op- of 
Neer-knop te drukken. Wanneer je een sound laadt, komen de posities van de 
regelaars niet meer overeen met de instellingen. Om een instelling te wijzigen 
hoef je echter maar aan de betreffende regelaar te draaien.

11.  AMP MODELS – Met deze regelaar heb je toegang tot de 32 beschikbare 
versterkermodellen. Om de modellen 17~32 te selecteren moet je de TAP-knop 
ingedrukt houden, terwijl je aan AMP MODELS draait. Als je een versterkermodel 
kiest, wordt automatisch een bijpassend speakermodel geselecteerd. Indien 
nodig, kun je echter met de EFFECTS-regelaar (CAB SELECT) een ander 
speakermodel kiezen (zie verderop). 

12.  DRIVE – Hiermee stel je in hoe sterk het niveau vóór het gekozen versterkermodel 
wordt opgehaald. Net zoals op een gitaarversterker zonder Master Volume-
regelaar bepaal je hiermee het “scheurgehalte” van het geluid. 

13.  Toonregelaars – BASS, MIDDLE, TREBLE. Deze regelaars werken net zoals op 
een gitaarversterker. Hun respons en wisselwerking worden echter bepaald door 
het gehanteerde versterkermodel. Hun werking komt altijd overeen met de 
toonregeling van de originele versterker. De POD biedt tevens een “Presence”-

functie, die je kunt in- en uitschakelen door de TAP-knop ingedrukt te houden 
en aan de TREBLE-regelaar te draaien. 

14.  CHAN VOL – Met deze regelaar bepaal je het volume van het gekozen geheugen 
(“kanaal”). Hiermee kun je zorgen dat alle opgeslagen POD-sounds precies 
het gewenste volume hebben (bv. het geschikte verschil tussen ritme- en 
sologeluiden). Stel CHAN VOL altijd zo hoog mogelijk in om een optimale 
signaal/ruis-afstand te bereiken.

15.  REVERB – Met deze regelaar stel je het galmvolume in. De POD bevat een 
galmveer- en een kamergalmmodel. De keuze daarvan is gekoppeld aan het 
versterkermodel dat je selecteert. 

16.  EFFECT TWEAK – Hiermee kun je het gekozen effect editen. Draai hem naar 
rechts om het effect harder, dieper, sneller enz. te zetten. 

17.  EFFECTS (CAB SELECT) – Met deze regelaar kies je het gewenste effect c.q. de 
gewenste combinatie. Bovendien kun je hiermee speakermodellen kiezen. Om 
een speakermodel te kiezen moet je de TAP-knop ingedrukt houden, terwijl je 
aan deze regelaar draait. Zie de grijze benamingen.

18.  TUNER – Sla een snaar aan. Het display van de POD beeldt nu de herkende 
noot af. Alle noten worden –indien nodig– als mollen afgebeeld. Sla de snaar 
opnieuw aan en draai aan de mechaniek. De rode pijlen onder de TUNER-knop 
helpen je bij het stemmen. (Als de naar links wijzende pijl oplicht, staat de snaar 
te hoog gestemd. De naar rechts wijzende pijl betekent dat de snaar wat te laag 
staat.) Als hij helemaal juist gestemd is, lichten beide pijlen samen op. Druk op 
eender welke knop van de POD om weer muziek te kunnen maken. 

19.  NOISE GATE – Hiermee schakel je de noisegate van de POD in en uit.

20.  TAP – Hiermee stel je het tempo of de snelheid van het gekozen effect (delay 
of tremolo/chorus/flanger/rotary) in. Druk TAP gewoon in de gewenste maat in. 
Ben je niet zo happig op tappen, dan kun je de TAP-knop ingedrukt houden, 
terwijl je aan de EFFECT TWEAK-regelaar draait om het tempo/de snelheid 
te wijzigen. Die parameter helpt je bovendien bij het instellen van de precieze 
tempowaarde, wat met TAP niet altijd even eenvoudig is.

 TAP-functies (ingedrukt houden) – Via de TAP-knop heb je toegang tot een 
tweede niveau van POD-functies: de versterkermodellen 17~32, keuze van het 
speakermodel, “Feedback” en “Level” van de delay, galmduur, een presence-, een 
volume- en een drivebooster. Ziehier de details:



 Versterkermodellen 17~32: Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je aan de 
AMP MODELS-regelaar draait om de versterkermodellen 17~32 te kiezen. 
Zie het overzicht van de versterkermodellen elders in dit document.

 CAB SELECT (EFFECTS-regelaar): Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl 
je aan de EFFECTS-regelaar draait om een speakermodel te kiezen. Zie de 
grijze benamingen op het frontpaneel. 

 Drive Boost (DRIVE-regelaar): Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je de 
DRIVE-regelaar voorbij het midden naar rechts draait. Het geluid wordt 
“smeriger” – ongeveer zoals bij een vervormingpedaaltje met een lage 
Distortion-waarde en een hoog uitgangsvolume. Het gitaarniveau wordt 
vóór het versterkermodel opgehaald. Zo wordt het model veel intenser 
aangestuurd en begint het dus sneller te scheuren. 

 Delay-herhalingen (BASS-regelaar): Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je 
aan de BASS-regelaar draait om het aantal herhalingen van het delay-effect 
in te stellen. 

 Delayvolume (MIDDLE-regelaar): Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl 
je aan de MIDDLE-regelaar draait om het volume van het delay-effect in 
stellen (als het momenteel tenminste wordt gebruikt). 

 Presence aan/uit (TREBLE-regelaar): Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl 
je de TREBLE-regelaar voorbij “12 uur” draait om de “Presence”-functie te 
activeren – het geluid wordt dan helderder. 

 Volumeboost aan/uit (CHAN VOL-regelaar): Houd de TAP-knop ingedrukt, 
terwijl je de CHAN VOL-regelaar voorbij “12 uur” draait om het volume op 
te krikken. Nu neemt alleen het volume toe – het geluid wordt niet ruiger. 

 Galmduur (REVERB-regelaar): Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je 
aan de REVERB-regelaar draait om de galmduur (oftewel de grootte van de 
gesimuleerde kamer) te wijzigen. 

 Effectsnelheid (EFFECT TWEAK-regelaar): Houd de TAP-knop ingedrukt, 
terwijl je aan de EFFECT TWEAK-regelaar draait om de snelheid van de 
effecten te wijzigen. 

21.  SAVE – Druk op deze knop om je eigen sounds in de interne geheugens van 
de POD op te slaan. Wanneer je met een voorgeprogrammeerde POD-sound 
werkt, vertelt het display je welke bank (1~9) en welk geheugen (A~D) binnen 
die bank gekozen is. Zodra je ook maar één instelling van de POD wijzigt, 
verschijnt de “EDITED”-boodschap in het display van de POD. Zo weet je dat 
de huidige instellingen niet meer met de opgeslagen versie overeenkomen. Die 
moet je dus opslaan, als je ze later nog eens nodig hebt. Druk dan op de SAVE-
knop. De knop begint te knipperen. Met de Op- en Neer-knop kun je nu het 

benodigde geheugen (“A”, “B”, “C” of “D”) en een bank kiezen. Doe dat dus 
en druk opnieuw op SAVE. De knop stopt met knipperen en de sound wordt 
in het gekozen geheugen opgeslagen. De instellingen, die zich tot dan toe in 
dat geheugen bevonden, worden overschreven. Zelfs als je momenteel niet met 
de instellingen van een POD-geheugen werkt –omdat de Manual-mode actief 
is– kun je die opslaan. Wil je de instellingen toch niet opslaan, dan moet je 
op eender welke andere knop (TAP, MANUAL, TUNER, NOISE GATE of MIDI) 
drukken. (De opslagfunctie wordt ook uitgeschakeld, als je niet binnen de 5 
seconden na het drukken op SAVE een geheugen kiest.)

22. MIDI – Druk op deze knop om het MIDI-kanaal van de POD in te stellen en de 
geheugeninhoud naar een andere apparaat door te seinen (“dump”). 

Geavanceerde handleiding en meer op www.line6.com/manuals  
De geavanceerde handleiding toont je hoe je de POD 2.0 en zijn MIDI-functies 
tot in de puntjes kunt editen. Er bestaat een gratis editor/archiveringsprogramma 
dat naar de naam “Line 6 Edit” luistert. Dat kun je van www.customtone.com 
downloaden. Het programma draait zowel op de Macintosh als onder Windows 
en tovert je computer om in een heuse controle-eenheid voor je POD. De 
computer verandert dus in een afstandbediening en biedt toegang tot alle 
parameters van de POD – zelfs parameters die je niet via de frontplaat kunt 
instellen. Bovendien kun je er je POD-sounds mee op de computer rangschikken 
en dus binnen de kortste keren een bibliotheek samenstellen. Als je dan toch 
online bent, registreer je je POD 2.0 het best. Je kunt ons echter ook de 
ingesloten garantiekaart terugsturen. Alleen geregistreerde POD 2.0-gebruikers 
hebben immers recht op garantie, als er iets voorvalt.


