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Het serienummer bevindt zich aan de onderkant van je Floor POD Plus. Meer bepaald gaat het om 
het getal dat begint met “(21)”. Noteer het hier om het altijd bij de hand te hebben:

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

VOORZICHTIG: Om het risico op brand en elektrocutie 
te beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit product 
bevat geen onderdelen die door de gebruiker hersteld mogen 
worden. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

VOORZICHTIG: Dit product werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de 
Amerikaanse FCC Rules, beantwoordt aan de vereisten voor “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 product op een onvoorspelbare manier zouden kunnen 
beïnvloeden.

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

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

Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats.

Alvorens met de Floor POD Plus aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en 
suggesties behartigen:

1. Volg alle waarschuwingen op de Floor POD Plus zelf en in deze handleiding op.

2. Zet het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, stoven of andere apparaten die 
tijdens het gebruik heet worden.

3. Voorkom dat er vloeistoffen of kleine voorwerpen in dit product terechtkomen.

4. Sluit de adapter alleen aan op een stopcontact met een netspanning van 100~120V of 230V/47~63Hz 
(zie het merkplaatje op de adapter voor de benodigde netspanning).

5. Ga nooit op het netsnoer staan. Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om te voorkomen dat 
het gekneusd of beschadigd wordt. Wees met name voorzichtig in de buurt van de aansluiting op het 
apparaat.

6. Verbreek de aansluiting van de Floor POD Plus op het lichtnet, als je hem langere tijd niet wilt 
gebruiken.

7. Voer alleen de in deze handleiding uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. In de volgende gevallen 
moet het apparaat door een erkende herstellingsdienst worden nagekeken:

	 •	 als	vloeistoffen	in	het	inwendige	beland	zijn

	 •	 als	een	voorwerp	in	het	inwendige	is	terechtgekomen

	 •		 als	dit	product	niet	meer	naar	behoren	lijkt	te	werken

	 •		 als	het	product	gevallen	of	de	ombouw	beschadigd	is

8. Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zoiets is onomkeerbaar. Zet het 
volume dus nooit overdreven hard.
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Let op:

Line 6 en POD zijn handelsmerken van Line 6, Inc. 
Alle 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 bestudeerd heeft. Het gebruik 
van productnamen, handelsmerken en afbeeldingen 
van artiesten impliceert geen medewerking of onder
steuning.
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Bedieningsorganen & aansluitingen

1  Amp Models – Met deze regelaar kies je één van de 32 versterkermodellen, die 
van de POD 2.0 werden overgenomen. Voor elke stand zijn er twee modellen. Voorbeeld: 
in de “Black Panel”-stand heb je de keuze tussen een model waarvoor de indicator groen 
oplicht en een “rood” model. Meer details over de modellen vind je in hoofdstuk 2.

Als je een versterkermodel kiest, wordt automatisch een bijpassend speakermodel 
geselecteerd. Voorbeeld: kies je “Brit Hi Gain” (gebaseerd op* de Marshall® JCM 800), 
dan wordt een speakermodel opgeroepen dat op een Marshall® 4x12” berust*. Je kunt 
echter ook een ander speakermodel hanteren door de Amp Models-regelaar ingedrukt te 
houden, terwijl je eraan draait. Speakermodellen kun je verder kiezen door de Manual-
knop ingedrukt te houden en aan de Amp Models-regelaar te draaien. In hoofdstuk 2 
vind je een overzicht van de speakermodellen.

De Amp Models-knop fungeert tevens als “Shift”-knop. Houd hem ingedrukt om één 
van de “secundaire” functies te kiezen.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc.
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2  Effects – Hiermee kies je telkens één van de 16 beschikbare effectmodellen. Naast 
gebruikelijke dingen, zoals chorus en flanger, vind je hier tevens effecten zoals “Comet 
Trails” en “Ring Modulator”. De rode indicators rond de regelaar tonen welk effect er 
momenteel geselecteerd is. Zie hoofdstuk 3 voor meer details.

3  Delay – Met de Delay-regelaar kun je kiezen uit 6 verschillende effecten: “Tape”, 
“Multi-Tap”, “Digital”, “Reverse”, “Sweep Echo” en “Analog”. De rode indicators rond 
de regelaar tonen welke delay er momenteel geselecteerd is. Zie hoofdstuk 3 voor meer 
details.

4  Drive – Net zoals op een gitaarversterker zonder Master Volume-regelaar bepaal je 
hiermee het “scheurgehalte” van het geluid. Hoe groter de waarde, hoe meer het geluid 
vervormt.

“Drive Boost” kun je activeren door de Manual-knop of Amp Models-regelaar ingedrukt 
te houden, terwijl je de Drive-regelaar voorbij “12 uur” draait. Het geluid wordt nog 
“smeriger” – ongeveer zoals bij een vervormingpedaaltje met een kleine vervormingswaarde 
en een hoog uitgangsvolume. Het gitaarniveau wordt vóór het versterkermodel opgehaald. 
Zo wordt het model veel harder aangestuurd en klinkt het “ruiger”.

5  Toonregelaars – Deze regelaars (Bass, Mid en Treble) werken net zoals op 
een gitaarversterker. Hun respons en wisselwerking worden bepaald door de Amp Models-
keuze. Kies je bv. “Black Panel”, dan werken de toonregelaars zoals op de Fender® Deluxe 
Reverb® waar dit model op berust*. 

Om de “Presence”-functie extra op te halen (helderder geluid) moet je de Manual-knop 
of Amp Models-regelaar ingedrukt houden, terwijl je de Treble-regelaar helemaal naar 
rechts draait (helemaal links= Presence uit). 

“Delay Time” en “Delay Adjust” kun je instellen door de Manual-knop of Amp 
Models-regelaar ingedrukt te houden, terwijl je aan Bass of Mid draait. Zie hoofdstuk 3 
voor meer details.

6  Channel Volume – Met deze regelaar bepaal je het volume van het gekozen 
geheugen (“kanaal”). Hiermee kun je zorgen dat alle Floor POD Plus-sounds ongeveer 
hetzelfde volume hebben. Stel Channel Volume altijd zo hoog mogelijk in om een 
optimale signaal/ruis-afstand te bereiken.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. FENDER® en DELUXE REVERB® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender 
Musical Instruments Corporation.
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De “Volume Boost”-parameter kun je instellen door de Manual-knop of Amp Models-
regelaar ingedrukt te houden, terwijl je de Channel Volume-regelaar voorbij “12 uur” 
draait. Dan neemt alleen het volume toe – het geluid wordt niet ruiger. Handig voor 
solo’s.

7  Compressor – Met deze regelaar kun je de compressor instellen. Draai hem 
helemaal naar links om de compressor uit te schakelen (indicator dooft). Door de regelaar 
verder naar rechts te draaien verhoog je de “Compression Ratio”-waarde (compressie-
intensiteit). De stand van deze regelaar wordt opgeslagen, wanneer je de instellingen met 
de Save-knop opslaat. Zie hoofdstuk 3 voor meer details.

8  Gate – Met deze regelaar stel je de noisegate in. Draai hem helemaal naar links om 
de gate uit te schakelen (indicator dooft). Door de regelaar verder naar rechts te draaien 
verhoog je de drempelwaarde (snellere activering van de gate). Houd de Manual-knop of 
Amp Models-regelaar ingedrukt, terwijl je hieraan draait om de “Gate Decay”-instelling 
te wijzigen. De stand van deze regelaar wordt opgeslagen, wanneer je de instellingen met 
de Save-knop opslaat. Zie hoofdstuk 3 voor meer details.

9  Effect Tweak – Met deze regelaar bepaal je de intensiteit van het momenteel 
gekozen effect (links= minimum/rechts= maximum). Houd de Manual-knop of Amp 
Models-regelaar ingedrukt, terwijl je aan deze regelaar draait om een andere parameter 
van het gekozen effect in te stellen. Zie hoofdstuk 3 voor meer details.

10  Delay – Met deze regelaar bepaal je de mix tussen de delay en het onbewerkte 
signaal: links= min., rechts= max. Houd de Manual-knop of Amp Models-regelaar 
ingedrukt, terwijl je hieraan draait om de terugkoppeling van de delay te wijzigen. Zie 
hoofdstuk 3 voor meer details.

11  Reverb – Hiermee bepaal je het galmaandeel (links= geen galm, rechts= 
maximaal galmniveau). Als de galm actief is, licht de indicator boven de regelaar op. 
Houd de Manual-knop of Amp Models-regelaar ingedrukt, terwijl je hieraan draait om 
de galmduur te wijzigen. Zie hoofdstuk 3 voor meer details.

12  Save – Druk op deze knop om je eigen sounds intern op te slaan. Zie hoofdstuk 4 
voor de opslagprocedure.

13  Manual – Druk op deze knop om de Manual-mode te activeren. In deze mode 
komt de sound van de Floor POD Plus altijd overeen met de fysieke instelling van de 
regelaars. Om het geluid te veranderen hoef je maar aan de regelaars te draaien. Deze 
fungeert tevens als “Shift”-knop. Houd hem ingedrukt om één van de “secundaire” functies 
te kunnen kiezen.
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14  Channel Memories – Hier wordt het adres van het gekozen geheugen 
(1A~31D) afgebeeld. Elk geheugen bevat alle nodige instellingen (versterkermodel en 
effectparameters).

15  Tunerindicators – Als de tuner actief is (wanneer je de Tap-voetschakelaar 
ingedrukt houdt), licht de middelste indicator op. De naam van de gespeelde noot 
verschijnt in het display en de kruis- of molindicator licht op. Wanneer alle drie de 
indicators oplichten, is de snaar goed gestemd.

16 Bank Up/Down – Met deze voetschakelaars kies je de banken 1~31. Om 
sneller naar een verder verwijderde bank te gaan kun je de betreffende voetschakelaar 
ingedrukt houden. Trap beide voetschakelaars samen in om een andere mode te kiezen 
(zie verderop)

17  Voetschakelaars A~D – Er zijn twee voetschakelaarmodes: geheugenkeuze 
en “On/Off”. Om van de ene naar de andere te gaan moet je de Bank Op- en Neer-
voetschakelaars samen intrappen.

•	 Geheugenkeuze: In deze mode kies je met Bank Op en Neer een andere bank. 
De voetschakelaars A~D dienen dan voor de geheugenkeuze. De indicator van het 
gekozen geheugen licht rood op.

•	 “On/Off”mode: In deze mode kun je het versterkermodel en de effecten 
met de voetschakelaars in-/uitschakelen. De voetschakelaars A~D zijn dan aan 
het versterkermodel, de Solo Boost-functie, het effect en de delay toegewezen. 
Ingeschakelde blokken herken je aan groen oplichtende indicators.

18 ‘On/Off Functions’indicator – Licht op, wanneer de “On/Off”-mode 
actief is.

19  Tap/Hold For Tuner – Trap deze voetschakelaar verschillende keren in om 
de snelheid van de delay te wijzigen. De indicator knippert in de maat van het gekozen 
tempo. Je kunt de snelheid zelfs wijzigen, wanneer de delay uitstaat. Als je de delay daarna 
weer activeert, loopt hij meteen keurig in de maat.

Houd deze voetschakelaar minstens 2 seconden ingedrukt om de tuner te activeren. Trap 
hem opnieuw in om de tunermode weer te verlaten. Zie hoofdstuk 4 voor meer details.

20 Volumepedaal & Wahindicator – Het expressiepedaal kan dienst doen 
als wah- of volumepedaal. Door het pedaal –na de keuze van plankgas– nog iets verder 
in te trappen kun je de wahfunctie afwisselend in- (indicator licht op) en uitschakelen 
(indicator dooft).
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Bij bepaalde versterkermodellen bevindt het volumepedaal zich vóór het model (“Pre”), 
bij andere erachter (“Post”). Zie appendix voor een overzicht. 

21  Input – Sluit hier je gitaar aan.

22 Aux Input – Hierop kun je de uitgang van je CD- of MP3-speler aansluiten om 
je door je favoriete bands te laten begeleiden. De balans tussen de muziek en je gitaar moet 
je met de volumeregelaar van de CD- of MP3-speler instellen.

23 Output Level – Hiermee bepaal je het signaalvolume aan de uitgangen (L & 
RIGHT OUTPUT) en de hoofdtelefoonconnector.

24 Amp/Direct – Zet deze schakelaar op “Direct”, wanneer je de Floor POD 
Plus direct op een mengpaneel, recorder e.d. aansluit. Dan wordt de weergaloze A.I.R.-
technologie (“Acoustically Integrated Recording”) van Line 6 voor een realistische 
akoestieksimulatie gebruikt. Zet de schakelaar op “Amp”, als je de Floor POD Plus op je 
gitaarversterker aansluit. Dan is de A.I.R.-bewerking niet actief.

25 L/Mono en Right Outputs – Dit ken je al. Gebruik L Output, als de 
versterker mono is of als je maar één kanaal van het mengpaneel “krijgt”. Gebruik L en 
Right Output, als je twee versterkers gebruikt of je gitaar in stereo mag opnemen.

26 Phones – Hierop kun je een hoofdtelefoon met 1/4”-plug aansluiten. Zet de 
Output Level-regelaar op nul alvorens de hoofdtelefoon aan te sluiten en verhoog het 
volume dan geleidelijk aan. Je mag ook een hoofdtelefoon met een geschikte 1/8”-adapter 
gebruiken.

27  MIDI In & Out – Je kunt de Floor POD Plus op een MIDI-apparaat aansluiten 
en met dit laatste geheugens selecteren (programmakeuze), parameters beïnvloeden en je 
sounds archiveren (SysEx-data). Zie het “MIDI Reference”-document op www.line6.com/
manuals.

28 Power – Gebruik uitsluitend de bijgeleverde Line 6-adapter. Bedankt.
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de versterker- en speakermodellen

Van welke versterkers en speakers hebben we modellen gemaakt?
De Floor POD Plus bevat 32 versterker- en 16 speakermodellen. Hieronder vind je een 
voorstelling van die versterker- en speakermodellen en hun illustere voorbeelden. Zie 
appendix A voor een bondig overzicht.

Line 6 Clean
ROOD: “Line 6 Clean”. Voor dit model hebben we de voorversterker en de toonregeling van 
een solidstate-amp in de eindtrap en de transformator van een buizentop geïm planteerd.
GROEN: “Line 6 Twang”. Ziehier dat “tintelende” hoog, de dynamiek en het “ruige kantje” 
van een vintageversterker. Pas wanneer je de Drive-regelaar nagenoeg compleet opendraait, 
begint het geluid echt te scheuren.

Line 6 Crunch
ROOD: “Line 6 Crunch”. Ziehier een door ons ontwikkelde “boutique-sound”, niet te 
“clean”, maar ook niet overdreven vervormd. Het geluid past perfect voor “moderne jazz” 
en blues en heeft iets van een lekkere cognac: zacht en warm met een tikkeltje “prik” eens 
je hem naar beneden voelt glijden. De Mid-regelaar bevindt zich vóór Drive (en dus vóór 
het versterkermodel). Bass en Treble liggen daarentegen achter Drive, omdat ze daar het 
meest efficiënt hun werk doen.
GROEN: “Line 6 Crunch #2”. Zoek je een 50W-buizentop met een betere toonregeling? 
Bij hoge drive-instellingen moet je het middengebied wat afzwakken.

Line 6 Drive
ROOD: “Line 6 Drive”. Ziehier onze versie van een al bijna ziekelijk vervormde 
soloversterker met pakken gain. Lekker warm en vet, maar ook wel met een bitsig kantje. 
Alle toonregelaars bevinden zich achter het versterkermodel, wat voor een flexibele 
beïnvloeding zorgt zonder dat het geheel ooit een soep wordt. Het lijkt wel of je hebt je 
gitaar op verschillende versterkers tegelijk aangesloten. Zoiets kan in de regel alleen in de 
studio – maar het klinkt wel te gek.
GROEN:  “Line 6 Blues”. Dit model is gebaseerd* op een Marshall® JTM-45 Bluesbreaker 
uit 1965, maar met een veel flexibelere toonregeling. Bij betrekkelijk grote Drive-waarden 
doen de warmte en gulle vervorming denken aan de sound van een Budda Twinmaster (een 
mooie én dure boutiqueversterker).

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification, Plc.
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Line 6 Insane
ROOD: “Line 6 Insane”. Ooit waren we op zoek naar een sound met zo veel scheur dat 
het bakkie net niet wegsmelt, wanneer je de eerste akkoorden op je gitaar hamert. Hier krijg 
je heel veel buizendrive voor je geld – zo veel dat elke andere versterker daarbij in het niet 
valt. En toch blijven de definitie en het karakter van je gitaar overeind. Het laag is bijzonder 
krachtig, terwijl je het geluid nog naar smaak kunt bijkleuren. Draai Drive helemaal open 
en klap je oren dicht – zo meteen barst de hel los!
GROEN: “Line 6 Layer”. ‘Line 6 Clean’ ontmoet ‘Line 6 Drive’. We hadden het er al 
over dat talrijke gitaristen en producers vaak met verschillende versterkers tegelijk werken 
om precies de gewenste sound te bereiken. De Drive-regelaar dient hier voor het mengen. 
Draai je hem helemaal naar links, dan hoor je alleen nog de zware “21st Century Clean”-
sound. Draai je hem naar rechts, dan kun je lekker scheuren. De lol begint echter pas echt, 
wanneer je de regelaar ergens tussen die twee uitersten zet.

Small Tweed
ROOD: “Small Tweed”. Gebaseerd* op een “Wide Panel” Fender® Tweed Deluxe Reverb® 
van 1952. Dit model kent duidelijk het klappen van de grommende 
zweep. Het origineel had maar één toonregelaar waarmee je de 
hoge tonen kon ophalen of afzwakken. De Treble-regelaar neemt 
die taak over en dient op de eerste plaats om het geluid doffer 
te maken. De Bass- en Mid-regelaar zijn hier dus overbodig. Dat 
vonden we niet kunnen, dus hebben we iets bedacht om deze 
regelaars een functie te geven zonder dat het afbreuk doet aan de 
originele “toonregeling”. Dus hebben we Bass en Mid achter het 
versterkermodel geplaatst, zodat ze in wezen dienst doen als een 
EQ – ongeveer zoals de toonregeling van een mengtafel. Voor de 
klassieke sound moet je de Bass- en Mid-regelaar in het midden 
zetten (“neutraal”) – dan hoor je alleen nog de onvervalste Tweed. 
GROEN: “Small Tweed #2”. Gebaseerd* op de Fender® Tweed Champ® uit 1960. Dit 
model klinkt lekker vet, als je de Drive-regelaar op de maximumwaarde zet (maar ook 
clean is dit geluid zeer de moeite). Eigenlijk ging het hier om een instapversterker. Maar 
de rock’n’rollers ontdekten al snel het voordeel van deze amp om op een betrekkelijk 
laag volume al behoorlijk te kunnen scheuren. In de jaren ‘50 was de Champ® gewoon dé 

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. FENDER® en DELUXE REVERB® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender 
Musical Instruments Corporation.
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versterker voor solopartijen. De Champ® had geen toonregeling, alleen een volumeregelaar. 
Op je Floor POD Plus is het klassieke Champ®-geluid een koud kunstje. Zet de regelaars 
Bass, Mid en Treble op “12 uur” (neutraal), als ze het geluid niet mogen beïnvloeden. We 
vonden het echter zonde om ze niets te laten doen. Dus hebben we 
een manier bedacht om Bass, Mid en Treble een functie te geven 
zonder de originele sound te beïnvloeden, als je dat niet wilt: ze 
bevinden zich achter het versterkermodel. Ze doen dus dienst als 
een EQ – ongeveer zoals de toonregeling van een mengtafel. Om 
het onvervalste Champ®-geluid te horen moet je de toonregelaars 
op “12 uur” zetten.

Tweed Blues
ROOD: “Tweed Blues”. Gebaseerd* op een “klassieke” Fender® Bassman® 4x10 uit 
1959. Ziehier de versterker waarmee het allemaal begon – zo’n beetje de voorvader van de 
rock’n’roll. De Bassman® was weliswaar bedoeld als basversterker, maar dat belette niet dat 
ook bluesgitaristen erop speelden. Het geluid bevat veel laag, wat voor een basversterker 
normaal is, maar die typische Fender®-“tsjoink” is nadrukkelijk aanwezig. De Bassman® 
hebben we voor het “Tweed Blues”-model van de Floor POD Plus bestudeerd. Toen Jim 
Marshall, samen met Ken Bran, zijn eerste versterker bouwde, liet hij zich trouwens duidelijk 
leiden door de structuur van deze Bassman®. Eén belangrijk aspect van de Bassman® is 
de wisselwerking tussen de Mid- en Treble-regelaar. De Mid-
regelaar is namelijk geen bandpasfilter, zoals op de meeste andere 
versterkers. Het is veeleer een tweede Treble-regelaar. Die twee 
werken “additief”, wat dus betekent dat je de neiging hebt om de 
Treble-instelling wat te verminderen, wanneer je de Mid-regelaar 
voorbij het midden zet. Anders is het geluid gewoon te helder. 
Draai je de Mid-regelaar ver naar links, dan moet je de Treble-
regelaar waarschijnlijk meer naar rechts draaien, omdat het geluid 
anders te dof is. Net zoals talrijke andere voor de Floor POD Plus 
gemodelleerde versterkers had de Bassman® geen Master Volume-
regelaar. Om die prachtige sound te verkrijgen, die de Bassman® alleen prijsgeeft, wanneer je 
hem voluit laat gaan, moest je hem zo hard mogelijk zetten, wat niet door iedereen in dank 

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. FENDER®, CHAMP® en BASSMAN® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender 
Musical Instruments Corporation.
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werd afgenomen. Op de Floor POD Plus is die te gekke sound echter ook op slaapkamerniveau 
–en zelfs bij gebruik van een hoofdtelefoon– een haalbare kaart. Haal je beste R&B-licks 
boven, zet Drive op “4” of “5” en laat je gewoon eens gaan.

GROEN: “Boutique #3”. Gebaseerd* op een Budda Twinmaster-top. De Budda-filosofie 
heeft alles te maken met de oversturing van de buis in de eindtrap. Eenvoud is hier troef. 
Door het betrekkelijk lage niveau van de voorversterker, de interactieve toonregeling en een 
“put”, die door de buizengelijkrichter wordt veroorzaakt, levert deze versterker een opgefokt 
geluid af dat voor optredens in kleinere gelegenheden en in de studio te gek is. Omdat de 
originele Twinmaster geen mid-regelaar had, hebben we ons model van een bonus voorzien 
in de vorm van een Mid-regelaar achter het versterkermodel. Zet die regelaar op “12 uur”, 
als je alleen het rasechte Budda-geluid wilt horen.

Black Panel
ROOD: “Black Panel”. Gebaseerd* op een ‘Blackface’ Fender® Deluxe Reverb®. Nog 
steeds het summum voor menig blues-, country- en “root”-gitarist. Die mensen zweren ge-
woon bij de Fender® Deluxe Reverb®. We hadden al een hele rits kandidaten beluisterd, 
toen we uiteindelijk bij dit prachtexemplaar van 1964 uitkwamen. De meeste gitaristen 
zetten de Deluxe Reverb® automatisch op “7” voor dat tikkeltje scheur, dat echter wegvalt, 
wanneer je het volume van je gitaar licht vermindert. Luister ook 
eens naar hoe de toonregeling verandert, wanneer je de Drive-
instelling van dit model wijzigt: kies je een “clean” geluid, dan 
beschik je over een (sorry) knapperige, presente sound, terwijl iets 
meer oversturing het geluid meteen wat doffer maakt. De Mid-
regelaar dient voor het beïnvloeden van het middengebied achter 
het model, zodat je in dat frequentiebereik veel flexibeler bent. Zet 
de Mid-regelaar op “12 uur”, als je alleen genoegen neemt met het 
echte Fender® Deluxe Reverb®-geluid.

GROEN: “Black Panel #2”. Gebaseerd* op een Blackface Fender® Twin Reverb® uit 1965. 
Iedereen speelde erop: jazz- en countrymensen, zelfs echte rockers. Ik weet nog hoe Johnny 
Winter en Rick Derringer –lijk ik nu een oude zak?– een piramide van zes Twins op het 
podium gebruikten. Ik zat op het tweede balkon en zelfs daar was het nog LOEIHARD. De 

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. FENDER®, DELUXE REVERB® en BASSMAN® zijn geregistreerde handelsmerken 
van Fender Musical Instruments Corporation.
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toonregeling van de Twin was bijzonder veelzijdig. Dat maakte hem 
geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Hij overstuurt 
nooit extreem en klinkt niet echt “vuil”. Je kunt hem echter hard 
zetten – erg hard zelfs. Dit model moet je gewoon eens uitproberen 
voor een Surf-nummer. Selecteer de veergalm, activeer de tremolo, 
draai het volume open en begin maar al te kijken of je ergens bikini’s 
ziet.

Modern Class A
ROOD: “Modern Class A”. Gebaseerd* op een Matchless Chieftain. 
De Matchless Chieftain uit 1996, die we voor ons “Modern Class 
A”-model bestudeerd hebben, is een bijzonder dure, met de hand 
gemaakte, versterker. De Matchless hanteert een modern “Class A”-
design met EL34-buizen voor een uniek geluid (dankzij een uiterst 
complex toonregelingscircuit). De sound lijkt wel “futuristisch retro”. 
De fluwelen vervorming is typisch voor een Class A-versterker – in 
rock’n’roll-middens beschouwen ze zoiets al bijna als “HiFi”.

GROEN: “Brit Class A #3”. Gebaseerd* op kanaal 1 van een prachtige Vox® AC 15 uit 
1960. Ook dit model hebben we aan Vox te danken. Qua sound lijkt het op de Vox® AC 
30, die we eveneens voor de Floor POD Plus gemodelleerd hebben (zie “Brit Class A” en 
“Brit Class A #2”), maar de amp is natuurlijk kleiner (één 12”-luidspreker i.p.v. twee) 
en heeft bovendien een iets warmere, houtachtiger sound. Ook dit origineel had maar één 
toonregelaar waarmee je het hoog kon afzwakken. Dat wordt hier 
bijzonder realistisch gesimuleerd, terwijl de Bass- en Mid-regelaar 
achter het versterkermodel zitten en dus voor het “bijkleuren” 
kunnen worden gebruikt. Zet Bass en Mid op “12 uur” (midden) 
en speel alleen met de Treble-regelaar om te klinken zoals de Britse 
bands die ooit in de VS voor opschudding zorgden.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. FENDER® en TWIN REVERB® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical 
Instruments Corporation. VOX® is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited.
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Brit Class A
ROOD: “Brit Class A”. Gebaseerd* op de Vox® AC 30. Begin de 
jaren 1960 veranderde de muziek en begonnen gitaristen te vragen 
naar een helderder en briljanter geluid. De makers van de Vox®-
versterkers (Jennings Company) voorzagen hun succesnummer 
van een Treble- en Bass-regelaar (plus een bijkomende 12AX7-
buis) en noemden dat bijkomende circuit “Top Boost”. De AC 
30 met Top Boost was dé versterker van de Britse bands die even 
later de Verenigde Staten in lichterlaaie zouden zetten. Het unieke 
klankkarakter van de Vox®-sound kan worden toegeschreven aan 
het feit dat een “Class A”-versterker op een heel andere manier overstuurt dan een “Class 
AB”. Brian May (Queen), Mike Campbell (Tom Petty & Heartbreakers) en The Edge (U2) 
zijn allemaal bekend geworden met een klassieke AC 30. Bij dit versterkermodel neemt de 
Mid-regelaar van de Floor POD Plus de functie van de CUT-regelaar op de AC 30 over. 
Hoewel hij in de regel eerder voor het “cleane” werk werd gebruikt, kon de AC 30 ook 
prachtig scheuren. Luister maar eens naar de gitaarsolo’s van Brian May op de eerste Queen-
albums.
GROEN: “Brit Class A #2”. Gebaseerd* op het ‘Normal’-kanaal 
van de Vox® AC-30 zonder Top Boost. Zoals al vermeld, was Vox® 
de eerste fabrikant van versterkers specifiek voor gitaar (andere 
fabrikanten voorzagen hun versterkers toen o.m. van een ingang 
voor accordeon… Zin in een walsje?) Bovendien hanteerden ze een 
Class A-schakeling i.p.v. het toen gebruikelijke Class AB-systeem. 
Wij hebben de AC 30 op de kop weten te tikken, die Bryan Adams 
naar verluidt vaak en graag voor opnamen gebruikte. Enkele dagen 
vóór onze meetsessies heeft Lenny Kravitz hem nog gebruikt. Het 
origineel was eigendom van een verhuurbedrijf in Los Angeles, waar Line 6 gevestigd is. 
Na ons meetwerk hebben we de versterker trouwens gekocht om hem telkens weer met dit 
–althans wat ons betreft– puike model van je Floor POD Plus te kunnen vergelijken. Begin 
altijd met deze sound, wanneer je met een Brits geluid uit de hoek moet komen. Net zoals 
de AC 15 (zie hierboven) had de AC 30 NTB maar een Treble- regelaar. De Bass- en Mid-
regelaar van de Floor POD Plus bevinden zich dan ook achter het versterkermodel en zijn 
alleen voor meer flexibiliteit bedoeld. Laat ze in het midden (“12 uur”) staan, wanneer ze het 
geluid niet mogen beïnvloeden.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. VOX® is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited.
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Brit Blues
ROOD: “Brit Blues”. Gebaseerd* op een Marshall® JTM-45-top 
uit 1964~65. Hoewel de sound van de Marshall® Plexi-versterker 
in de regel met een 100W-exemplaar uit de late jaren 1960 wordt 
geassocieerd, hebben we voor het volgende model van je Floor POD 
Plus een 50W JTM-45 gebruikt. Compleet met het “block logo” (dat 
vóór het “zwierige” Marshall®-logo werd gebruikt) en de vergulde 
plexiglasfrontplaat (“Plexi”) stond de JTM-45 aan de wieg van 
Marshalls overgang van een ronde Fender®-sound naar de heldere en 
“crunchy” sound van de latere Marshalls.
GROEN: “California Crunch #1”. Gebaseerd* op een Mesa/
Boogie® Mark II-C+. Mesa/Boogie® was waarschijnlijk de allereerste 
“boetiek” waar versterkers werden gebouwd. Boogie verscheen eind de 
jaren 1970, begin de jaren ‘80 ten tonele en hield zich aanvankelijk 
met het customizen van versterkers “met Fender®-schakelingen” bezig: 
ze voegden er een Master Volume-regelaar en bijkomende gaintrappen 
aan toe. Je hoort de invloed van Fender® weliswaar nog, maar het 
middengebied heeft al veel meer “punch”. Dit model is gebaseerd op 
het “Clean”-kanaal van een Mesa/Boogie® Mark II-C en houdt dus 

rekening met de verbeteringen (“+”) van de Mark II-C-schakelingen.

Brit Classic
ROOD: “Brit Classic”. Gebaseerd* op de overbekende Marshall® 
Plexi. Ziehier de versterker voor fijnproevers. Rond 1968 had Marshall® 
de constructie van zijn versterkers compleet veranderd en de Fender® 
6L6-eindtrapbuis vaarwel gezegd. In plaats daarvan werd een EL34-
buis gebruikt. Een ander belangrijk kenmerk van deze onmiskenbare 
sound houdt verband met de noodzakelijke aanpassingen van de 
uitgangs- en voedingstransformatoren. (Zie je wel dat we de materie 
grondig bestudeerd hebben…) Al die wijzigingen hebben uiteindelijk 
geleid tot de sound die de wereld vandaag de dag met een rockgitaar 
associeert. In die tijd hadden de versterkers nog geen Master Volume-
regelaar, zodat je de amp helemaal moest opendraaien om de “Mark 

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc. MESA/
BOOGIE® is een geregistreerd handelsmerk van Mesa/Boogie, Ltd. FENDER® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical 
Instruments Corporation.
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III Super Amp”-sound te verkrijgen – en dus het risico liep met de buren in de clinch te 
gaan! Hendrix speelde ooit op Marshalls uit die periode; 20 jaar later zou Van Halen met de 
“Brown Sound” van de eerste twee albums en zijn 100W Plexi opnieuw voor sensatie zorgen. 
Die onvervalste “Crunch” hoor (?) je pas als je het ingangsvolume en alle toonregelaars op 
de maximumwaarde (“10”) zet. Omdat wij altijd “zo dicht mogelijk bij de realiteit willen 
aanleunen”, moet je die techniek ook bij dit “Brit Classic”-model toepassen – en dan weet je 
niet wat je hoort. Zet Mid en Treble dus op de maximale waarde, draai Bass in de “9~10 uur”-
stand en plaag de buren zo lang tot ze uitgeput en uitbundig beginnen te “headbangen”.
GROEN: “California Crunch #2”. Gebaseerd* op het “Drive”-kanaal van een Mesa/
Boogie® Mark II-C+-top. Speel gewoon een aantal Santana-licks.

Brit Hi Gain
ROOD: “Brit Hi Gain”. Gebaseerd* op de Marshall JCM 800. 
Kies dit model, als je op zoek bent naar het geluid van de nog steeds 
unieke JCM 800, één van de meest populaire Marshall-versterkers 
van nieuwere makelij. Deze verbeterde versie van de Plexi zette de 
typische Marshall-traditie voort met extra gain en nog meer agressie 
voor een nieuwe generatie rockgitaristen. Eén belangrijk verschil 
t.o.v. zijn voorgangers was dat de toonregeling zich achter de buizen 
van de voorversterker bevond. Voor alle duidelijkheid: wij hebben 
een JCM 800 uit 1990 met Master Volume-regelaar bestudeerd. O 
ja… bij bepaalde JCM800s beruste de vervorming op de oversturing 
van een diode. Het door ons gemodelleerde exemplaar hanteert 
daarvoor echter een buis. Ziehier de sound waarmee Marshall beroemd werd. En hoewel je 
waarschijnlijk niet meteen van plan bent om een Marshall voor cleane dingen te gebruiken, 
is ook dat geluid zeer de moeite. Probeer dus af en toe een kleine Drive-waarde uit. Daarna 
mag je dan weer lekker scheuren…
GROEN: “Boutique #1”. Gebaseerd* op het Clean-kanaal van een Dumble® Overdrive 
Special-top. De Dumble® Overdrive Special is een ongelooflijk dure en zeldzame versterker 
waarvan niet veel gitaristen kunnen beweren dat ze hem al ooit gezien, laat staan gebruikt, 
hebben. Daarbij moet je weten dat alle Dumble®-versterkers verschillend zijn, omdat ze 
alleen op bestelling en met de hand worden gemaakt. Dat betekent meteen dat ze telkens op 

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens 
de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. MESA/BOOGIE® is een geregistreerd handelsmerk van Mesa/Boogie, Ltd. 
MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc. DUMBLE® is een geregistreerd handelsmerk van 
Howard Alexander Dumble.
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de soundvoorkeur van de betreffende klant worden afgestemd. Van zoiets zijn wij natuurlijk 
op de hoogte, dus hebben we maar meteen verschillende Dumble® Overdrive Special-
exemplaren bestudeerd. Ondanks de individuele trekjes (volgens de voorkeuren van de klant) 
vertonen die versterkers natuurlijk een aantal gelijkenissen: het “Clean”-kanaal reageert 
zeer accuraat op de aanslag en is uitgesproken dynamisch. Het “Drive”-kanaal produceert 
een vette, “vloeiende” en zingende sustain en heeft zelfs bij zware oversturing nog verrassend 
veel definitie. De toonregelaars van de Floor POD Plus werken bij dit model net zo subtiel 
als op de Dumble® zelf.

TreadPlate
ROOD: “TreadPlate”. Gebaseerd* op een Mesa/Boogie® Dual 
Rectifier® Tremoverb uit 1994. Ga voor dit model, als je een agressief 
“High Gain”-geluid zoekt dat heel wat weg heeft van de power van 
Dream Theater en Metallica. Mesa/Boogie® verscheen eind de jaren 
‘70, begin de jaren ‘80 ten tonele en hield zich aanvankelijk alleen 
met het customizen van versterkers “met Fender®-schakelingen” 
bezig: ze voegden er een Master Volume-regelaar en bijkomende 
gaintrappen aan toe. Je hoort de invloed van Fender® weliswaar nog, 
maar het middengebied heeft al veel meer “punch”. De toonregeling 
van de Dual Rectifier bevindt zich achter de vervorming. Zoals 
bij alle versterkers, die we gemodelleerd hebben, beïnvloeden de 
toonregelaars elkaar en worden ze tevens door de Drive-instelling 
beïnvloed. Kies een grote Drive-waarde, zet het middengebied 
zachter en haal de bas wat – dan weet je precies hoe de grunge uit Seattle moet klinken.
GROEN: “TreadPlate #2”. Gebaseerd* op een Mesa/Boogie® Dual Rectifier®-top uit 
1995. Net zoals de Tremoverb-combo (zie “TreadPlate”) hoort de Dual Rectifier® thuis 
in het rijtje Boogie-versterkers met een massieve niveauversterking, die door “mensen met 
lang haar” gesmaakt worden. In tegenstelling tot de eerste Boogies heeft de toonregeling van 
de Dual Rectifier een nadrukkelijke invloed op het geluid, wanneer je de Gain wat verder 
opendraait. Dan moet je eventueel het middengebied wat afzwakken en het laag een flink 
pak ophalen.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. MESA/BOOGIE® en RECTIFIER® zijn geregistreerde handelsmerken van Mesa/
Boogie, Ltd. FENDER® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical Instruments Corporation.
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Modern Hi Gain
ROOD: “Modern Hi Gain”. Gebaseerd* op de Soldano X88R. Deze Soldano-sound wordt 
zwaar vervormd. De toonregeling zit achter de vervorming van de 
voorversterker. Dit soort “overdrijving” is precies wat je voor Thrash 
Metal en Grunge moet hebben. Maar ook vaklui zoals Eric Clapton 
weten hoe je dit geluid effectief kunt gebruiken. Kies dit model 
voor de actuele Van Halen- of Joe Satriani-sound. Het “Modern 
Hi Gain”-model van de Floor POD Plus is gebaseerd op een 
voorversterker in rackformaat van Mike Soldano. Dat ding toont op 
een indrukwekkende manier aan hoe ver een buizenvoorversterker 
het geluid kan ophalen. De X88R, die we voor dit model bestudeerd 
hebben, zou in de LA-studiowereld eind de jaren 1980 waarschijnlijk 
een knaller geweest zijn. 
GROEN: “Modern Hi Gain #2”. Gebaseerd* op een Soldano 
SLO (Super Lead Overdrive)-top. In tegenstelling tot de X88R-voorversterker, die we onder 
de benaming “Modern Hi Gain” in de Floor POD Plus gestopt hebben, heeft de SLO een 
Presence-regelaar. Hij verschilt ook op andere vlakken van het andere exemplaar. Draai 
Drive helemaal open, als je eindelijk wilt weten wat sustain precies inhoudt… Sla een noot 

aan en ga ergens gezellig iets eten – en als je terugkomt, is die noot er nog steeds!

Fuzzbox
ROOD: “Fuzzbox”. Gebaseerd* op de Arbiter® Fuzz Face. Hoewel 
dit natuurlijk geen versterker is, vonden we dat de klassieke Arbiter® 
Fuzz Face uit 1960 zo’n unieke sound heeft dat we er gewoon een 
model van moesten maken voor je Floor POD Plus. Deze fuzzbox 
hanteert een breedbandige vervorming, die op een transistor berust. 
He resultaat was een bikkelharde vervorming, die tegenwoordig weer 
in Alternative- en Grunge-middens wordt gesmaakt. Jimi Hendrix 
was één van de eerste Amerikaanse Fuzz Face-gebruikers. Ons model 
is echter nog vele malen vetter en smeriger dan de sounds op “Are You Experienced”. Speel 
gewoon eens “Satisfaction” (Stones) of de solopartij van “American Woman” (The Guess 
Who). Mits een inventief gebruik van de Bass-, Mid- en Treble-regelaar kun je nog veel 
verder gaan. Zo kom je snel uit bij je eigenste fuzzsound, die wel eens je handelsmerk zou 
kunnen worden. Nog even dit: Voor “Purple Haze” heeft Jimi zelfs geen versterker gebruikt: 

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. ARBITER® is een geregistreerd handelsmerk van Arbiter Group, Plc. ORANGE® is 
een geregistreerd handelsmerk van Orange Personal Communications Services, Limited. DUMBLE® is een geregistreerd handelsmerk 
van Howard Alexander Dumble. 
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hij had de Fuzz Face immers direct op een Orange®-eindtrap met 4x12”-speaker aangesloten. 
En precies dat geweld vind je hier terug…
GROEN: “Boutique #2”. Gebaseerd op het “Drive”-kanaal van een Dumble® Overdrive 
Special (zie hierboven). Als je uit je bol gaat bij het horen van de Dumble®-sound, zou je ook 
eens het “Line 6 Crunch”-model moeten beluisteren. Dat heeft namelijk een vergelijkbare 

klankkleur.

Tube Preamp
ROOD: “Tube Preamp”. Door dit model is zelfs geen versterker doorgevlogen. Toch bleven 
we er maar aan sleutelen. Onze overweging luidde: “Misschien willen de trotse eigenaars hun 
Floor POD Plus ook voor andere dingen gebruiken: het “opwarmen” van toetsen, een bitsig 
randje geven aan de drums, de zang wat ruiger maken enz. We mogen ze niet teleur stellen!” 
Het “Tube Preamp”-model moet je gebruiken, wanneer je eender welk binnenkomend 
signaal van een “buizig” randje wilt voorzien. Talrijke producers en geluidsmensen hanteren 
deze truc al jaren met oude buizenbakken. Dit model werkt ook perfect voor synthesizerbas. 
Daarvoor moet je echter wat met de Drive-regelaar en de toonregeling van de Floor POD 
Plus experimenteren. Hoewel dit niet echt een model van een gitaarversterker is, loont 
het de moeite er ook eens je gitaar door te sturen. Als DI-box voor basgitaren is dit model 
eveneens geschikt. Als je dit model daarvoor gebruikt, moet je de 
Drive-regelaar als mixregelaar gebruiken om te bepalen hoe sterk 
het binnenkomende geluid wordt bewerkt. Het droge signaal (dat 
de Floor POD Plus niet passeert) voeg je het best niet toe aan het 
door de Floor POD Plus bewerkte signaal. SWerk alleen met het 
uitgangssignaal van de Floor POD Plus. Zolang de toonregelaars 
zich in de “12 uur”-stand bevinden, is de EQ “neutraal”.
GROEN: “Jazz Clean”. Gebaseerd* op de ‘klassieke’ Roland® 
JC-120. Deze transis tor versterker stond bekend omwille van zijn 
helder clean geluid en de ingebouwde stereochorus. Om een echt sprankelend geluid uit dit 
“Jazz Clean”-model te halen moet je de Treble-regelaar op de maximumwaarde zetten. 
Dat geluid blijft in elke mix overeind. Ook de “New Wave”-sound van de jaren ‘80 bereik 
je hiermee moeiteloos. Als je eerder jazzy uit de hoek wilt komen, moet je Treble helemaal 
dicht en Bass & Mid helemaal open draaien. Dan beschik je namelijk over een “neutraal” 
geluid dat gewoon geknipt is voor alle registers en zowel jazz- als enkelstemmige solo’s alle 
eer zal aandoen.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. ROLAND® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation.
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Speakermodellen
De Floor POD Plus bevat de volgende speakermodellen. Door aan de Amp Models-
regelaar te draaien kies je telkens een versterker-/speakermodelcombinatie. Je kunt ech-
ter ook een ander speakermodel hanteren door de Amp Models-regelaar ingedrukt te 
houden, terwijl je eraan draait. Speakermodellen kun je tevens kiezen door de Manual-
knop ingedrukt te houden en aan de Amp Models-regelaar te draaien. De oplichtende 
gele indicator vertegenwoordigt het momenteel gekozen speakermodel.

Speakermodel Berust op* Benaming

1x8 1960 Fender® Tweed Champ® Line 6 Clean

1x12s 1952 Fender® Tweed Deluxe Reverb® Line 6 Crunch

1960 Vox® AC-15 Line 6 Drive

1964 Fender® Blackface Deluxe Reverb® Line 6 Insane

Line 6 1x12 Small Tweed

2x12 1965 Fender® Blackface Twin Reverb® Tweed Blues

1967 Vox® AC-30 Black Panel

1995 Matchless Chieftain Modern Class A

Line 6 2x12 Brit Class A

4x10s 1959 Fender® Bassman Brit Blues

Line 6 4x10 Brit Classic

4x12 Marshall® van 1996 met “Vintage 30s” Brit Hi Gain

Marshall® van 1978 met standaard 70s TreadPlate

1968 Marshall® Basketweave met Greenbacks Modern Hi Gain

Line 6 4x12 Fuzz Box

No Cab Dit “model” moet je kiezen, als je het “Tube Preamp”-model 
voor het bewerken van andere signalen dan gitaar gebruikt. Dit 
speakermodel wordt automatisch geselecteerd, wanneer je het 
“Tube Preamp”-model kiest.

Tube Preamp

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. FENDER®, CHAMP®, DELUXE REVERB®, TWIN REVERB® en BASSMAN® 
zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation. VOX® is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D 
Limited. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc.
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Soundtuning voor de gehanteerde speakers

De signaalweergave van de Floor POD Plus kun je zo instellen dat bij keuze van de 
“Amp”-stand voor de Amp/Direct-schakelaar precies de voor de gebruikte installatie 
geschikte sound wordt gefabriceerd. Aanvankelijk gaat de Floor POD Plus ervan uit dat 
je een open speakerkast gebruikt. Werk je echter met een andere speaker, dan moet je 
sound nog wat “tunen”. Dit doe je als volgt:

Houd de •	 Save-knop ingedrukt, terwijl je de adapter aansluit.
Na het opstarten beeldt het display de boodschap “Cab” af. •	
Het display houdt je op de hoogte van de gekozen speakerbank.•	
Kies met de •	 Bank Op- of Neer-voetschakelaar één van de volgende instel lingen:

Aanbevolen 
mode

Floor POD Plusverbind
ing

Gebruikte speakers

Ca Met eindtrap Gesloten achterkant (ideaal voor 
4x12”)

Cb Met eindtrap Open achterkant (ideaal voor 
1x12”)

Cc (fabriek
sinst.)

Vóór een combo/top Open achterkant (ideaal voor 
1x12” of 2x12”)

Cd Vóór een combo/top Gesloten achterkant (ideaal voor 
4x12”)

Druk op de •	 Save-knop om je keuze op te slaan.
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effecten
Naast de superieure versterkermodellen bevat de Floor POD Plus een hele rits overtuigende 
effecten. Die kun je met de Effects-regelaar selecteren. Telkens, wanneer je een ander 
effect selecteert, stelt de Floor POD Plus ook de bijbehorende parameters in om te zorgen 
dat het effect echt te gek klinkt. Het karakter van het gekozen effect kun je wijzigen door 
aan de Effect Tweak-regelaar te draaien.

Reverb – Galm is een effect dat de indruk wekt dat je in een kamer of zaal zit te spelen. 
Het reverbeffect van de Floor POD Plus is altijd beschikbaar. Het galmvolume kun 
je met de Reverb-regelaar instellen. Houd de Manual-knop of Amp Models-regelaar 
ingedrukt, terwijl je aan de Reverb-regelaar draait om de galmduur te wijzigen. Daarmee 
maak je de gesimuleerde ruimte groter of kleiner. Om de galm uit te schakelen moet je de 
regelaar helemaal naar links draaien. Wanneer de indicator oplicht, is de galm actief.

Er zijn twee soorten galmen, die beide afkomstig zijn van de originele POD®: een veergalm 
en een digitale kamergalmsimulatie. De voor de versterkermodellen gehanteerde regel luidt 
als volgt: wanneer het origineel, waarop ons versterkermodel berust, een galmveer bevatte, 
wordt het galmveermodel geselecteerd. Als de versterker geen galm bevat, gebruiken we de 
kamergalm. Ziehier een overzicht van de galmtoewijzingen aan de versterkermodellen:

Benaming en indicatorkleur Reverbtype Benaming en indicatorkleur Reverbtype

Line 6 Clean – ROOD Room Brit Class A – ROOD Room

Line 6 Clean – GROEN Spring Brit Class A – GROEN Room

Line 6 Crunch – ROOD Spring Brit Blues – ROOD Room

Line 6 Crunch – GROEN Room Brit Blues – GROEN Spring

Line 6 Drive – ROOD Room Brit Classic – ROOD Room

Line 6 Drive – GROEN Room Brit Classic – GROEN Spring

Line 6 Insane – ROOD Room Brit Hi Gain – ROOD Room

Line 6 Insane – GROEN Room Brit Hi Gain – GROEN Room

Small Tweed – ROOD Room TreadPlate – ROOD Room

Small Tweed – GROEN Room TreadPlate – GROEN Room

Tweed Blues – ROOD Spring Modern Hi Gain – ROOD Room

Tweed Blues – GROEN Room Modern Hi Gain – GROEN Room

Black Panel – ROOD Spring Fuzz Box – ROOD Room

Black Panel – GROEN Spring Fuzz Box – GROEN Room

Modern Class A – ROOD Spring Tube Preamp – ROOD Room

Modern Class A – GROEN Room Tube Preamp – GROEN Room
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Delay – Dit effect herhaalt het binnenkomende signaal en wordt daarom ook vaak 
“echo” of “slapback” genoemd. De Floor POD Plus bevat 6 delaymodellen:

Tape” zorgt voor die typisch warme sound van een bandecho. Omdat de hoge tonen 
bij elke herhaling worden gedempt, wordt het geluid steeds doffer – dat is pas “vintage”. 
Alleen hoef je de tape niet meer te vervangen!

MultiTap” lijkt, qua sound, op Tape, maar het herhalingspatroon is gebaseerd* op de 
Roland® Space Echo.

“Digital” zorgt voor die heldere herhalingen van een typische digitale delay.

Reverse” is een omgekeerde versie van Digital.

Sweep Echo” is een simulatie van een bandecho met een bewegend filter. Het resultaat is 
een echo met nieuwe, creatieve mogelijkheden voor het beïnvloeden van de delaysound.

Analog” staat voor die typische “bucket brigade”-sound van een analoog delaypedaal. 
Zelfs de lichte vervorming is aanwezig.

Bij alle delaymodellen bepaal je met de Delay-regelaar het effectvolume en met de 
Tap-voetschakelaar de herhalingstijd. Trap de Tap-voetschakelaar gewoon in de maat 
van het gewenste herhalingstempo in. Om de herhalingstijd nauwkeuriger in te stellen 
moet je de Manual-knop of Amp Models-regelaar ingedrukt houden, terwijl je aan de 
Bass-regelaar draait. Bij snelle herhalingen neemt de terugkoppeling (d.w.z. het aantal 
herhalingen) automatisch af. Dat past veel beter bij een Rockabilly- c.q. Surf-nummer. 
Houd de Manual-knop of Amp Models-regelaar ingedrukt, terwijl je aan de Delay-
regelaar draait om de terugkoppeling van de delay te wijzigen. We hebben ons delay-
effect trouwens zo geprogrammeerd dat de herhalingen ook luider kunnen zijn dan het 
droge gitaarsignaal. Zoiets heb je bv. nodig voor het werken met effecten waar vooral 
The Edge (U2) een patent op lijkt te hebben. Om de delay uit te schakelen moet je de 
“On/Off”-mode kiezen en de DLY-voetschakelaar intrappen. Zie hoofdstuk 1 voor meer 
details.

Houd de Manual-knop of Amp Models-regelaar ingedrukt, terwijl je aan de Mid-regelaar 
draait om de “andere” parameter van het gekozen effect in te stellen.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. ROLAND® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation.
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Delaymodel Delayparameter

Tape Wow & flutter-intensiteit

Multi-Tap Modulatie-intensiteit

Digital Pitch shifter in halve tonen (–12~+12) met ring-
modulatie

Reverse Modulatie-intensiteit

Sweep Echo LFO-snelheid voor de “sweep”

Analog Modulatie-intensiteit

Compressor – Een compressor “perst het ingangssignaal samen” en zorgt dat 
stillere signalen luider en luidere signalen iets stiller worden. Hiermee verminder je 
dus de dynamiek. De compressie wordt in de vorm van een verhouding (bv. “3:1” of 
“6:1”) aangegeven. Hoe groter het verschil tussen de twee getallen, hoe kleiner het 
verschil tussen stille en luide noten wordt. De compressieverhouding (“Ratio”) kun je 
met de Compressor-regelaar instellen. Er zijn zes instellingen: uit, 1.4:1, 2:1, 3:1, 6:1 
en ∞:1 Als je de Compressor-regelaar op de maximale waarde zet, is de compressie 
oneindig, wat neerkomt op een eenvormig volume (dat noem je een “limiter”). De 
compressor bevindt zich vóór het versterkermodel en heeft dus dezelfde functie als een 
compressiepedaal. Wanneer de indicator oplicht, is de compressor actief.

Gate – Met de gate zorg je dat er geen ruis of brom hoorbaar is, wanneer je niet speelt – 
handig bij scheurgeluiden met een hoge Drive-waarde. De drempelwaarde van de gate stel 
je in met de Gate-regelaar: draai hem verder naar rechts voor een sneller reagerend gate-
effect. Draai hem helemaal naar rechts om de gate uit te schakelen. Houd de Manual-
knop of Amp Models-regelaar ingedrukt, terwijl je aan de Gate-regelaar draait om de 
sluitingssnelheid te wijzigen. Wanneer de indicator oplicht, is de gate actief.

Chorus – De Floor POD Plus bevat twee verschillende choruseffecten. “Chorus 
1” is gebaseerd op de modulatie van het geluid d.m.v. een blokgolf en klinkt zoals 
een “rackeffect”. “Chorus 2” daarentegen hanteert een sinusgolfvorm en iets meer 
terugkoppeling. Daarom vallen de bewegingen sterker op, terwijl het geluid tevens meer 
harmonischen bevat. “Chorus 2” hebben we zo ingesteld dat zijn sound aanleunt* aan 
het geluid van een Roland® CE-1. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de intensiteit 
en de snelheid van het effect.
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Flanger – Een flanger creëert dat bekende geluid van opstijgende en landende 
straaljagers dat gewoon bij elk nummer uit de jaren 1970 hoort. Luister maar eens naar 
“Barracuda” van Heart. Aanvankelijk werd het effect maar zelden gebruikt, omdat je 
daarvoor de spoelen van een bandopnemer moest afremmen. Uiteraard moest dit in kleine 
stappen gebeuren om het bewuste effect te verkrijgen. De plaats waar je moet drukken 
noem je de “flens” (oftewel “flange” in het Engels) – en zo weet je meteen waar de naam 
van dit effect vandaan komt. Uiteindelijk bedacht iemand een elektronische schakeling 
die dit effect simuleerde – en toen moesten alle gitaristen het effect hebben.

Je Floor POD Plus bevat twee flangers. “Flange 1” is een eerder subtiel effect met geen 
vertraging; “Flange 2” daarentegen hanteert een faseomkering en werkt veel opvallender 
(grote Depth-waarde). Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de intensiteit en de 
snelheid van het effect.

Rotary – Dit effect simuleert* een draaiende luidspreker waarvóór zich een 
microfoon bevindt. Het lijkt verdraaid veel op een Leslie®. De draaisnelheid kan 
hetzij traag (“Slow”), hetzij snel (“Fast”) zijn. Het Rotary Speaker-model van de Floor 
POD Plus werkt als volgt: als je de Effect Tweak-regelaar op de minimumwaarde zet, 
wordt de trage snelheid gekozen. Draai je hem voorbij “12 uur”, dan wordt de hoge 
snelheid gehanteerd. Je zal merken dat de snelheid niet ogenblikkelijk verandert. 
Tenslotte kan een luidspreker niet plots veel sneller beginnen draaien c.q. meteen 
afremmen. Die overgangen worden bijzonder realistisch gesimuleerd. Met de Effect 
Tweak-regelaar bepaal je de snelheid en de intensiteit van het dopplereffect (d.w.z. de 
toonhoogtevariatie).

Phaser – Dit phasereffect berust op* een MXR® Phase 90, een betrekkelijk subtiel 
effect dat eerder deel uitmaakt van de algemene sound. Het wordt sinds de jaren 1970 
(tot op heden) op tal van albums gebruikt. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de 
snelheid en de intensiteit van het effect.

UVibe – De inmiddels legendarische Uni-Vibe werd in 1969 door Jimi Hendrix 
onder de aandacht gebracht. In principe was het maar een phaser met vier trappen, maar 
hij stond wel bekend omwille van zijn waterige karakter en zijn zwoele sounds. Met de 
Effect Tweak-regelaar bepaal je de snelheid en het niveau van het effect.

ObiWah – Dit S&H-filter is gebaseerd op* een spanningsgestuurd filter van 
Oberheim®. De variaties van de klankkleur berusten op ritmische volumeverhogingen 

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. ROLAND® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation. LESLIE® is een 
geregistreerd handelsmerk van Suzuki Musical Instrument Manufacturing Co. Ltd. MXR® is een geregistreerd handelsmerk van Dunlop 
Manufacturing, Inc.
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van willekeurig gekozen frequenties. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de snelheid 
en bandbreedte (“Q”) van het effect.

Tron Up – Deels auto-wah, deels aanstuurbaar filter, gebaseerd op* de Mu-Tron® 
III Envelope Follower. Dit effect heb je nodig om zo funky uit de hoek te komen als in 
de jaren 1970. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de gevoeligheid en bandbreedte 
(“Q”) van het effect.

Octave Fuzz – “Octave Fuzz” is een Line 6-combinatie van een fuzz met 
een octaveringseffect. Jimi Hendrix werkte eind de jaren 1960 met een dergelijke 
combinatie. Op “Little Sister” van Queens of the Stone Age krijg je een voorproefje van 
wat je allemaal met dit effect kunt doen. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je het 
niveau en de klankkleur van het effect.

Sub Octave – Dit model is een “Octave Fuzz” met een lager octaaf! Dit is perfect 
voor Moog-sounds: een zware, vette vervorming van een blokgolf waarmee je zelfs vette 
analoge synths naar huis speelt. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de mix en de 
klankkleur van het effect.

Comet Trails – Ziehier een origineel Line 6-effect afkomstig van de FM4 Filter 
Modeler met maar liefst zeven filters, die achter elkaar aanhollen en een gigantische 
klankruimte scheppen. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de snelheid en 
bandbreedte (“Q”) van het effect.

Ring Modulator – Een ringmodulator haal je erbij, wanneer je echt origineel, 
vreemd, brutaal of op een andere manier “volkomen ongitaristisch” uit de hoek wilt 
komen. Dit effect is zeer percussief en wekt de indruk dat je de vreemdste SM-toeren met 
je computer aan het uithalen bent. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de frequentie 
en de mix van het effect.

Otto Phase – Ziehier een mouth-tube met phaseraspiraties, die op een 
envelopefollower berust, die een phaser aanstuurt. Dit is zowat de phaserversie van “Tron 
Up”. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de gevoeligheid en de terugkoppeling van 
het effect.

Swell – Dit is in wezen een automatisch bediend volumepedaal dat bij elke gespeelde 
noot opnieuw open gaat. Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de aanstijgtijd van het 
effect.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De 
productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de 
ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. OBERHEIM® is een geregistreerd handelsmerk van Gibson Guitar Corp. MU-TRON® 
is een geregistreerd handelsmerk van Mark Simonsen.
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Tremolo – Gebaseerd* op de tremoloschakeling van de vintage Fender®-versterkers. 
Met de Effect Tweak-regelaar bepaal je de snelheid en de intensiteit van het effect.

Effect Tweak

Ziehier een bondige samenvatting van de effectparameters die je voor elk model met de 
Effect Tweak-regelaar kunt instellen:

Effectmodel Effectintensiteit Effectparameter

Tremolo Snelheid Intensiteit

Chorus 1 Intensiteit Snelheid

Chorus 2 Intensiteit Snelheid

Flange 1 Intensiteit Snelheid

Flange 2 Intensiteit Snelheid

Rotary Snelheid Intensiteit

Phaser Snelheid Intensiteit

U-Vibe Snelheid Niveau

Obi-Wah Snelheid Q

Tron-Up Gevoeligheid Q

Octave Fuzz Niveau Klankkleur

Sub Octave Mix Klankkleur

Comet Trails Snelheid Q

Ring Modulator Frequentie Mix

Otto Phase Gevoeligheid Terugkoppeling

Swell Aanstijgtijd —

Door aan de regelaar te draaien wijzig je de effectintensiteit. De andere effectparameter 
kun je instellen door de Manual-knop of Amp Models-regelaar in te drukken, terwijl je 
aan de regelaar draait.

Om de effecten uit te schakelen moet je de “On/Off”-mode kiezen en de C / FX-
voetschakelaar intrappen. Zie hoofdstuk 1 voor meer details.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, 
omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de 
modellen bestudeerd heeft. FENDER® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical Instruments Corporation.
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geheugens, tuner & pedaal
Geheugens selecteren

De Floor POD Plus bevat 124 geheugens voor de meest uiteenlopende sounds en muziek-
genres. Die geheugens (we noemen ze ook wel “kanalen”) bevatten bij levering al 
waanzinnig goede amp-annex-effectinstellingen (dankuwel, Line 6). Ze zijn verdeeld over 
31 banken à 4 geheugens. De geheugens heten “A”, “B”, “C”en “D”.

Om een geheugen te selecteren moet je de geheugenkeuzemode activeren (zie hoofdstuk 
1), met de Bank Op/Neer-voetschakelaars een bank kiezen en met de voetschakelaars 
A~D het gewenste geheugen oproepen. Let wel: bij het kiezen van een geheugen bewegen 
de regelaars niet. Zo zou de Bass-regelaar bv. op de minimumwaarde kunnen staan, terwijl 
de basparameter van het gekozen geheugen de maximumwaarde hanteert.

Om een instelling te wijzigen hoef je echter maar aan de betreffende regelaar te draaien.

Eigen sounds opslaan

De instellingen in de geheugens van de Floor POD Plus kun je wijzigen en natuurlijk ook 
door eigen sounds vervangen. Je zal merken dat er een punt (“.”) naast de letter van het 
gekozen geheugen verschijnt, zodra je ook maar één instelling wijzigt. Ga als volgt tewerk 
om je instellingen op te slaan:

Druk op de •	 Save-knop. De Save-indicator knippert nu.

Kies met de •	 Bank Op/Neer-voetschakelaars de bank (1~31) waarin je de sound wilt 
opslaan.

Om een ander geheugen (A, B, C of D) binnen die bank te kiezen moet je de betref-•	
fende voetschakelaar intrappen. Trap die voetschakelaar opnieuw in (of druk op de 
Save-knop) om de data op te slaan.

Om de instellingen in het momenteel gekozen geheugen (A, B, C of D) op te slaan •	
moet je de betreffende voetschakelaar intrappen of op de Save-knop drukken.

De standen van nagenoeg alle regelaars worden opgeslagen.•	

Wil je de instellingen toch niet opslaan, dan moet je aan een regelaar draaien of, na het 
drukken op de Save-knop, 5 seconden wachten.
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Comparemode

Om te achterhalen hoe een bepaalde regelaar binnen een geheugen staat ingesteld kun 
je de Compare-mode oproepen door de Save-knop twee seconden ingedrukt te houden. 
Als je dan aan een regelaar draait, vertellen de TUNER-indicators je hoe hij t.o.v. de 
opgeslagen instelling staat ingesteld. Als de “b”- en “TUNER”-indicator oplichten, bevindt 
de regelaar zich momenteel onder de opgeslagen instelling. Als de “#”- en “TUNER”-
indicator oplichten, bevindt de regelaar zich boven de opgeslagen instelling. Als alle drie 
de TUNER-indicators oplichten, beantwoordt de fysieke stand van de regelaar aan de 
opgeslagen instelling. Druk op de Save- of Tap-knop om de Compare-mode te verlaten.

Manualmode

Na het kiezen van een geheugen komen de posities van de regelaars waarschijnlijk niet 
meer overeen met de gehanteerde waarden. Om te zorgen dat de sound altijd overeenkomt 
met de standen van de regelaars, moet je de Manual-mode activeren door op de Manual-
knop te drukken. De “Manual”-indicator licht op, terwijl het display geen geheugenadres 
meer afbeeldt. Gebruik de regelaars om de gewenste sound in te stellen. Om de Manual-
mode weer te verlaten moet je opnieuw op de Manual-knop drukken. Dan worden weer 
de instellingen van het laatst gekozen geheugen gehanteerd.

Opslag van je eigen setups

Je Floor POD Plus laat ook toe om de voorkeurinstellingen van de versterker-, effect- en 
delaymodellen te wijzigen. Ziehier de details. Wanneer je aan de regelaars Amp Mod
els, Effects en Delay draait, worden alle parameters van het betreffende model op de 
voorgeprogrammeerde waarden gezet. Dat hoeven niet noodzakelijk de fabrieksinstellin-
gen te zijn. Je kunt er m.a.w. voor zorgen dat, bij het draaien aan Amp Models, Effects 
of Delay, telkens jouw voorgeprogrammeerde instellingen worden geladen. Ziehier wat je 
moet doen:

Kies eerst de setup die je wilt opslaan (versterker-, effect- of delaymodel).•	

Stel alle parameters naar wens in.•	

Druk de •	 Amp Models-regelaar en Save-knop samen in. De “Save”- en 
“ Manual”-indicator knipperen.

In het display verschijnt een “A”, die betekent dat het versterkermodel kan worden •	
opgeslagen. Kies met de Bank Op/Neer-voetschakelaars de setup, die je wilt opslaan: 
“A”= versterkermodel, “E”= effecten, “d”= delay.
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Druk op de •	 Save-knop om de instellingen op te slaan. Druk op Manual of Tap, als je 
dat niet van plan bent.

Punt uit. Als je de Amp Models-, Effects- of Delay-regelaar nu in deze stand zet, hanteert 
het betreffende model meteen je eigen voorkeuren.

Onthoud echter één ding: misschien heb je gemerkt dat daarnet je geen geheugen van 
bestemming voor je instellingen hebt gekozen. De Floor POD Plus slaat de setupinstellingen 
namelijk altijd voor het momenteel geselecteerde versterker-, effect- of delaymodel op. 
Voorbeeld: als je eerder het “Line 6 Insane”-versterkermodel gekozen had, worden je 
voorkeuren voor de “Line 6 Insane”-stand opgeslagen.

Stemfunctie (Tuner)

Houd de Tap-voetschakelaar minstens 2 seconden ingedrukt om de tunermode te activ-
eren. De “TUNER”-indicator licht op om duidelijk te maken dat de gelijknamige mode 
actief is. Sla een snaar van je gitaar aan. In het display van de Floor POD Plus verschijnt 
nu de naam van de herkende noot. Indien nodig, worden de noten als mollen afgebeeld 
(bv. “Ab” i.p.v. “G#” enz.). 

De indicators onder het display vertellen je of de herkende noot te hoog, te laag of goed 
gestemd is. Als de “b” oplicht, staat de snaar wat te laag. Als de “#” oplicht, staat de 
snaar wat te hoog. Is de snaar goed gestemd, dan lichten alle drie de indicators op. Om de 
Tuner-mode weer te verlaten moet je op de Save- of Manual-knop drukken c.q. de Tap-
voetschakelaar intrappen.

Referentiefrequentie van de tuner

Indien nodig, kun je de basisfrequentie van de tuner met de Bank Op/Neer-voetschake-
laars wijzigen. Aanvankelijk wordt de algemeen gebruikelijke frequentie (A= 440Hz) ge-
hanteerd. Je kunt echter een frequentie tussen 436 en 445Hz kiezen. De gekozen frequen-
tie wordt in het display afgebeeld. Deze instelling wordt automatisch opgeslagen en zo lang 
door de tuner gehanteerd tot je ze opnieuw wijzigt.

Volume/mute tijdens het stemmen

Je kunt zelf bepalen of de signaalweergave tijdens het stemmen compleet wordt uitge-
schakeld, dan wel of er een vast volume wordt gehanteerd. Gebruik de teenschakelaar 
van het pedaal om de mutefunctie van de tuner te activeren of uit te schakelen. Zolang 
de mutefunctie uitstaat (“WAH”-indicator licht op), kun je met wah-/volumepedaal het 
signaalniveau van de Tuner-mode instellen. Deze instelling wordt automatisch opgeslagen 
en zo lang gehanteerd tot je ze opnieuw wijzigt.
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Laden van de fabrieksinstellingen

Als je ooit helemaal de kluts kwijt bent of met een schone lei wilt beginnen, kun je op 
de volgende manier weer ALLE fabrieksgeluiden van de Floor POD Plus laden: Houd de 
Bank Op- en Neer-voetschakelaar ingetrapt, terwijl je de adapter aansluit. Na het op-
starten verschijnt de boodschap “int” in het display om duidelijk te maken dat de eenheid 
geïnitialiseerd is. Koppel de adapter af en sluit hem opnieuw aan. Meer hoef je niet te 
doen.

Kalibreren van het wah/volumepedaal

Ziehier hoe je kunt zorgen dat de Floor POD Plus accuraat op de bewegingen van het 
pedaal reageert:

Koppel de adapter af en houd de •	 teenschakelaar van het wah-/volumepedaal inge-
drukt, terwijl je de adapter weer aansluit. In het display verschijnt nu even “PC” (voor 
“Pedal Calibration”) en vervolgens “000”.

Druk het pedaal neer (teenpositie) en trap voetschakelaar •	 A in. In het display ver-
schijnt nu “100”.

Trek het pedaal omhoog (minimumwaarde) en trap voetschakelaar •	 B in. In het dis-
play verschijnt nu “100”.

Trap voetschakelaar •	 C in. Het display beeldt nu een waarde af.

Trap de teenschakelaar van het pedaal in en beweeg het pedaal van de hiel- naar de •	
teenpositie, terwijl je de indicators van de Effects-regelaar in het oog houdt. Het aan-
tal oplichtende indicators zou telkens moeten overeenkomen met de pedaalpositie.

Houd de •	 Tap-voetschakelaar minstens twee seconden ingedrukt om de instelling op 
te slaan.

Koppel de adapter af en sluit hem opnieuw aan. Klaar is Kees.•	

Editen en nieuwe klanken gebruiken

Als je graag nog wat aan de bestaande klanken sleutelt of er zélf wilt programmeren, 
moet je de “Vyzex Floor POD Plus”-editor van www.line6.com/software downloaden. Ga 
vervolgens naar www.CustomTone.com om te kunnen kiezen uit meer dan 5000 gratis 
Floor POD Plus-compatibele sounds. Bovendien kun je daar je eigen creaties posten.



Appendix: Versterkermodellen

Benaming en 
 indicatorkleur

Versterkermodel Positie van het 
volumepedaal

Reverbtype BRIGHT
 schakelaar

Line 6 Clean – ROOD Line 6 Clean Pre Room Ja

Line 6 Clean – GROEN Line 6 Twang Pre Spring Nee

Line 6 Crunch – ROOD Line 6 Crunch Pre Spring Ja

Line 6 Crunch – GROEN Line 6 Crunch #2 Pre Room Nee

Line 6 Drive – ROOD Line 6 Drive Post Room Ja

Line 6 Drive – GROEN Line 6 Blues Pre Room Nee

Line 6 Insane – ROOD Line 6 Insane Post Room Nee

Line 6 Insane – GROEN Line 6 Layer Post Room Ja

Small Tweed – ROOD Small Tweed Pre Room No

Small Tweed – GROEN Small Tweed #2 Pre Room Nee

Tweed Blues – ROOD Tweed Blues Pre Spring Nee

Tweed Blues – GROEN Boutique #3 Pre Room Nee

Black Panel – ROOD Black Panel Pre Spring Nee

Black Panel – GROEN Black Panel #2 Pre Spring Ja

Modern Class A – ROOD Modern Class A Pre Spring Nee

Modern Class A – GROEN Brit Class A #3 Pre Room Nee

Brit Class A – ROOD Brit Class A Pre Room Nee

Brit Class A – GROEN Brit Class A #2 Pre Room Nee

Brit Blues – ROOD Brit Blues Pre Room Ja

Brit Blues – GROEN California Crunch #1 Pre Spring Ja

Brit Classic – ROOD Brit Classic Pre Room Nee

Brit Classic – GROEN California Crunch #2 Post Spring Nee

Brit Hi Gain – ROOD Brit Hi Gain Post Room Nee

Brit Hi Gain – GROEN Boutique #1 Pre Room Nee

TreadPlate – ROOD TreadPlate Post Room Nee

TreadPlate – GROEN TreadPlate #2 Post Room Nee

Modern Hi Gain – ROOD Modern Hi Gain Post Room Nee

Modern Hi Gain – GROEN Modern Hi Gain #2 Post Room Nee

Fuzz Box – ROOD Fuzz Box Post Room Nee

Fuzz Box – GROEN Boutique #2 Post Room Nee

Tube Preamp – ROOD Tube Preamp Post Room Nee

Tube Preamp – GROEN Jazz Clean Pre Room Ja




