
 

BASS POD

 

Gebruikersgids 

 

Een diepgaande ontdekkingsreis naar de revolutionaire technologie en
heerlijk pulserende geluidsgolven van Bass POD, plus informatie over de
optionele Line 6 foot controllers: de 

 

Floor Board

 

 en 

 

FB4

 

. Een
elektronische versie is beschikbaar op de meegeleverde CD-Rom en via

 

www.line6.com

 

. 

 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Bass POD, POD, Line 6, Amp Farm, Flextone II, and Line 6 logos are all trademarks of Line 6. Pro Tools and TDM are trademarks of Digidesign. Emagic and
SoundDiver are trademarks of Emagic Software. Mackie and 1202VLZ are trademarks of Mackie. Fender, Marshall, Vox and other amplifier and effect models are
all trademarks of their respective owners, which are in no way affiliated or associated with Line 6. These trademarks of other manufacturers are used solely for the
purpose of describing certain amplifier tones modeled after some of the most popular sounds of these classic amps and effects.
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 SNEL BEGINNEN
of:

 “EEN HANDLEIDING? DIE HEB IK TOCH HELEMAAL 
NIET NODIG!”

1. Zet de OUTPUT LEVEL regelaar van de POD op 0. 
2. Sluit de AMP MODEL OUTPUT van de POD aan op de ingang van je 

recorder of mixer, of sluit de AMP MODEL OUTPUT aan op de 
“effects loop return” van je gitaarversterker. Of sluit een 
koptelefoon aan op de PHONES jack van je POD.

2. Als je een gitaarversterker hebt aangesloten, zet je de A.I.R. 
schakelaar op ‘AMP.’ In het andere geval zet je die op ‘DIRECT.’

3. Sluit de voeding aan op de POD POWER CONNECTOR en steek de 
stekker in het stopcontact.

4. Sluit je basgitaar aan op de POD INPUT JACK.
5. Zet de POD aan met de POWER schakelaar bij de POD power 

connector.
6. Selecteer een AMP MODEL.
7. Zet het CHAN VOL op maximaal en stel BASS, MID en TREBLE naar 

hartelust in. OUTPUT LEVEL bepaalt het volume.
8. Kies een EFFECTS instelling en pas COMPRESS (compressor) en 

EFFECTS TWEAK aan tot je blij bent met je geluid. 
9. Beluister de voorgeprogrammeerde instellingen met de UP/

DOWN pijlen. Eventueel kun je op de MANUAL knop drukken voor 
een “Manual Override” voor een zoals-de-knoppen-staan-klinkt-
het-ook operatie.

10. Wat nou nummer 10?  Je bent al begonnen!

Maar wacht even, kijk voor je verder gaat eens naar de een-na-laatste pagina 
van deze handleiding en merk op dat je die uit kunt klappen. Het is de 
bedoeling dat je die steeds uitgeklapt laat als je in de handleiding leest. Als 
je de achterkant kopiëert heb je een handige invullijst om je favoriete POD 
instellingen te noteren. En nu nog even iets anders....
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REGISTREER EN PROFITEER!
In deze handleiding vind je een handige verzendkaart waarmee je je aankoop bij 
ons kunt registreren en ons iets over jezelf kunt vertellen. Het is erg belangrijk dat 
je de registratiekaart nu invult en opstuurt of je via internet registreert bij het Line 
6 Support Center – www.line6.com.

Waarom? Om te beginnen geeft dat je recht op reparatie en onderhoud onder 
garantie, als dat ooit nodig mocht zijn. (Informatie over de garantie vind je aan 
het eind van de handleiding.) Bovendien kunnen we contact met je opnemen als 
er nieuwe software of andere verbeteringen leverbaar zijn – je weet wel, 
technologie op het scherpst van de snede, en dat soort dingen.

GA ON-LINE

Hier bij Line 6 zien we het als onze missie om muzikanten deelgenoot te maken 
van krachtige, nieuwe technologieën. Als onderdeel daarvan doen we ons uiterste 
best om van het internet een waardevolle hulpbron te maken voor al onze 
klanten. Misschien heb je de Line 6 site op http://www.line6.com al eens 
bezocht toen je overwoog een product van Line6 aan te schaffen en vond je daar 
alle informatie die je nodig had.

De Line 6 web site is wat ons betreft een van de effectiefste manieren om jou te 
brengen wat je nodig hebt. Via het internet kunnen we je toegang geven tot 
allerlei gratis extraatjes die van je POD een nog krachtiger hulpmiddel maken. 
Bijvoorbeeld contact met onze productexperts via email, handige tips en trucs, 
elektronische uitgaves van deze en andere documentatie, het laatste nieuws over 
Line6 en de producten die we voor je maken, en....

Line 6 ToneTransfer en Discussieforums: Bezoek de web site en maak 
contact met andere gebruikers van de POD en Flextone II. Ruil geluiden, geef en 
ontvang advies, en dat allemaal van achter je computer!

       

Zit je al op internet? Geweldig! Bezoek ons regelmatig om de laatste nieuwtjes en 
andere interessante informatie te lezen. Nog niet op het internet? Dan is dit mis-
schien een goed moment om de grote stap te zetten en jezelf te verzekeren van alles 
dat we jou en je POD bij Line6 te bieden hebben.



 

S

 

NEL

 

 B

 

EGINNEN

 

:

1 • 3



 

I

 

NTRODUCTIE

 

:  

 

W

 

ELKOM

 

 

 

BIJ

 

 

 

DE

 

 POD...

 

1 • 4

               
INTRODUCTIE

WELKOM BIJ DE POD...
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de POD. Of je de POD nu gebruikt als 
een direct opnamewonder, als een opgevoerd effectpedaal, om te oefenen of als 
hulpmiddel voor creatieve digitale signaalbewerking – waarom niet allemaal 
tegelijk? – zul je het met ons eens zijn dat de POD de wonderbaarlijkste uitvinding 
voor de electrische basgitaar is sinds het toevoegen van de lage B-snaar. POD 
ontgint de tonale erfenis die de ontwikkeling van de basgitaaarversterkers van de 
laatste veertig jaar voor ons heeft achtergelaten en combineert die met de magie 
van digitale signaalbewerking op een manier die ook in de volgende eeuw nog zijn 
tijd vooruit zal zijn. Hoe de Bass POD je kan helpen een basgitaarklank die niet 
meer van deze wereld is te creëren om die vervolgens voor altijd vast te leggen? 
Makkelijk! Het is…

MODELING

Modeling: wat is het en waarom is het zo belangrijk? (Trouwens, heb je de 
registratiekaart al ingezonden of via het web verstuurd? OK, we vragen het maar 
even.)

In principe komt modeling erop neer, dat je een op software gebaseerd systeem 
ontwikkelt dat je dezelfde ervaring geeft als een traditioneel systeem dat gebaseerd 
is op werkelijke elektronica, hout en de rest. Line 6 maakt software die de hart en 
ziel van de componenten van klassieke versterkers en luidsprekerst vangt en die 
geluidsgeschiedenis aan jou levert via POD. Het begon allemaal een paar jaar 
geleden in een laboratorium in Los Angeles....

Weet je, de technici van Line 6 houden van avontuur en hebben zich volledig 
gestort op hoe een basgitaar moet klinken. Daarom besloten ze extra koffie in te 
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slaan, hun technische spullen te voorschijn te halen en alles te leren wat er over 
buizen te leren valt. Opgejaagd door de caffeïne begonnen ze een driejarig project 
om nu eens precies te analyseren hoe verschillende soorten buizen in bepaalde 
situaties, die typisch zijn voor gitaarversterkerontwerpen, reageren. Hoe buizen 
een binnenkomend signaal bewerken bijvoorbeeld, hoe het signaal gekleurd en 
gevormd wordt, het moment waarop een versterker begint te vervormen, de 
kwaliteit en het karakter van de vervorming – erg ingewikkeld allemaal, maar toch 
best te analyseren als elektronische gegevens. Het signaal van een gitaarelement is 
nu eenmaal een elektronisch signaal, Buizen zijn eigenlijk een ingewikkelde vorm 
van signaalbewerking.

In een roes van caffeïne hebben de Line 6 technici tevens een studie gemaakt van  
luidsprekerkasten en de belangrijke rol die zij spelen bij het creëren van een 
geweldige gitaarklank.

Nadat ze dat allemaal hadden uitgeplozen, hebben de Line 6 technici hun digitale 
bekwaamheid gebruikt om software te ontwikkelen die de signaalbewerking van 
zowel buizen als andere elektronica zoals luidsprekerkasten kan reproduceren, en 
dat helemaal binnen het digitaal domein. Cool, hé?

Deze revolutionaire DSP (digitale signaalbewerking) modeling technologie 
software stelt Line 6 in staat supersonische, op siliconen-gebaseerde levensvormen 
als Bass POD te creëren: een uiterst flexibele, wonderbaarlijke, glanzende, zwarte 
toverdoos vol effecten, met alles dat je nodig hebt om waanzinnige 
basgitaargeluiden te produceren....

AMP & CAB MODELS

Deze kennis van modelleertechnieken stelde Line 6 in staat software-modellen 
van Amp en Cab Models te ontwikkelen van een verzameling versterkers en 
luidsprekerkasten die door bassisten over de hele wereld als echte “klassiekers” 
worden erkend Wij verzamelden deze versterkers en cabs, zetten ze op tien en 
wierpen een blik op de elektronische gegevens die werden gegenereerd door de 
buizen, trafo’s, weerstanden, de voltages op de plaat en het rooster, de curves van 
de klankregeling – kortom, alle componenten en elementen die elk 
versterkerontwerp zo uniek maken. Dat onderzoek leidde tot de ontwikkeling van 



INTRODUCTIE:  WELKOM BIJ DE POD...

1 • 6
 de Amp en Cab Models software van Line 6. Deze modellen werden verder 
verfijnd door zorgvuldige, wetenschappelijke A/B vergelijkingen met de 
versterkers waarop ze zijn geinspireerd, en met een open oor voor de effecten van 
diverse geluidssterktes en instellingen van de klank- en gain-regelaars van de 
originelen. De gain en EQ karakteristieken van de gemodelleerde versterkers zijn 
zorgvuldig gemeten zodat, wanneer je aan de knoppen draait, er precies gebeurt 
wat er ook op de originelen zou gebeuren, als je daar aan de knoppen zou draaien. 
Je merkt wel dat we aan alles hebben gedacht. De centrale frequentie van de 
klankregeling, hellingen en cut/boost bereik werden nauwgezet geanalyseerd en 
ook de effecten van presence-regelaars, “bright” kanalen en andere factoren die 
specifiek zijn voor bepaalde versterkers werden in het onderzoek meegenomen. En 
dat niet alleen; omdat deze oude versterkers sterk interactieve circuits hebben, 
ging onze aandacht met name uit naar de manier waarop de instelling van een 
knop het gedrag van een andere knop op die versterker beïnvloedt. En dat 
allemaal om onze Amp en Cab modellen zoveel mogelijk op de originelen te laten 
lijken. 

De resulterende Amp en Cab Modellen vormen de basis van de POD. En nu zijn 
er nog een paar dingen die we je volledig duidelijk willen maken:

1. De Line 6 modeling-bewerking is een gepatenteerde, 100% digitale, op 
software gebaseerde technologie, exclusief voor Line 6.

2. Line 6 Modeling maakt geen gebruik van samples of transistors. Je hebt 
geen speciale basgitaar, elementen of bekabeling nodig.

A.I.R. WAS EENS...

POD presenteert zijn modeling klanken door middel van een andere innovatie: 
Line 6's A.I.R. voor directe opnames. De A.I.R. (acoustically integrated 
recording) technologie is het resultaat van intensief onderzoek en een zorgvuldige 
studie van de tonale karakteristieken die worden geproduceerd door de interactie 
van versterkers, luidsprekerkasten, luidsprekers, microfoons en de opnameruimte 
tijdens het opnameproces.

De ‘directe uitgangen’ van veel voorversterkers, versterkers en 
versterkervervangers in de vorm van DI boxen die nu beschikbaar zijn, bieden 
maar een beperkte mate van luidsprekersimulatie. De modellen die meer te bieden 
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hebben dan het eenvoudig afkappen van het hoog, hebben weinig tot geen 
controlemogelijheden. Deze luidsprekerssimulaties kunnen de duidelijk 
verschillende klanken van verschillende luidsprekerkasten, de uitgekozen 
luidsprekers, het hout en andere belangrijke elementen van het ontwerp niet 
reproduceren. Bovendien kunnen ze zowel de belangrijke tonale bijdrage van de 
gekozen microfoon en de plaatsing ervan als de subtiele sfeer van de 
opnameruimte niet reproduceren.

Het resultaat is het bekende ongenoegen met DI producten. Ook die met een 
redelijk te gebruiken basisklank schieten tekort om het “leven” van het 
gitaargeluid te reproduceren en vernietigen in dat proces ook nog eens het juiste 
gevoel. Het is alsof je gitaar niet meer reageert op je spel, of je snaren een stuk 
dikker werden toen je je gitaar aansloot op een DI box. En je geluid verloor het 
leven.

De combinatie van Amp Modellen en A.I.R. technologie van POD geeft 
superieure directe klanken door het recreëren van alle elementen die bijdragen aan 
een fantastisch opgenomen gitaargeluid. Het klinkt alsof je met een echte 
versterker en luidsprekerkast speelt:

• De werking van de elektronica van een gitaarversterker wordt nagebootst door 
het geselecteerde Amp Model. Elk model werd ontwikkeld na uitgebreide studie 
van een versterker die als “klassiek” wordt beschouwd.

• In een basgitaarversterker passeert een signaal eerst de elektronica en wordt 
vervolgens naar één of meer luidsprekers in een luidsprekerkast gestuurd. Het 
specifieke ontwerp van de luidsprekers, hun aantal en schakeling en de akoestiek 
van de behuizing dragen in belangrijke mate bij aan je gitaargeluid. 
Bijvoorbeeld, een Ampeg SVT versterker die één 15-inch luidspreker in een 
open luidsprekerkast aanstuurt, klinkt dramatisch anders wanneer je hem 
aansluit op een gesloten 8x10 luidsprekerkast. Dankzij de software van Line 6 
hebben we virtuele modellen kunnen creëren die nauwgezet de fantastische 
gitaargeluiden van echte luidsprekers kunnen reproduceren.

• Zodra een geluid uit de luidsprekerkast komt, wordt dat opgevangen door een 
microfoon. Daarom is de microfoon de volgende belangrijke stap in het 
opnameproces. Opnametechnici selecteren verschillende microfoons en stellen 
ze op diverse plaatsen op om een bepaald geluid te krijgen. Een microfoon die 
direct vóór de conus van een luidspreker wordt geplaatst, geeft een ander geluid 
door dan een microfoon die op enige afstand boven het midden van een 
luidspreker wordt geplaatst. Line 6 heeft de kleur die een gewone microfoon aan 
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 een gitaargeluid toevoegt en het effect van verschillende microfoonposities op 
dat geluid geanalyseerd. Aan de hand daarvan is een serie simulaties van 
luidsprekerkasten ontwikkeld die jou de geweldige klank bezorgt van allerlei 
combinaties van microfoons en luidsprekerkasten.

• De gitaarversterker, luidsprekerkasten en microfoon(s) staan niet in een lege 
ruimte. De ruimte waarin ze zijn opgesteld, draagt in belangrijke mate bij aan 
het uiteindelijke gitaargeluid. Reverb kan worden gebruikt om het basiskarakter 
van de ruimte vast te leggen en bootst het effect na van geluid dat wordt 
gereflecteerd door de muren, de vloer en het plafond van de ruimte. Maar er zijn 
nog andere subtiele details die meer te maken hebben met de “spreiding” van 
het geluid wanneer dat van de luidspreker naar de microfoon gaat. De laatste 
component geeft je het idee dat de luisteraar zich in één positie in de ruimte 
bevindt en het gitaargeluid in een andere, en dat de twee worden gescheiden 
door een massa lucht die wordt doorboord door het geluid om de luisteraar te 
bereiken.

Line 6's POD bevat al deze belangrijke componenten waaruit een geluid bestaat. 
Gebruik de Amp Model knop om een gewenste versterkeremulatie op te roepen, 
en POD geeft je automatisch een bijpassende luidsprekerkast en microfoon set-up. 
Het geluid dat je krijgt ‘ademt’ net als in een opnameruimte. Voeg naar smaak 
reverb toe en begin direct met het opnemen van een fantastisch geluid.De 
bijgesloten SoundDiver MIDI-control software stelt je in staat een Macintosh of 
Windows computer te gebruiken om deze en andere parameters van de POD 
grondig te bewerken. Daarmee kun je je eigen, op maat gemaakte installatie 
ontwerpen, nieuwe combinaties van Amp Models en luidsprekerkast/
microfoonemulaties maken, en de spreiding van het geluid aanpassen.

En wanneer je live speelt met de POD als voorversterker, krijg je gegarandeerd een 
speciaal aangepast geluid plus optimale luidsprekersimulatie op de huismix of P.A.

De A.I.R. voor directe opnames is exclusief voor Line 6. In combinatie met Amp 
Models van Line 6, is het de sleutel voor het fenomenale geluid van de POD.

HET MOET ERUIT...

Toen we onderzoek deden voor de Bass POD, vroegen w e belangrijke bassisten en 
opnametechnici wat de beste manier is om een bas op te nemen. Hun antwoord 
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was duidelijk: Je hebt twee tracks nodig, een voor de versterker met een microfoon 
ervoor en een voor een goede, directe input van de bas. Daarom heeft je POD 
twee sterk verschillende uitgangen – elk klinkt goed en heeft een eigen doel. Mis 
de sappige details in Hoofdstuk 3 niet.

TONETRANSFER

Met de POD, krijg je een constant uitbreidend universum van geluiden. We 
creëerden een ToneTransfer Web Library voor de oorspronkelijke gitaar-POD op 
www.line6.com – zoek op artiest, stijl en meer. Kijk snel of de Bass POD 
ToneTransfer library er al is, waar je geweldige geluiden vanaf kunt halen, of zelf 
kunt posten. De geluiden die je verzamelt kunnen probleemloos worden 
uitgewisseld tussen Bass PODs en alle op Macintosh of Windows gebaseerde 
computers. Waar je ook naartoe gaat, al je geluiden kunnen mee.

DAAR GAAN WE DAN....
Nu je weet wat we voor je in petto hebben, is het de hoogste tijd om de POD zelf 
te ervaren. Pak je lievelingsbas, sluit ‘m op de POD aan en raadpleeg de handige 
Snel Beginnen Gids op de eerste pagina van dit hoofdstuk (als je dat nog niet 
had gedaan). Dan komt hier de POD Grand Tour....
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REGELAARS & AANSLUITINGEN

Mocht je dat nog niet hebben gedaan, kijk dan eens naar de binnenkant van de 
omslag van deze handleiding en vouw  deze uit. Mooie plaatjes, hé! Het idee is dat 
je deze essentiële plaatjes steeds in het oog houdt terwijl je de handleiding 
raadpleegt. En als je de achterkant kopieërt, krijg je een handige invulkaart om je 
favoriete instellingen te noteren. De geblokte nummers die je overal vindt in deze 
handleiding corresponderen met de nummers op de uitgevouwen illustraties.

  Power Schakelaar - Rechterkant van de POD. Druk hierop om je POD 
tot leven te brengen.

 Input - Rechtsonder op de POD illustratie. Sluit hier je basgitaar aan. 
(Techneuten opgelet, dit is een ongebalanceerde mono aansluiting).

Phones - Linksonder op de POD illustratie. Sluit hier je hoofdtelefoon aan 
om in stilte te oefenen. Gebruik de Output Level knop om het volume in te stellen. 
De hoofdtelefoonversterker is zo gemaakt dat hij voldoende signaal uitstuurt voor 
allerlei soorten hoofdtelefoons. Met als gevolg het geluid behoorlijk hard kan 
worden. Let  erop dat je het volume zo instelt dat je je hoofd er niet afblaast 
wanneer je de hoofdtelefoon gebruikt om je POD te beluisteren.

NB: wanneer je een hoofdtelefoon aansluit, wordt het gemodelleerde geluid 
zowel bij de Amp Model als de D.I.  Uitgangen uitgestuurd. Het A.I.R. 
effect wordt automatisch ingeschakeld om je de luidspreker/microfoon/
ruimte-ervaring op je hoofdtelefoon te geven. Dus als je de D.I. uitgang wilt 
gebruiken (bijvoorbeeld bij het maken van opnames) of als je het  A.I.R. 
effect niet wilt, (bijvoorbeeld wanneer je de POD aansluit op een bascombo), 
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sluit dan geen hoofdtelefoon aan.

Output Level - De meeste rechtse knop van het voorpaneel. Hiermee 
bepaal je het volume van de POD. Ook stel je hiermee het hoofdtelefoonvolume 
in. Deze instelling wordt niet  bewaard wanneer  je instellingen opslaat in een van 
de geheugenplaatsen van de POD. Het veranderen van Output Level verandert 
niets aan je geluid. Je kunt je bas dus op elk  volume laten klinken zoals je wilt.

De signaal/ruisverhouding van de POD is optimaal wanneer je de Output Level 
regelaar op maximaal instelt. Met de Output Level regelaar op een lagere stand 
krijg je misschien extra ruis en dat wil je natuurlijk niet. Om Output Level zo hoog 
mogelijk in te kunnen stellen is het van belang dat je, wanneer je de uitgangen van 
de POD aansluit op recorders, mengtafels of andere studioapparatuur,  kiest voor 
de ingangen op lijnniveau en niet voor de microfoon- of gitaaringangen van die 
apparatuur. Alleen bij ingangen op lijnniveau kun je de Output Level regelaar  van 
de POD op maximaal instellen (of daar in de buurt) en dus het best mogelijke 
geluid krijgen. Als je externe apparatuur ingangen heeft die als mic/line level 
ingangen fungeren, moet je bij het instellen van levels proberen de trim voor die 
ingang minimaal in te stellen en Output Level van de POD maximaal.

Amp Model and D.I. Outputs - Linksboven op de POD illustratie. 
Deze gebalanceerde 1/4" TRS connectors zijn “ready to rock” met de professionele 
+4 dBu gebalanceerde ingangen van externe apparaten. Je kunt ze ook gebruiken 
voor ongebalanceerde -10 dBV apparaten en standaard gitaarkabels. Gebruik de 
AMP MODEL uitgang als je slechts één ingang hebt. Zie Hoofdstuk 3 voor meer 
details.

A.I.R. Mode - Tussen  AMP MODEL en DIRECT Outputs. In het 
eerste hoofdstuk van deze handleiding hebben we de vele voordelen van de A.I.R. 
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technologie op een rijtje gezet. Wanneer je je basversterker op de POD aansluit, is 
er nog iets dat je moet weten: als je de POD wilt gebruiken als “front end” om 
de versterkerklank te veranderen, schakel dan eerst de A.I.R. Mode op AMP, en 
stel een clean geluid in op je versterker. In dat geval maak je geen gebruik van de 
luidspreker/microfoon/ruimte -klanksimulatie van de A.I.R.. Als je de POD 
gebruikt voor bijna alle andere set-ups (direct aansluiten op een mixer, recorder, 
PA, eindversterker, etc.) moet je de A.I.R. schakelaar op de DIRECT positie zetten. 
Sluit GEEN hoofdtelelefoon aan wanneer je een versterker gebruikt. Anders wordt 
A.I.R. zo ingesteld dat het geluid op je hoofdtelefoon goed klinkt, maar op je 
versterker niet. Zie Hoofdstuk 3 om te leren hoe je de POD op je set-up kunt 
afstemmen.

Foot Pedal Connector - Boven op de POD illustratie. Lijkt op een 
opgevoerde telefoonconnector. Hier sluit je de optionele Line 6 Floor Board of FB4 
foot controllers aan.

MIDI In & Out - Rechtsboven op de POD illustratie. Sluit de POD op je 
MIDI apparaat aan om programma’s uit het geheugen te selecteren (via Program 
Change commando’s) of POD instellingen te automatiseren (via controllers en/of 
Sysex). De POD Tools CD bevat  de Emagic SoundDiver softeware voor het 
bewerken en opslaan van je geluid op je computer. De POD MIDI OUT sluit je op 
de MIDI IN van een ander apparaat aan, terwijl je de MIDI IN op de MIDI OUT 
van een ander apparaat aansluit. Zie Hoofdstuk 9 Diep Bewerken en MIDI 
Controle om te leren hoe je het MIDI apparaat op de POD kunt aansluiten en wat 
dat allemaal voor de POD en voor jou kan betekenen.

Manual knop - In het midden van de POD. Druk op deze knop om hem te 
laten oplichten en Manual Mode op te roepen. In deze mode is het geluid dat je 
hoort precies zoals dat met de knoppen is ingesteld. Draai aan de knoppen om de 
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geluiden te veranderen. Of....

Channel Up/Down Knoppen - Links van de Manual knop. De 
POD heeft 36 kanaallocaties (POD lijkt op een 36-kanaal versterker) waarin een 
groot assortiment aan complete versterker/effectencombinaties is opgeslagen. Ze 
zijn voorgeprogrammeerd door de klanktovenaars van Line 6 om je wereld op zijn 
kop te zetten. De geluiden zijn verdeeld in negen banken met elk vier kanalen. (We 
noemen ze A, B, C en D.) Je kunt elke bank beschouwen als een soort virtuele 4-
kanaals basgitaarversterker en je zult merken dat dezelfde lay-out ook wordt 
gebruikt op de optionele Line 6 foot controllers van de POD (de Floor Board en 
FB4). Meer informatie over dat onderwerp krijg je te zien in een apart hoofdstuk. 
Druk op de Up en Down knoppen om de kanalen van de POD op te roepen. 
Gebruik de één of de andere knop om naar het volgende kanaal van die bank te 
gaan of houd de Up of  Down knop ingedrukt om van de ene bank naar de andere 
te springen. Als de Manual knop niet meer oplicht, weet je dat  Manual Mode – de 
“zoals-de-knoppen-staan-klinkt-POD” – Mode niet meer actief is. Wanneer je nu 
een kanaal opnieuw oproept, zou het wel eens heel anders kunnen klinken dan je 
op grond van de stand van de knoppen zou verwachten. De Bass knop zou 
bijvoorbeeld op minimaal kunnen staan terwijl het net opgeroepen kanaal Bass op 
maximum heeft. Grijp gewoon naar de gewenste knop en draai om de instellingen 
te veranderen. Meer informatie volgt later.

Amp Models - Linksboven op de POD met woorden eromheen. Wanneer 
je aan deze knop draait, is het alsof je het actieve elektronische circuit binnen de 
POD verandert om geluid uit je versterker te krijgen. (Zie ook Gemodelleerde 
Versterkers en Cabs in Hoofdstuk 4.) 

Wanneer je een Amp Model selecteert, wordt automatisch een Cabinet Model 
geladen. Wanneer je bijvoorbeeld het Rock Classic model (gebaseerd op de 
klassieke Ampeg SVT top) selecteert, wordt tevens een Cabinet Model dat 
gebaseerd is op een AMPEG SVT 8x10 geladen. Je kunt eventueel een andere 
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luidsprekerkast kiezen met de Effects/Cab knop (onder). Het is zelfs zo dat alle 
instellingen die met een versterker te maken hebben automatisch worden geladen 
wanneer je aan de Amp Models knop draait. Drive, Bass, Mid, Treble, Cab, 
Reverb type etc. worden allemaal bepaald door het Amp Model dat je kiest – een 
ready-to-rock sound dus met één draai aan de knop.Wanneer je de POD al goed 
kent, kun je die andere versterkerinstellingen naar smaak aanpassen. Meer details 
vind je in Hoofdstuk 6.

Drive - Knop links op het knoppenpaneel.  Hiermee bepaal je hoe hard de 
ingang van het gekozen Amp Model wordt aangestuurd. Net als bij de 
ingangsvolumeregelaar op een basgitaarversterker zonder mastervolume, geven 
hogere instellingen meer vervorming.

Toonregelaars - Volgend op de boog van de knoppen naar boven en naar 
rechts. Bass, Middle, Treble. Zelfde als bij een gewone basgitaarversterker, met 
uitzondering van het feit dat de respons en interactiviteit van de regelaars 
meeveranderen wanneer je van Amp Models verandert.

Chan Vol - Hiermee controleer je de geluidssterkte van het kanaal dat je 
gebruikt. Gebruik deze knop om de volumebalans tussen de geluiden die je op twee 
verschillende POD kanalen (bijvoorbeeld tussen het geluid voor wanneer je met je 
vingers, en wanneer je met je duim speelt) opslaat, in te stellen. In het algemeen 
geldt dat je Channel Volume zo hoog mogelijk moet instellen om de beste signaal/
ruisverhouding te krijgen.
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Compress - Hoeveel compressie wil je vandaag? Draai aan deze knop om 
het Compressorniveau in te stellen. Aangezien compressie van essentieel belang is 
bij het goed opnemen van een basgeluid, hebben we de Bass POD uitgerust met 
deze geweldig klinkende, programmeerbare compressor, die is gemodelleerd naar de 
legendarische studiocompressor, de LA-2A. Draai de knop open voor meer 
compressie; op de minimale stand staat de compressor uit. Meer details in het 
hoofdstuk Effecten.

Effect Tweak - Met deze knop variëer je het geselecteerde effect. Draai 
eraan om een dieper, harder, sneller, langer of gewoon meer effect te krijgen.Meer 
details op de uitvouwbare achteromslag, Appendix B voor Effectparameters en het 
hoofdstuk POD Effects. Als je de Effects knop op Bypass zet, dan verandert 
Effect Tweak  natuurlijk niks.

Effects/Cabs - Met deze knop selecteer je het gewenste effect of de 
gewenste combinatie van effecten (nogmaals, alle details over effecten vind je in 
het hoofdstuk POD Effects). Tevens kun je het Cabinet Model kiezen. Druk eerst 
op de CABS en EQ knoppen en vervolgens op deze knop; de beschikbare 
modellen staan er in grijze letters omheen. Wanneer je een Amp Model kiest, krijg 
je automatisch een bijpassende luidsprekerkast. Je kunt deze versterker/kasten 
aanpassen zoals beschreven in Hoofdstuk 6.

  Tuner - In het midden  van de POD. Druk op deze knop en - zie! Een 
digitaal, chromatisch stemapparaat. Alle Amp Modellen en effectbewerkingen 
worden genegeerd zodat je die twijfelachtig gestemde snaren duidelijk kunt horen 
als je dat wilt. Speel een noot op je basgitaar en POD laat zien welke het is, op dat 
handige schermpje. Alle noten verschijnen als natuurlijke noten of mollen zodat je  
As in plaats van Gis ziet. Sla de snaar die je wilt stemmen nogmaals aan en draai 
aan zijn stemmechaniek zodat hij of te hoog of te laag wordt, en er twee kleine rode 
pijlen onder de Tuner knop verschijnen. Het idee is dat de naar links wijzende pijl 
brandt als de snaar te hoog is, terwijl een pijl naar rechts betekent dat je snaar te 
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laag is. Beide pijlen branden wanneer je precies goed  zit. Druk op een willekeurige 
knop om de tuner te laten verdwijnen. De POD is dan weer klaar voor normaal 
gebruik.

Tuner-volume - Je kunt  het volume van het stemapparaat aanpassen met de 
Chan Vol knop terwijl de tuner aan staat. Stel deze knop opnieuw in op de juiste 
Channel Volume instelling wanneer je de tuner uitschakelt. Eventueel kun je het 
volumepedaal van de Floor Board (wanneer die is aangesloten) gebruiken om het 
tuner-volume aan te passen.

Tuner Reference - Wil je een andere referentie dan A=440Hz? Draai in tuner 
mode aan de Middle knop op de POD terwijl je naar het scherm kijkt. Hé, het 
verandert! Je kunt de referentiefrequentie tussen 436-445 Hz instellen. Deze 
instelling wordt opgeslagen zodat je hem niet telkens weer hoeft te instellen 
wanneer je de POD inschakelt en je anders wilt zijn (of als de piano in je 
oefenruimte anders wordt). Omdat er slechts één cijfer op het scherm past, zie je 
alleen het laaste nummer. Als je voor de tuner dus referentie 441 Hz kiest, zie je 
“1”.

Apply FX to D.I. - Deze knop bepaalt of de sappige effecten die je hebt 
geprogrammeerd ook bij de D.I. uitgang hoorbaar zijn. (Ze zijn altijd hoorbaar bij 
de AMP MODEL uitgang.) Meer details over effecten in het hoofdstuk Effecten .

   Cabs en EQ - Wanneer het lichtje van deze knop knippert, kun je drie 
dingen doen. Hier zijn de details:

Cab Model Select (Effects Knob): Controleer of het lampje van de Cabs and 
EQ knop knippert en draai vervolgens aan de Effects/Cab knop om een van de 15 
gemodelleerde baskasten te selecteren.

Post-Modeling EQ (Bass, Middle en Treble Knobs): Dit is een extra 
parametrisch-achtige EQ die kan worden gebruikt om je POD geluiden te 
vervolmaken. Gebruik deze om resonante frequenties van een bepaalde bas te 
verwijderen, of om je favoriete versterkermodel dat laatste beetje extra te geven. Je 

19

20



REGELAARS & AANSLUITINGEN

2 • 8
kunt deze extra EQ ook gewoon negeren. Hoe dan ook, gebruik hem als volgt: 
Controleer of het lichtje van de Cabs en EQ knop knippert en selecteer 
vervolgens met de Bass knop EQ Frequency de Middle knop om een smal of 
breed frequentiegebied te kiezen en de Treble knop om het hoog tot12db op te 
krikken of oneindig te verzwakken. Met Treble op 12 uur staat de EQ uit.

FX Lo-cut (Chan Vol Knob): Ga hier even voor zitten want deze volgende 
functie is een knaller. Interviews met talloze bassisten hebben ons geleerd dat 
effecten cool zijn, maar dat ze niet ten koste mogen gaan van het oorspronkelijke 
basgeluid. Zie hier de FX Lo-cut effectencrossover. Deze speciale functie stelt je in 
staat de hoge frequenties naar het effect te sturen, terwijl je de belangrijke bodem 
van je geluid ongemoeid -en dus vrij van effectificatie- laat. Zie het maar als een 
hoofdgerecht (de basis van je geluid) waar je een geheime saus (de effecten) als 
smaakmaker aan toevoegt – in plaats van je hele bord vol te spuiten met 
mayonaise. Smaakvol toch? Controleer of het lichtje van de Cabs en EQ knop 
knippert en draai vervolgens aan de Chan Vol knop om de frequentie van de FX 
Lo-Cut in te stellen. Draai deze knop dicht om je volledige signaal naar de effecten 
te sturen.

   Cabs en EQ “Press-and-Hold Functies” - Deze functies zijn 
soms belangrijk voor sommige modellen:

Mid Frequency Sweep (houd Cabs And EQ ingedrukt, draai aan Effect 
Tweak): Zes van de versterkers die we voor je POD hebben gemodelleerd, zijn 
uitgerust met een instelbare mid-regelaar. Onze modellen zouden gewoon niet af 
zijn als ze dat niet ook hadden, dus “voilá”– je eigen Mid Sweep regelaar! Deze 
functie werkt alleen bij de Adam & Eve, Amp 360, Rock Classic, Session, Stadium, 
en Sub Dub modellen. Bel onze schatjes van de Klantenservice dus niet als het niet 
werkt bij het Flip Top model, afgesproken? Details over de frequenties die je kunt 
‘sweepen’ vind je in de beschrijving van de versterkermodellen in het hoofdstuk 
Versterkermodellen.

Noise Gate (houd Cabs en EQ, ingedrukt en draai aan Compress): je POD is 
uitgerust met een ingebouwde noise gate, bedoeld om de ruis van je versterker in 
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te dammen wanneer je niet speelt, zeker bij hoge gain-instellingen (aangezien veel 
gain betekent dat je met je prachtgeluid ook veel ruis krijgt). Schakel Noise Gate 
in door de Cabs and EQ knop ingedrukt te houden en de Compress knop naar 
rechts te draaien, tot voorbij 1 uur. Schakel de Noise Gate uit door de Cabs en EQ 
knop ingedrukt te houden en de Compress knop naar links, voorbij 11 uur, te 
draaien.

  Opslaan - Wanneer je bewerkte geluiden in de POD wilt opslaan, is deze 
knop de sleutel. Meer details over hoe hij precies werkt vind je in Hoofdstuk 6: 
Het Creëren en Opslaan van Geluiden.  Wie geen geduld heeft, krijgt hier 
vast een voorproefje: 

Wanneer je gebruikmaakt van één van de voorgeprogrammeerde geluiden van de 
POD, licht het ééncijferige scherm op. Op het scherm zie je in welke bank je je 
bevindt - 1 tot 9, tevens brandt één van de kanaalaanduidingen – A tot D. Als je 
aan één van de knoppen van de POD draait,  zie je links op het scherm “EDITED” 
verschijnen. Dat is om je eraan te herinneren dat je iets aan het opgeslagen kanaal 
hebt veranderd dat je nog moet opslaan. Om je veranderingen te bewaren, druk je 
op de Save knop . Deze begint te knipperen. Druk op de Up en Down  
knoppen om de geheugenlocaties A, B, C en D van een de negen genummerde 
banken te selecteren. Kies er één waarop je het geluid wilt opslaan en druk 
nogmaals op de Save knop. Deze knop knippert dan niet meer en het geluid wordt 
opgeslagen op de uitgekozen locatie. Daarbij wordt het geluid dat zich op die 
locatie bevond vervangen door het nieuwe geluid. Zo simpel gaat dat. Nadat het 
geluid is opgeslagen, kun je dat weer oproepen door op de Up en Down knoppen 
te drukken om die locatie te vinden. (In Hoofdstuk 7 leer je hoe je dit allemaal 
met je voeten op de Floor Board kunt doen.)

Als je geen gebruikmaakt van één van de voorgeprogrammeerde geluiden - als je je 
in Manual mode bevindt en het dus klinkt zoal de knoppen zijn ingesteld- kun je  
dat geluid op dezelfde wijze opslaan. Druk op Save, gebruik de Up en Down 
knoppen om een locatie uit te kiezen en druk nogmaals op Save. Om het opslaan 
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af te breken  druk je op de Manual, Tuner of MIDI knoppen. (Het opslaan wordt 
ook afgebroken als je gedurende 5 seconden niet op een knop drukt nadat je op 
Save hebt gedrukt.) 

We raden je aan om de voorgeprogrammeerde geluiden van de POD goed te 
beluisteren voordat je iets opslaat. Noteer de locaties van de geluiden die je wilt 
vervangen door eigen geluiden. 

De Save knop stelt je ook in staat Amp Modellen en Effecten naar smaak aan te 
passen zodat je eigen versie onmiddelijk kan worden opgeroepen wanneer je  Amp 
Models of Effects inschakelt. Meer details in Hoofdstuk 6.

MIDI - Gebruik deze knop om het MIDI kanaal van POD in te stellen en 
geluiden te dumpen. Meer details in het hoofdstuk Diep Bewerken & MIDI 
Control.
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SET-UP

Onderstaande nummers in blokjes verwijzen naar de POD illustraties op de uitvouwbare 
achteromslag.

BASIS

Steek de stekker van de voeding van de POD in het stopcontact en sluit de andere 
kant aan op de power-ingang  aan de rechterkant van de POD. Sluit het snoer 
van je basgitaar aan op de ingang van de POD . Als je de POD via een 
hoofdtelefoon wilt beluisteren sluit je die aan op de Phones jack . Lees 
Scenario 1 als je de POD in een opnamestudio wilt gebruiken. 

Lees Scenario 2 als je de POD gebruikt om te oefenen of live op te treden.

DE NOOTUITGANGEN

Toen we onderzoek deden voor de Bass POD, vroegen w e belangrijke bassisten en 
opnametechnici wat de beste manier is om een bas op te nemen. Hun antwoord 
was duidelijk: Je hebt twee tracks nodig, een voor de versterker met een microfoon 
ervoor en een voor een goede, directe input van de bas. Daarom heeft je POD 
twee sterk verschillende uitgangen – elk klinkt goed en heeft een eigen doel.

Tweevoudige uitgangen
AMP MODEL Output  – het hart van de magie. Sappig, pittig, organisch, vet, 
zoet (verzin je eigen termen die met eten te maken hebben) zijn de geluiden die de 
laatste veertig jaar onze oren hebben gestreeld. De AMP MODEL uitgang serveert 
alle gemodelleerde versterkers, luidsprekers en effecten. Deze uitgang vervangt een 
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geweldige versterker met een microfoon ervoor. Opnametechnici gebruiken dit als 
het  “persoonlijke” deel en de “vibe” van het basgeluid.

D.I. Output  – deze uitgang dient als een D.I. van hoge kwaliteit en het signaal 
ervan kan, met of zonder effecten (dankzij de Apply FX to D.I.  knop) 
worden verstuurd naar je recorder/mengtafel. Dit functioneert als referentie en/of 
articulatieondersteuning voor de verbijsterende versterkergeluiden die uit de 
andere uitgang komen.

Door de AMP MODEL en D.I. uitgangen te combineren kun je zo’n beetje elk 
basgeluid dat de mensheid kent reproduceren, plus nog wat andere die alleen met 
de POD mogelijk zijn.

SCENARIO 1 – IN EEN OPNAMESTUDIO

Ga als volgt te werk als je de POD in een opnamestudio wilt gebruiken:

Iedereen Zoekt Bevestiging

Wanneer je op zoek bent naar de perfecte plek om de POD op te stellen, is het 
misschien handig te weten dat bij Line6 een optionele POD mic standard/amp top 
adaptor verkrijgbaar is – een beschrijving vind je op de POD Tools CD-Rom en de 
Line 6 web site (waar je ze ook kunt kopen). We weten dat dit een schaamteloze 
manier is om je meer spullen te laten kopen, maar wie weet? Misschien wil je juist 
meer! En een POD draagtas....
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Wat een A.I.R.

Zet de  A.I.R. schakelaar op de DIRECT positie wanneer je de uitgang 
van de POD op een andere dan de ingang of effects return van een 
basgitaarversterker aansluit. In deze mode is de A.I.R. DSP geactiveerd. Daarbij 
krijg je een virtuele versie van de luidspreker-luidsprekerkast-lucht-microfoon-
ervaring die zo geweldig is, dat je de doodgewone gitaarversterker en microfoon set-
up nooit meer wilt gebruiken. De 1/4" TRS uitgangen van de POD zijn erg 
veelzijdig en sturen hun magische tonen naar gebalanceerde +4dBu of 
ongebalanceerde-10dBu ingangen. Gebruik voor topprestaties alleen kabels van 
hoge kwaliteit.

Kies de Juiste Ingangen

Let erop als je de POD op een recorder, mixer of ander apparaat aansluit, dat  je de 
uitgangen van de POD op de line level ingangen van de andere apparaten aansluit, 
en niet op ingangen op microfoonniveau of gitaaringangen. Zo krijg je de beste 
signaal/ruisverhouding (veel lekkere basgeluiden, niet te veel ruis) met de POD. 
Sommige apparaten gebruiken dezelfde ingangen voor geluidsbronnen op mic & 
line level, waarbij de trim-regelaar geringe signalen, bijvoorbeeld van een 
microfoon, tot een hoog niveau oppept. Als je de POD op één van deze ingangen 
aansluit, moet je de trim minimaal instellen en de Output Level en Chan Vol 
knoppen van de POD op maximaal zetten. Als het apparaat over een paar vrije 
ingangen op lijnniveau beschikt, krijg je daarmee waarschijnlijk een beter 
resultaat.

Speelklaar, waar dan ook

POD maakt makkelijk vrienden. Hij voelt zich net zo thuis naast een SSL 
mengtafel met een miljard ingangen die meer dan honderdduizend dollar kost, als 

6



 

S

 

ET

 

-U

 

P

 

:  

 

S

 

CENARIO

 

 1 – I

 

N

 

 

 

EEN

 

 

 

OPNAME

 

S

 

TUDIO

 

3 • 4

                          
naast je draagbare cassetterecorder. Hier is hoe je alles aansluit, te beginnen met 
een eenvoudig apparaat tot in de top van de opnamevoedselketen:

KLEINE DRAAGBARE STUDIO’S
Sluit de AMP MODEL uitgang  van de POD aan op de ingang van je 
geluidssysteem. Controleer of de A.I.R. schakelaar  op DIRECT staat, sluit je 
basgitaar aan op gitaaringang  en klaar is Kees. Stel Output Level  van de 
POD zo in dat je een stevig signaal naar je externe apparaat stuurt, maar ook weer 
niet zo stevig dat er vervorming optreedt. Draai de Amp Model knop  naar 
Eighties, zet Drive  van de POD op 11 uur, en Chan Vol  op Max. Stel 
de Output Level knop van de POD en de ingangsvolumeregelaar van je systeem 
zo, in dat je een maximale geluidssterkte uit de POD haalt, zonder dat de ingang 
vervormt. Als je al een hoofdtelefoon klaar hebt liggen, kun je die aansluiten op 
de hoofdtelefooningang van de POD om er zeker van te zijn dat je hetzelfde hoort 
als door je geluidssysteem. Controleer voor je de hoofdtelefoon opzet even of het 
volume niet te fors is, de geluidssterkte ervan wordt namelijk ook door Output 
Level geregeld.
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AANSLUITINGEN VOOR SUCCES

Bij grotere set-ups met een mixer en een multi-track recorder, of bij nieuwerwetse 
set-ups met computers en Digital Audio Workstations, heb je een aantal keuzes. 
Als je een MIDI computer gebruikt, zul je benieuwd zijn naar het Diep Bewerken 
& MIDI Control hoofdstuk, waarin je alles leert over de complete MIDI controle 
van de POD, inclusief het SoundDiver editor/librarian programma op de POD 
Tools CD.

De eerste keer...

Controleer of de POD A.I.R. schakelaar  op DIRECT staat. Normaal 
gesproken sluit je je basgitaar aan op POD en verbindt je de +4 dBu tweevoudige 
TRS 1/4" AMP MODEL en DIRECT uitgangen met de ingangen van je 
geluidssysteem (de uitgangen van de POD hebben echter ook geen probleem met 
 -10 dBV en ongebalanceerde apparatuur). POD bewerkt je geluid terwijl je speelt 
en je kunt het resultaat op band (of disk) zetten bij het maken van tracks. In de 
meeste situaties is dit een perfecte methode.

De geschiedenis veranderen

Maar er is nog een optie en die geeft je de opwindende mogelijkheid terug te gaan 
in de tijd en je versterker- en effectinstellingen van je basgitaartracks weken na de 
opname te veranderen. Deze flexibiliteit en creatieve controle tijdens de mix zijn 
met een traditioneel gitaarversterkersysteem ondenkbaar. Het gaat als volgt: de 
simpele set-up die in de voorafgaande paragraaf beschreven werd, is vergelijkbaar 
met het aansluiten van je zangmicrofoon op een reverb, waarna je het signaal 
inclusief reverb met je recorder opneemt. Nu staat je zang met die reverb op band 
(of disk). In de studio wordt echter vaker op de volgende manier gewerkt: je neemt 
je zang droog op, met gebruikmaking van een effect send op het tape return kanaal 
van je mixer, om de zang naar de reverb te sturen om het effect tijdens de opname 
te beluisteren. Vervolgens neem je tijdens het mixen de definitieve beslissing over 
de galm om er zeker van te zijn dat die past bij de rest van de tracks. Als je wilt kun 
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je een hele andere galm gebruiken of helemaal geen galm – alle mogelijkheden 
staan nog open. Je kunt de POD ook op die manier gebruiken – in een effect send/
return set-up – en veel flexibeler met je gitaar-tracks omgaan. Het werkt als volgt:

Direct Injection
De eerste zet in het send/return spel is je basgitaar rechtstreeks aan te sluiten op je 
recorder of mixer, of de ingang van je computer-audiosysteem.

Waarom plug je je basgitaar niet gewoon in een mixerkanaal? Basgitaarelementen 
voelen zich prima bij een hoge impedantie – tenminste 300 KOhm; 
1 MOhm is ideaal en geeft de beste resultaten. De meeste mixeringangen hebben 
een relatief lage impedantie en geven dus geen al te best basgeluid; meestal krijg je 
een donkerder, “samengeperst” geluid als je de basgitaar direct inplugt. Om dat te 
voorkomen raden we je aan je basgitaarsignaal voor de mixer te bufferen met een 
goede DI box of een transparant klinkende instrumentvoorversterker. Zoek een 
apparaat met een goed, ongekleurd geluid. Blijf uit de buurt van 
versterkersimulators. Je kunt ook een basgitaarvoorversterker gebruiken, als die 
maar clean is, met een vlakke frequentierespons – geen toonvorming.

Dat gezegd hebbend, kun je soms aanvaardbare resultaten krijgen door een 
basgitaar met actieve elementen direct op een line-level mixer aan te sluiten 
(aangezien de actieve elektronica een relatief lage impedantie kunnen hebben). 
Wij hebben bijvoorbeeld wel eens een basgitaar aangesloten op een Mackie 1202 
VLZ, en door de trim open te draaien kregen we een aanvaardbaar resultaat.

Return to Sender
Nu gaan we eens kijken hoe we de POD kunnen aansluiten op de send en return 
van je systeem. Dat hoeft niet, maar het is de enige manier om de flexibiliteit waar 
we het in de paragraaf ‘De Geschiedenis Veranderen‘ over hadden, tot je 
beschikking te krijgen.

Sluit de zaken aan zoals je bij een reverb zou doen: je wilt je basgitaar droog 
opnemen en later de POD aan het werk zetten. Als je dus een mixer met directe 
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uitgangen voor een of meer kanalen hebt en een aparte recorder, kun je het 
volgende doen:

Plug je basgitaar in een DI. Sluit de DI aan op een mixerkanaal met een directe 
uitgang. Stel de trim van het kanaal zo af dat je input levels er goed uitzien. Sluit 
de directe uitgang van je mixerkanaal aan op een van de track-ingangen van je 
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recorder en stel die zo af dat je de ingang van die track kunt afluisteren. Verbind de 
track-uitgang van de recorder met de ingang van een ander mixerkanaal met een 
directe uitgang. Plug die directe uitgang in de ingang van je POD en sluit de 
uitgangen van de POD aan op twee ingangen van de kanalen van je mixer. 
Controleer of de A.I.R. schakelaar  op DIRECT staat. Als je nu 
basgitaar speelt, hoor je de POD zijn werk doen en kun je een track opnemen. 
Vervolgens kun je die track afspelen met elke gewenste combinatie van versterkers 
en effecten – welkom bij de digitale software revolutie! En om het nog 
revolutionairder te maken, moet je de MIDI Mania sectie hieronder eens lezen, 
plus het Diep Bewerken & MIDI Controle hoofdstuk om te leren hoe je alles 
kunt automatiseren. Nog één ding, probeer niet de pre- en post-POD signalen 
tegelijk af te luisteren, door het kamfilter-effect wordt je geluid in de war gestuurd. 
(Gemeen, niet?)

Wat een niveau

Houd bij het instellen van levels in een van bovenstaande scenario’s de CLIP 
indicator van je POD (net onder de  Up en Down knoppen) zorgvuldig in de 
gaten. Die vertelt je of je de ingang van de POD overstuurt en of je dus het 
binnenkomend signaal moet afzwakken. Zorg er echter ook voor dat je niet te 
weinig signaal naar de POD stuurt. Zoals met elk audio apparaat resulteert dat in 
matige prestaties.

Stralingsalarm

Zeker als je een basgitaar met enkelspoelselementen gebruikt, kom je er al snel 
achter dat je makkelijk flink wat ruis oppikt van het beeldscherm van de computer 
in je studio. Een CRT scherm is namelijk een soort straalgeweer dat de hele dag 
fotonen op je afvuurt. Je basgitaarelementen ontvangen en versterken de elektro-
magnetische velden die je scherm uitstraalt, en dat is in je signaal te horen als 
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brom en ruis. Ga iets verder van je beeldscherm afzitten en draai je basgitaar een 
beetje zodat hij niet direct op het scherm gericht is, dat lost het probleem al een 
flink eind op. Maar als je studio aan de krappe kant is en je wilt snel wat opnemen 
terwijl je wordt gepest door storingen van je beeldscherm, kan het wel eens helpen 
te doen wat wij in zo’n geval doen: zet je recorder in de opnamestand en start de 
pre-roll; zet snel je beeldscherm uit, speel je gitaarpartij in, stop de opname en zet 
snel je beeldscherm weer aan en geniet van een geruisloze opname.

Op de Pedalen

POD kent een aantal opties voor voetcontrole: de Line 6 Floor Board en FB4. In 
een later hoofdstuk krijg je alle details, maar voor nu is het goed te weten dat de 
FB4 een pedaal is met vier schakelaars die je in staat stellen de vier POD kanalen 
te selecteren en met de Tap knop de snelheid van je effecten in te stellen. Z’n 
grote broer, de Floor Board, laat je zonder handen alle geluiden die je in je POD 
geprogrammeerd hebt, selecteren, plus een wah-pedaal, een volumepedaal, aan/uit 
controle van effecten en een stemapparaat. Welke je ook kiest, beide Line6 
pedalen moeten worden aangesloten op de POD  Pedal jack. Eventueel kun je 
de POD ook controleren met een gewoon MIDI controlepedaal.

7
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AANSLUITINGEN VOOR KLEINE SUCCESSEN

Ook met een enigszins geavanceerde multi-track recorder of een “ingebouwd” 
computer-audiosysteem kun je de POD gebruiken in een send/return opstelling. 
(Als je je basgitaar wilt mixen met andere instrumenten heb je meer dan twee 
kanaal-in/uitgangen nodig op je computersysteem.)

Computergebruikers: Sluit je basgitaar aan op de ingang van je computer 
(liefst via een DI om het signaalniveau goed te krijgen). Controleer of de POD 
A.I.R. schakelaar op DIRECT staat. Plug de uitgang van de computer in POD 
en stuur je basgitaarsignaal van de computer door die uitgang. Luister tijdens het 
spelen vervolgens naar het fantastische geluid van de POD. Vergeet niet de CLIP 
indicator  in de gaten te houden om te zien of je de ingang van de POD niet 
overstuurt.

Multi-trackers: Plug je basgitaar in de ingang van de multi-tracker (liefst via een 
DI om het signaalniveau goed te krijgen). Controleer of de POD A.I.R. schakelaar 

op DIRECT staat. Stuur het signaal van de uitgang van de track van je multi-
track naar de ingang van je POD. Pas het signaalniveau aan zodat de CLIP  
indicator niet oplicht. Om de POD via de multi-track te kunnen afluisteren, 
moet het opgenomen gitaarsignaal van de cassette (of disk) naar de POD kunnen 
gaan zonder dat jij het hoeft te horen; anders zou je zowel het droge signaal als het 
door de POD bewerkte signaal tegelijk horen en dat is geen pretje. Wat je wilt is 
dus een multi-track met directe uitgangen op een of meer kanalen of pre-fader 
effect sends (wat betekent dat je het monitor level van de track dicht kunt draaien 
terwijl je toch nog signaal naar de POD stuurt, via diens effect send).

6
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MIDI MANIA

En voor nog meer controle (en willen we dat niet allemaal?) kunnen diegenen die 
in het bezit zijn van met MIDI uitgeruste studio’s de POD alles via MIDI laten 
controleren. Dat is met name handig bij de hierboven beschreven send & return 
set-up. Met gebruikmaking van MIDI kun je alle POD parameters automatiseren. 
Zo kun je bijvoorbeeld beginnen met het opnemen van een track (waarbij je je 
basgitaar direct aansluit op de recorder en het signaal van de MIDI Out van je 
POD laat opnemen door je MIDI sequencer). Als je nu, tijdens de opname, van de 
ene geheugenlocatie van de POD naar een andere gaat, door middel van de 
knoppen op het bedieningspaneel of met de voetcontroller, of je compressor 
anders instelt, aan de klankregelaars draait, een ander  versterkermodel kiest – wat 
dan ook, wordt dat als MIDI informatie opgenomen door je sequencer. Stop de 
opname en speel de track af en de POD ontvangt nu MIDI informatie terug van je 
sequencer. De POD zal nu automatisch dezelfde handelingen uitvoeren die jij ‘m 
tijdens de opname liet doen. Je kunt zelfs de track opnieuw afspelen met alleen de 
MIDI track in de opnamestand en de basgitaar-track in afspeelstand, en alles wat 
je straks automatisch wilt laten doen nu opnemen door de knoppen van het 
bedieningspaneel van POD te bewegen of de voetcontroller te gebruiken. Of je 
kunt die MIDI commando’s bewerken en de POD iets anders laten doen. Niet gek, 
toch? Lees in elk geval het hoofdstuk Diep Bewerken & MIDI Controle als dit 
soort dingen je aanspreken. 
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SCENARIO TWEE – POD LIVE GEBRUIKEN

Als je je POD live wilt gaan gebruiken, tussen je basgitaar en versterker of om via de 
directe uitgang een PA systeem aan te sturen, moet je het volgende weten:

Bevestiging
Als je live optreedt, wil je de POD natuurlijk bij de hand hebben. Een handig 
hulpmiddel daarbij is de apart verkrijgbare POD mic stand / amp top adaptor die te 
koop is bij Line 6 – meer informatie vind je op de POD Tools CD-Rom en de Line 
6 web site (waar je’m ook kunt bestellen). We weten wel dat dit een schaamteloze 
manier is om je aan te zetten meer bij ons te kopen, maar wat kan ons dat schelen 
– het is echt een handig dingetje om de POD op het podium onder handbereik te 
hebben als je even aan de knoppen wilt draaien. En die speciale POD draagtas is 
echt super.... Maar goed, terug naar de les:

Wat een A.I.R.
Als je live optreedt met de POD kun je kiezen uit verschillende set-ups. Je kunt de 
uitgangen van de POD rechtstreeks aansluiten op de PA om een fantastisch 
basgeluid te krijgen  zonder gedoe met microfoons en luidsprekerkasten en zo. Ook 
kun je POD aansluiten op een eindversterker en luidsprekerkasten en hem als 
voorversterker gebruiken. Of je zet de POD tussen je basgitaar en basversterker 
zodat de POD werkt als toonvormer voor je versterker.

Als je de POD wilt aansluiten op een PA of een ander geluidssysteem, zet je de  
A.I.R. schakelaar op de DIRECT positie. In deze mode is de A.I.R. DSP actief 
en krijg je een virtuele uitvoering van de luidspreker-luidsprekerkast-lucht-
microfoon ervaring, die zo goed is dat je nooit meer terug wilt naar een echte 
basversterker plus microfoon. De 1/4" TRS uitgangen van de POD zijn flexibel en 
sturen vrolijk hun magische geluiden naar gebalanceeerde +4dBu, of 
ongebalanceerde -10dBV ingangen. De beste prestaties krijg je wanneer je snoeren 
van goede kwaliteit gebruikt.  

6
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POD Neemt ‘t Over

Als je de POD hebt aangesloten op een eindversterker met luidsprekers of op de 
ingang van een basgitaarversterker, raden we je aan de  A.I.R. schakelaar 
op de AMP positie te zetten. Daarmee schakel je het deel van de digitale 
signaalbewerking uit die een luidspreker, bewegende lucht en een microfoon 
nabootst. Dat zou namelijk dubbelop zijn; je hebt al een echte luidspreker in je 
gitaarversterker die het geluid van de POD mede vormgeeft. (We vonden kleine 
combo’s met een open achterkant soms beter klinken met de A.I.R. schakelaar in 
de DIRECT positie; experimenteer gerust met beide mogelijkheden). Als je A.I.R. 
niet wilt, sluit dan GEEN hoofdtelefoon op POD aan, aangezien in dat geval 
automatisch de extra signaalbewerking wordt ingeschakeld, ongeacht de stand van 
de A.I.R. schakelaar. Door de koptelefoon krijg je dan een goed geluid, maar door 
de versterker...eh, niet. Gebruik een normaal gitaarsnoer om de uitgang van de 
POD AMP MODEL te verbinden met de ingang van je basgitaarversterker.

POD Output Level: Een Waarschuwing

POD’s Output Level regelaar heeft voldoende gain om vrijwel alle apparatuur 
aan te sturen. Als gevolg daarvan is er voldoende vermogen aanwezig om de 
ingang van je basgitaarversterker te oversturen, iets waar je niet blij mee zult zijn 
omdat die extra vervorming het geluid “kleurt” en je dus niet de ware klank van de 
POD hoort. Zet’m om te beginnen dus niet te hard en experimenteer later 
eventueel  met hogere instellingen.

Je Versterker “Stemmen”

Als je de POD je basgitaarversterker laat “overnemen”, is het een goed idee om die 
versterker in eerste instantie neutraal in te stellen. Wat is “neutraal,” vraag je 
misschien af? Kijk, als je versterker slechts één volumeregelaar heeft, stel die dan 
laag genoeg af om een clean geluid te krijgen; dan ben je er zeker van dat de 
geluiden van de POD zo puur mogelijk doorkomen. Heeft je gitaarversterker 
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daarnaast nog een mastervolumeregelaar, stel beide dan zo in dat de eerste 
volumeregelaar de tweede niet overstuurt (en je geluid dus clean blijft). Het 
verschilt van versterker tot versterker, maar meestal staat de eerste 
ingangsvolumeregelaar lager dan de mastervolumeregelaar bij een clean, 
onvervormd geluid. Als je versterker een passieve klankregeling heeft, zet de 
middenregelaar dan op maximaal en draai hoog en laag dicht (in feite is dat bij de 
meeste versterkers een “vlakke” instelling van de klankregeling). Actieve 
klankregelaars kunnen variëren, zorg er gewoon voor dat de versterker niet 
vervormt en de klank van de POD ongekleurd doorlaat. Als je eenmaal bezig bent 
kun je de versterkerinstellingen naar hartelust aanpassen. Laat de Output Level  
van de POD je versterker niet oversturen, zet de A.I.R. schakelaar op AMP en je 
kunt aan de gang! 

Als je gitaarversterker een effect return of een rechtstreekse aansluiting op de 
eindtrap heeft, kun je de uitgang van de POD daar op aansluiten en passeer je de 
klankregeling zodat het geluid van de POD ongekleurd wordt doorgegeven.

Afbeeldingen van een Live set-up met de POD
Plaatjes zijn handig. Hier komen er een paar die je op prijs zult stellen. In alle 
gevallen sluit je de uitgang van de AMP MODEL op de POD aan op de ingang 
van je versterker. Experimenteer om het beste resultaat te krijgen; probeer de 
A.I.R. schakelaar in de DIRECT positie (kan heel goed werken bij kleinere 
versterkers) en varieer de instelling van je versterker:
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POD tussen gitaar en Combo versterker of top

POD In Insert/Return van een Combo versterker of top
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POD in een Eindversterker die Luidsprekerkasten Aanstuurt

Effectpedaaltjes, Live Set-ups & Jij

Als je al een tijdje basgitaar speelt, heb je waarschijnlijk een aantal 
effectpedaaltjes die je graag gebruikt. En zelfs nu de POD je leven heeft verrijkt 
met superhippe digitale effecten, wil je die oude pedaaltjes misschien het liefst 
blijven gebruiken. Geen probleem! Vergeet alleen niet dat je een goede volgorde 
moet vinden als je de pedaaltjes samen met de POD tussen je gitaar en versterker 
wilt aansluiten. Als je een distortion-pedaal of wah hebt, sluit die dan aan tussen 
je basgitaar en de POD. Reverb en delay komen meestal na de POD en voor de 
ingang die je gebruikt om het signaal naar toe te sturen. En dingen als compressor, 
chorus, flanger, phaser, tremolo en vibrato kunnen zowel voor als na de POD 
geplaatst worden, afhankelijk van het geluid dat je zoekt. Een volumepedaal na  de 
POD regelt het volume zonder de klank te veranderen. Of plaats’m voor de POD 
om te bepalen hoe hard je de ingang van de POD aanstuurt en hoeveel 
vervorming je dus wilt. Als je versterker een effectlus op lijnniveau heeft, kun je 
de effect send beter niet aansluiten op de ingang van de POD, aangezien die 
bedoeld is voor signalen op basgitaarniveau (je kunt dus wel de return gebruiken, 
zoals hierboven uitgelegd werd, als je je basgitaar rechtstreeks op de POD 
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aansluit).
 

Op de Pedalen

POD kent een aantal opties voor voetcontrole: de Line 6 Floor Board en FB4. In 
een later hoofdstuk krijg je alle details, maar voor nu is het goed te weten dat de 
FB4 een pedaal is met vier schakelaars die je in staat stellen de vier POD kanalen 
te selecteren en met de Tap knop de snelheid van je effecten in te stellen. Z’n 
grote broer, de Floor Board, laat je zonder handen alle geluiden die je in je POD 
geprogrammeerd hebt te selecteren, plus een wah-pedaal, een volumepedaal en 
aan/uit controle van de effecten van de POD en een stemapparaat. Welke je ook 

kiest, beide Line6 pedalen moeten worden aangesloten op de POD  Pedal jack. 

Eventueel kun je de POD ook controleren met een gewoon MIDI controlepedaal.
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AMPS & CABS MODELLEN

WELKE AMPS & CABS MODELLEN ZIJN ER?

NB: Bij het beschrijven van de Line 6 Amp Models en effecten -en in de rest van de 
handleiding- gebruiken we soms namen als Fender, SWR, Ampeg en andere merken, en 
de namen van musici en groepen. Het gaat hier om geregistreerde handelsmerken die op 
geen enkele manier met Line6 te maken hebben. Deze (merk)namen dienen uitsluitend 
ter illustratie van bepaalde versterkergeluiden die dankzij de modelleertechnologie van 
Line6 gereproduceerd kunnen worden. Deze technologie stelt POD in staat een enorme 
verscheidenheid aan geluiden en effecten te produceren die gemodelleerd zijn naar de 
populairste geluiden van de versterkers, effecten en artiesten die hier worden genoemd. 

Er wonen 16 Amp Models in je POD, plus 15 Cab Model selecties. Wanneer je 
aan de Amp Models knop draait, kies je een Amp/Cab combinatie. Vervolgens 
kun je die versterker met verschillende luidsprekerkasten combineren door de 
Cabs and EQ knop ingedrukt te houden en aan de Effects knop te draaien. In 
hoofdstuk 6 lees je hoe je deze combinaties verder kunt verfijnen. Hieronder vind 
je een lijst met alle 16 Amp Models en de corresponderende Cabinet Models en 
een beschrijving van de apparatuur waarop ze zijn geïnspireerd:

Session - Gemodelleerd naar  een SWR SM-400 (geproduceerd tussen 1985 en 
1994) met een SWR Goliath 4x10 luidsprekerkast. Op zoek naar de geschiedenis 
van deze versterker en het bedrijf die hem produceerde, stuitten we op een 
ingewikkeld verhaal. Kijk maar of je het kunt volgen: de oprichter van SWR, 
Steve Rabe, werkte ooit voor het versterkermerk AMP Music Products. AMP 
werd geleid door Russ Allee, die eerder hoofdtechnicus was bij Acoustic. (Later 
meer over de Acoustic 360.) De SWR Goliath luidsprekerkasten werden 
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oorspronkelijk gebouwd door  – maar dat verhaal moet nog even wachten tot we 
bij de Adam & Eve sectie komen. Nu dan, zoals je al begint te vermoeden worden 
de details over de ontwerpen van basversterkers behoorlijk mistig, maar dat doet 
niets af aan het geweldige geluid van deze combinatie. SWR versterkers worden 
gebruikt door allerlei bassisten John Paul Jones, Tony Campos (Static X), Michael 
Bradford (Kid Rock), Juan Nelson (Ben Harper), Fred Mollings (Backstreet Boys 
en N’Sync) en 311.

Ons model verloochent zijn afkomst niet en pompt karakteristieke geluiden naar 
buiten die je vast en zeker in beweging krijgen. De Bass, Middle en Treble 
knoppen werken precies als op de SWR. De Midrange frequentie staat op 500 Hz, 
maar kan eventueel worden aangepast via de Mid Sweep functie. Mid Sweep is 
beschikbaar voor de versterkermodellen die zijn gebaseerd op versterkers als de  
SWR SM-400 die zijn uitgerust met een “swept” mid EQ frequentie (in andere 
woorden, een door de gebruiker in te stellen middenfrequentie). Houd de Cabs 
and EQ knop ingedrukt en draai vervolgens aan de Effect Tweak knop om de 
mid frequentie van de Session Amp van je POD te “ sweepen”.

De SWR Goliath 4x10 luidsprekerkast werd geproduceerd tussen 1987 en 1991. 
Deze kast is de definitie van de  “L.A. sound.” Met vier  Eden drivers en een 
tweeter voor de hoge frequenties, produceert deze SWR een lieflijk hoog, 
zijdezacht midden en rond laag – ideaal voor slappen.Toch zagen we deze kast ook 
regelmatig op podia waar het er erg hard aan toe ging. Het is een veelzijdige 
luidsprekerkast die uitstekend klinkt in combinatie met veel andere 
versterkermodellen in je POD. Probeer zeker de mix-and-match cab functie met 
deze.

California - Gemodelleerd naar de Mesa/Boogie Bass 400+. Die werd 
geïntroduceerd aan het eind van de jaren tachtig met 500 watt aan Class A/B 
vermogen, twaalf(!) 5881 eindtrapbuizen, vier 12AX7 voorversterkerbuizen, één 
kanaal, Volume/Bass/Middle/Treble + Bright Switch, Master Volume, 7-band 
Graphic EQ, en een Parallel Loop. De Bass 400+ is al meer dan tien jaar een 
stueunpilaar van Boogie’s Bass serie. Zowel Michael Anthony (Van Halen) als 
Flea (Red Hot Chili Peppers) hebben getourd met de Bass 400+.
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Tijdens het modelleerproces zetten we de grafische EQ neutraal en de bright-
schakelaar uit. Die instelling produceert een warme, dynamische en aardse klank 
die geschikt is voor vele stijlen.

De Bass 400+ werd gemodelleerd met een Boogie 2x15 kast, met een poort van 
voren en van achter gesloten. Die luidsprekerkast staat bekend vanwege zijn solide 
geluid – wij noemen het vet en vriendelijk. We weten zeker dat het geluid je zal 
bevallen en dat je blij zult zijn dat je dat geluid nu kunt krijgen zonder een zware  
kast mee te slepen..

Jazz Tone - Met dit model ben je uit de brand waar het gaat om de klassieke 
geluiden van de Polytone Mini-Brute. Deze versterker staat bekend als de combo 
die het hele bruiloftrepertoire en elke lounge-hit van de laatste veertig jaren kent. 
De oorspronkelijke versterker geeft onderdak aan één 15-inch luidspreker die het 
best kan worden omschreven als intiem en ingehouden. Kies dit model voor 
ingetogen mood indigo momenten.

Adam & Eve - Gemodelleerd naar de Eden Traveller WT-300, en daarmee 
keren we terug naar het verhaal van basversterkers en de mensen die ze maakten. 
In onze laatste aflevering maakte David Eden nog luidsprekerkasten voor SWR. 
David deed dat een jaar of drie, vier en begon toen voor zichzelf basversterkers en 
luidsprekerkasten te ontwerpen. Jim Demeter was verantwoordelijk voor de 
elektronica van de eerste Eden versterkers. Deze werden snel gadopteerd door zo’n 
beetje alle leidende bassisten. De inspiratie voor het Adam & Eve model was de 
WT-300, een van de latere types van Eden, die een onvervormd, helder en vol 
geluid produceert. We hebben dit model uitgerust met de Mid Sweep functie, dus 
experimenteer daar in elk geval mee bij het instellen van je geluid. Zoals we al 
zeiden bij de beschrijving van de eerdere modellen, is Mid Sweep beschikbaar bij 
modellen die zijn gebaseerd op versterkers, zoals de WT-300, die met een 
“sweeping” mid EQ frequentie zijn uitgerust (met andere woorden, waarvan de 
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mid frequentie door de gebruiker kan worden ingesteld. Houd de Cabs en EQ 
knop ingedrukt en draai vervolgens aan de Effect Tweak knop om de 
middenfrequentie van het Adam & Eve versterkermodel van je POD te 
“sweepen”.
Eighties - Wat zou een verzameling basversterkers zijn zonder een Gallien-
Krueger 800RB? Het geweldige geluid van deze versterker hebben we 
gemodelleerd voor het Eighties versterkermodel van je POD. Zeg nou zelf, die 
versterker was deels verantwoordelijk voor hoe veel basversterkers klonken in de 
jaren tachtig. Geddy Lee had er een. Will Lee gebruikte er een bij Letterman. En 
bands als Def Leppard hielden het tien jaar vol op de kracht van een 800RB.

De GK 800RB produceert een geluid met weinig midden en vervormt eigenlijk 
nooit. We modelleerden deze versterker met een andere legende uit de jaren 
tachtig, de Hartke 410 luidsprekerkast. Die installatie staat bekend om zijn 
“midden jaren tachtig metal basgeluid” zoals wij dat noemen. Het is de perfecte 
keus wanneer je in de stemming bent voor Pyromania....

Stadium - Dit is het verhaal van de Sunn Coliseum, en van de moderne 
basversterker. De Sunn is de versterker die aan de basis stond van de explosie aan 
power line-ups in de jaren zestig en zeventig. De versterker die werd gebruikt door 
Jimi Hendrix en Noel Redding, door Pete Townsend en John Entwistle, door Tony 
Iommi en Geezer Butler, door... nou... kijk maar eens op de hoes van je Woodstock 
album en je krijgt een idee van de invloed die Sunn versterkers hadden op de 
revolutionaire, vroege rockmuziek.

En dat is allemaal de verdienste van de band wiens muziek voor altijd in onze 
herinnering zal voortleven vanwege de invloed die ze hadden op de geschiedenis 
van de basversterker: The Kingsmen.

The Kingsmen? Nou en of! De band die zong van “Louie Louie” en daarna snel 
opging in de anonimiteit, bracht ons ook de basversterker die de weg plaveide 
voor talloze opvolgers.

Het schijnt dat de Kingsmen, nadat “Louie Louie” een hit werd, steeds grotere 
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optredens begonnen te krijgen. Norm Sundholm, bassist van de band, klaagde 
regelmatig dat zijn basgeluid verloren ging in de herrie van de andere versterkers 
van de band en van het publiek. Dus belde hij zijn broer  Conrad, een enthousiast 
elektronica-amateur, en vroeg of die misschien een oplossing had. Conrad ging 
aan hetw erk en al snel had hij iets in elkaar gesoldeerd voor zijn broer Norm.

Andere muzikanten hoorden de basversterker van de gebroeders Sundholm en 
stonden versteld van het vermogen. Norm en Conrad begonnen bestellingen 
binnen te krijgen van andere gitaristen en bassisten die net zo’n versterker wilden 
hebben. En zo begon Conrad een bedrijfje in de garage van zijn vader en bouwde 
versterkers die later onder de naam Sunn bekend zouden worden. Het kleine 
project voor zijn broer stond aan de basis van een rock’n roll legende.

Jammer genoeg voor Conrad en Norm zou de Sunn niet lang schijnen. Hoewel de 
broers veel succes hadden en het genoegen smaakten dat de Rolling Stones, The 
Who en Jimi Hendrix op hun spullen speelden, verschilden ze sterk van inzicht 
over hoe het bedrijf geleid zou moeten worden – klinkt als een paar van de bands 
waar jij in gespeeld hebt, niet? In het begin van de jaren zeventig ging de Sunn 
definitief onder.

Stadium is de naam van het op de Sunn Coliseum 300 geïnspireerde model in je 
POD. Deze is uitgerust met een Mid Sweep functie. Zoals we al zeiden bij de 
beschrijving van de eerdere modellen, is Mid Sweep beschikbaar bij modellen die 
zijn gebaseerd op versterkers die met een “sweeping” mid EQ frequentie zijn 
uitgerust (met andere woorden, waarvan de mid frequentie door de gebruiker kan 
worden ingesteld. Bij de Sunn kon je de middenfrequenties tussen 250Hz-1KHz 
controleren en dat geldt ook voor ons model. Houd de Cabs en EQ knop 
ingedrukt en draai vervolgens aan de Effect Tweak knop om de middenfrequentie 
van het Stadium versterkermodel te “sweepen”. 

Het Stadium model werd gecreëerd met een unieke Sunn luidsprekerkast met een 
12-inch luidspreker aan de voorkant en een naar boven gerichte18-inch 
luidspreker. Plug in, hef je glas op de broertjes Sundholm en speel Louie Louie nog 
één keer!
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Amp 360 - Gemodelleerd naar een Acoustic 360, zoals gebruikt door Larry 
Graham, John Paul Jones en Jaco Pastorius. We baseerden ons model op Acoustic 
360 uit het begin van de jaren zeventig, met een aparte voorversterker en een 
luidsprekerkast met ingebouwde eindtrap en een 18-inch luidspreker in een 
gevouwen hoorn.

De 360 met ingebouwde fuzz en stemmapparaat was eerste keus bij veel van onze 
favorieten, waaronder John Paul Jones van Led Zeppelin. In de film The Song 
Remains the Same gebruikt hij er twee. Velen zijn van mening dat hij 
verantwoordelijk is voor een paar van de beste basgeluiden van die periode en de 
360 heeft daar zeker enige tijd aan bijgedragen. Maar Jaco Pastorius liet ons pas 
echt zien waar de 360 toe in staat was. Jaco’s werk met Weather Report is 
opzienbarend, ook vanwege zijn geluid. Als de band Jaco alleen op het podium 
achterliet voor zijn solo, perste hij werkelijk alles uit zijn spullen, die bestonden 
uit twee Acoustic 360’s, een wah-pedaal, een 19 inch “blauwe” MXR digitale delay 
en zijn oude, vertrouwde Jazz bass. Tegen het eind van solo stampte hij vaak op 
zijn wah-pedaal, zette de fuzz aan en gaf een geweldige uitvoering van Star Spangled 
Banner. Hij kreeg alles uit die versterker, van ingetogen jazz tot feedback die 
luidsprekers kon laten smelten en dankzij het Amp 360 model van je POD kun jij 
dat nu ook!

We modelleerden deze versterker met de EQ Select #3 aan en de fuzz uit. We 
hebben dit model uitgerust met de Mid Sweep functie, dus experimenteer daar in 
elk geval mee bij het instellen van je geluid. Zoals we al zeiden bij de beschrijving 
van de eerdere modellen, is Mid Sweep beschikbaar bij modellen die zijn 
gebaseerd op versterkers, zoals de Acoustic 360, die met een “sweeping” mid EQ 
frequentie zijn uitgerust (met andere woorden, waarvan de mid frequentie door de 
gebruiker kan worden ingesteld. Houd de Cabs en EQ knop ingedrukt en draai 
vervolgens aan de Effect Tweak knop om de middenfrequentie van het Amp 360 
versterkermodel van je POD te “sweepen”.

Zoals we al zeiden wordt dit versterkermodel gecombineerd met de actieve 
luidsprekerkast met een 18 inch luidspreker in een gevouwen hoorn, die de vaste 
metgezel was van de Acoustic 360 voorversterkertop.
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Rock Classic - De afgelopen dertig jaar hebben we het geluid gehoord en de 
kracht gevoeld van de machtige Ampeg SVT. Dit werkpaard is te horen op talloze 
opnames en verscheen op podia over de hele wereld – de oorspronkelijke SVT en 
zijn 300 watt aan pure buizenmagie. (even terzijde – het vervangen van de buizen 
in een SVT kost je tegenwoordig meer dan je betaald hebt voor je Bass POD!) De 
SVT werd geïntroduceerd in juli 1969 en zijn geluid, pit en vermogen een arena 
op zijn grondvesten te laten schudden zette de standaard voor kolossale 
basinstallaties. Iedereen van The Rolling Stones tot Van Halen en zo’n beetje alle 
rockbassisten daar tussenin hebben er een gebruikt.

Voor je POD selecteerden we een Ampeg SVT uit 1974 met een SVT 8x10 
luidsprekerkast uit het eind van de jaren zeventig. We gebruikten de “normal” 
ingang van kanaal 1 en de “ultra high” en “ultra low” schakelaars stonden uit. De 
oorspronkelijke SVT had een schakelaar waarmee je een middenfrequentie van 
220, 800 of 3000 Hz. kon kiezen. In de Bass Pod is die standaard op 800 Hz gezet 
maar je kunt de andere frequenties kiezen met de mid sweep functie. Mid Sweep is 
beschikbaar bij modellen die zijn gebaseerd op versterkers, zoals de SVT, die met 
een “sweeping” mid EQ frequentie zijn uitgerust (met andere woorden, waarvan de 
mid frequentie door de gebruiker kan worden ingesteld. Houd de Cabs en EQ 
knop ingedrukt en draai vervolgens aan de Effect Tweak knop om de 
middenfrequentie van het Rock Classic versterkermodel van je POD te 
“sweepen”.

De SVT luidsprekerkast werd eveneens in 1969 geïntroduceerd en bestaat uit een 
geheel gesloten ontwerp met acht 10-inch luidsprekers in vier compartimenten. 
Elk compartiment bevat twee luidsprekers en is geheel afgesloten van de rest van 
de behuizing. De afneembare wieltjes van de eerste kasten werden rond 1977 
vervangen door  een paar vaste wielen. Zo kon de kast gekanteld worden en 
worden gestuurd door middel van het nieuwe “handdoekenrekje”. Het geluid van 
deze combinatie van top en luidsprekerkast is gigantisch, maar voor het 
verplaatsen ervan was je afhankelijk van de welwillendheid van je mede-
bandleden! Dankzij de Bass POD kun je nu beschikken over een vet, klassiek 
rockgeluid zonder regelmatige bezoekjes aan de chiropractor.
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Brit Major - Voor dit model bestudeerden we onze Marshall Major uit 1969. 
Tijdens dat onderzoek bleek onze versterker uitgerust met de verkeerde buizen en 
zo gingen we op zoek naar NOS (new old stock) vintage KT-88’s. We belden 
experts uit het hele land in onze jacht naar ‘nieuwe’ buizen van dertig jaar oud 
Vele maanden later vonden we wat we zochten en konden we aan de slag met een 
set oorspronkelijke Mullards in de versterker. Wat kunnen de “juiste” buizen in de 
“juiste” versterker een enorm verschil maken! We koppelden de ingang van 
kanaal 1 aan die van kanaal 2, waardoor de hoge en lage kanalen gecombineerd 
worden (een gebruikelijke manoeuvre voor bassisten en gitaristen) Wauw! Houd 
eerbiedig afstand en buig voor dit koninklijke Britse basgeluid. Als dit je buren 
niet aanzet op zoek te gaan naar Jack Bruce.... Hoge drive-instellingen geven je dat 
warme, natuurlijke overdrive geluid dat je onder meer kent van de Cream albums 
uit die periode.

De luidsprekerkast die we met de Marshall Major modelleerden is een Marshall 
4x15 kast uit 1976. De klank van een 4x15 is uniek en indrukwekkend en de 
combinatie van de Major en deze kast klinkt wat donkerder dan het Brit Super 
model (gebaseerd op de Super Bass).

Brit Super - Deze is gemodelleerd naar de Marshall Super Bass “plexi” uit 
1968 met vintage EL-34 buizen. In het algemeen klinkt de Super Bass helderder 
dan de Major en vervormt hij meer bij hoge Drive-instellingen. De Marshalls uit 
deze periode waren vaste prik bij veel van de Britse bands. Je hebt ze 
waarschijnlijk gezien en gehoord bij John Entwhistle (The Who), Andy Fraser 
(Free), Noel Redding (Jimi Hendrix Experience), Ron Wood (Jeff Beck Group), 
Jack Bruce (Cream), Tim Bogart (Vanilla Fudge) en Roger Glover (Deep Purple).

We hebben dit versterkermodel gekoppeld aan een luidsprekerkastmodel dat 
ontstond tijdens onze studie naar een Marshall 4x12 uit 1967 met pre-Rola 20 
watt Celestion greenbacks. Die kast neemt een heel bijzondere plaats in in onze 
studio. Het versleten vinyl van dit vintage schatje bewijst dat het zijn sporen heeft 
verdiend op talloze podia en elke bassist -en gitarist- die ons bezoekt moet gewoon 
even inpluggen en leren wat wij al weten: dat dit de best klinkende luidsprekerkast 
is van de hele wereld. De klank is zo warm en natuurlijk dat elke bassist/gitarist in 
het gebouw steeds weer voor de bijl gaat. En nu kun jij, via het wonder der 
moderne techniek, met je POD gebruikmaken van dit stukje popgeschiedenis..
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Silver Panel - Gemodelleerd naar een 1967 Fender Bassman top uit 1967 
met een 2x15 luidsprekerkast.

Toen The Beatles in ’68 hun The White Album opnamen, hadden de Vox 
versterkers het veld geruimd om vervangen te worden door de nieuwe “silverface” 
Fenders. John en George speelden door Twin Reverbs en Paul door een 2x15 “tall 
cab” Bassman. Die versterker bleef zijn favoriet voor de rest van de opnames die 
hij met The Beatles maakte. De Bassman is te zien in de Revolution video (waar de 
luidsprekerkast op zijn kant ligt) en in de film Let it be – inclusief het beroemde 
concert op het dak waarmee de film afsluit. Paul zou de versterker tevens 
gebruiken voor zijn eerste solo-opnames en live tijdens de vroege Wings period.

Voor ons model van deze klassieker bestudeerden we een silverface Fender 
Bassman uit 1967. We sloten een bas aan op het Bass kanaal en zetten de Deep 
Switch op de “on” stand. De oorspronkelijke versterker heeft alleen Bass en Treble 
regelaars, waardoor wij ons geconfronteerd zagen met een werkloze Middle 
regelaar. Maar vrees niet; in dit geval hebben we de Middle knop van de POD 
gebruikt voor post-Amp Model midrange contouring voor wat meer flexibiliteit. 
Zet de Middle knop op de neutrale 12 uur positie voor de klassieke Bassman klank. 
Draai’m naar rechts (voorbij 12 uur) en je krijgt mid boost – draai’m naar links 
voor tegenovergestelde.

De Bassman werd gemodelleerd met een gesloten 2x15 luidsprekerkast met JBL’s. 
De klank van die kast doet ons denken aan de titelmuziek vanBarney Miller en al 
die jaren oefenen met de schoolband. Probeer eens een stukje van het Peter Gunn 
Theme....

Brit Class A - Het verhaal is als volgt: aan het eind van 1963 nam Paul 
McCartney zijn eerste Vox basversterker in ontvangst – een T-60 top plus 
luidsprekerkast. De (transistor)top had één kanaal en was een van de eerste 
transistorversterkers die op grote schaal geproduceerd werden. De kast bood 
onderdak aan twee luidsprekers – een 15-inch en een 12-inch – met een grote 
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condensator om de laagste frequenties van de 12 inch te filteren. Binnen drie 
maanden deed hij de T-60 versterker weg en koos hij voor een AC-30 top in 
combinatie met zijn T-60 kast (de AC-30 is ongeveer even hard als de T-60 en 
klinkt een stuk beter). Deze installatie werd gebruikt voor opnames en tournees in 
1964 en is te zien op talloze live-foto’s van de jongens, met name van het concert 
in het Washington Coliseum in februari 1964 -het eerste Amerikaanse optreden 
van The Beatles. Het was ook die versterker die je hoort, maar niet ziet, tijdens 
hun legendarische optreden in de Ed Sullivan show. Het klonk geweldig.Toen The 
Beatles in 1965 terugkeerden naar de VS speelde Paul door wat veel mensen een 
T-100 noemen. (In feite bestaat er echter geen T-100.) Wat hij in werkelijkheid 
gebruikte was een AC-100 versterker met een AC-100 Bass Cabinet met twee 
15’s. Oorspronkelijk had Paul’s versterker geen standaard, maar het duurde niet 
lang voor er een speciaal gebouwde standaard verscheen. Deze installatie werd in 
1965 gebruikt voor tournees en opnames en is te zien op vele foto’s en video’s van 
live optredens van The Beatles, bijvoorbeeld van het Shea Stadium concert, het 
Hollywood Bowl concert en, natuurlijk, de Ed Sullivan show uit 1965.

Brit Class A in je POD is gemodelleerd naar de AC-100 en wordt gekenmerkt 
door zijn lage laag en mooie hoog. Diegenen onder jullie die wel eens een Vox 
AC-100 van dichtbij hebben leren kennen, weten dat een Vox zo zijn streken 
heeft. De meest opvallende daarvan is, dat de Bass knop omgekeerd werkt. Je zou 
verwachten dat je die naar links zou moeten draaien voor weinig laag, en naar 
rechts voor veel. Niet, dus – de jongens van Voz besloten de AC-100 een Bass Cut 
knop te geven. Dus als je de knop opendraait, wordt het laag minder. Dat is 
inderdaad opvallend, en totaal niet wat je zou verwachten. 

Dit is trouwens een goed moment voor een intiem kijkje in onze 
modelleerkeuken. We haten het om dingen niet precies te doen zoals op het 
origineel, maar we haten ook het idee dat POD-gebruikers zich zouden afvragen 
waarom hun POD niet goed werkt. We liggen ‘s nachts wel eens wakker van de 
balans tussen authenticiteit en gebruiksgemak. 

Uiteindelijk bedachten we ons dat, als we de knop van het AC-100 model 
omgekeerd zouden latenwerken, er een heleboel mensen onze klantenservice 
zouden gaan bellen met de mededeling dat een knop van hun POD het soms niet 
deed. Het leek ons beter die mensen te helpen niet teveel geld aan telefoontjes uit 
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te geven en dus besloten we maar de knop zo te maken, dat je meer laag krijgt als 
je hem opendraait en vice versa. Responscurve en frequentiebereik zijn hetzelfde 
als bij de AC-100 maar je hoeft niet te onthouden dat de knop dan andersom 
werkt. En zo is de rust weer hersteld in het ontwerpuniversum  van Line 6.

De oorspronkelijke AC-100 versterker heeft geen middentoonregelaar, dus 
hebben w e je een post-Model Mid Boost gegeven die woont onder de Middle 
knop. Draai de Middle knop naar 0 voor authentieke Vox geluiden, of draai’m 
open voor wat extra karakter.

Motor City - Tijdens onze studie naar legendarische basapparatuur ontdekten 
we een waar kroonjuweel: de Versatone Pan-O-Flex! Deze combo met één 12-inch 
werd aan het eind van de jaren zestig ontworpen door Bob Hall en was een hit bij 
de studiomuzikanten van LA – met name in de RCA Studios. Het is een combo 
met gesloten achterkant met een interessante interne tussenschotstructuur 
waardoor hij veel groter klinkt dan hij eigenlijk is. Zet’m op ongeveer 1/3 en hij 
klinkt warm. Iets harder en hij begint fraai te vervormen met een mooie sustain. 
Carol Kaye gebruikte de Versatone tijdens talloze opnamesessies en Jack Casady 
gebruikt er nog steeds een met zijn SWR versterkers.

De Pan-O-Flex heeft maar een paar regelaars: Volume, Tone (met Bass aan de 
linkerkant en Treble aan de rechter), Pan-O-Flex balance en een bright-
schakelaar. We hebben dit schatje optimaal ingesteld voor ons model en we 
denken dat jullie het wel met ons zullen zijn dat het wel eens het geheime wapen 
van je geluid zou kunnen worden. Met de Middle knop op 12 uur geeft ons model 
je de klassieke Pan-O-Flex sound. Je kunt daar je eigen variaties op maken door de 
Middle knop hoger of lager in te stellen voor een post-Model boost/cut.

Flip Top - Gemodelleerd naar de Ampeg B-15 uit de jaren zestig– een van de 
populairste studiobasversterkers ooit. Als we de klank van de B-15 in één zin 
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moesten beschrijven zouden we eenvoudigweg zeggen: Luister naar James 
Jamerson’s basspel op de Motown/Tamala opnames uit de jaren zestig – The 
Supremes, The Four Tops, The Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder en vele 
anderen. Jamerson speelde bas op meer Motown hits dan wie dan ook en zijn 
eerste keus voor die sessies was de Ampeg B-15. We denken dat je net ons zult 
vinden dat de klank van zijn P-bas door die versterker nog net zo fris en 
opwindend klinkt als 35 jaar geleden. En als dat je nog niet overtuigt, wat dacht je 
dan van “Duck” Dunn? We bedoelen maar...

Ampeg introduceerde de B-15 Portaflex “ flip-top”  basversterker in 1960. De 
behuizing is speciaal gestemd, heeft een poort aan de voorkant en een gesloten 
achterkant. Het vermogen is 25 watt en er is één 15-inch luidspreker. De B-15 
zette de standaard wat betreft geluid en de efficiëntie van de behuizing en de 
luidspreker. Bovendien was hij eenvoudig in het gebruik. Wanneer je Bass POD 
Middle knop op 0 staat, hoor je het authentieke geluid van de B-15. Draai’m 
hoger  en je krijgt maximaal 10dB extra versterking in het middengebied.

Sub Dub - Dit geweldige geluid hebben we te danken aan Justin Meldal-
Johnsen, die bas heeft gespeeld bij Beck, Tori Amos en andere beroemdheden. Hij 
bracht ons zijn rek vol esoterische spullen zodat we die konden onderzoeken en 
modelleren. Het resulterende versterkermodel is perfect voor Hip Hop, 
Electronica, Trance, Eurodance, Rave en alle andere alternatieve geluiden die je 
nodig zou kunnen hebben. Hier is Justin’s eigen verhaal... 
“Donker en o, zo laag, dat is het geluid dat je zoekt wanneer je dieper dan diep 
gaat... dieper dan een Moog line, harder dan de 808. De klank van dit model is 
uitermate strak en solide, je hoort meer van de pure noot, zonder de modderigheid 
die ontstaat wanneer je je versterker het werk wilt laten doen. Persoonlijk vind ik 
het klinken of ik voor een knappe basinstallatie sta met een stel 18-inch 
luidsprekers die het laagste deel van het geluid voor hun rekening nemen (zo speel 
ik live). De inspiratie voor dit geluid kreeg ik door  te luisteren naar iedereen van 
Massive Attack tot Dr. Dre, DeAngelo tot Aphex Twin, King Tubby tot Future 
Sound of London en alle andere kampioenen van het laag.” Bedankt Justin – we 
hadden het niet beter kunnen zeggen.
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Mid Sweep is beschikbaar voor for Sub Dub, waardoor je een frequentie tussen 
250Hz - 1KHz voor de Middle regelaar kunt instellen. Houd de Cabs en EQ 
knop ingedrukt, en draai aan Effect Tweak om de middenfrequentie in te stellen.

Lage Drive instellingen zorgen nauwelijks voor vervorming, hoge instellingen 
resulteren echter in massieve blokgolfvervorming (om je toetsenist jaloers te 
maken). Als je eenmaal een platina album hebt gemaakt met dit geluid, noem ons 
-en Justin- dan even in je bedankje voor de Grammy!

Tube Preamp -  Ook geen echte gitaarversterker, maar toen we eenmaal 
begonnen, konden we niet meer stoppen. We dachten, als de mensen eenmaal 
horen hoe geweldig de POD is, willen ze hem voor van alles en nog wat gebruiken 
– de keyboards opwarmen, de drums crunchen, de vocals fuzzen. We moeten ze de 
gelegenheid geven om dat te kunnen doen! Zodoende. Het Tube Preamp Amp 
Model stelt je in staat elke geluidsbron op te warmen op dezelfde manier als 
producers en technici dat doen met vintage buizenapparatuur. Om vocale tracks 
scherper te laten klinken kun je ze door de POD sturen. Of je kunt een synth bass 
track oppeppen door ‘em door de POD te sturen en vervolgens kun je de drive en 
EQ regelaars gebruiken om de gewenste klank te krijgen. Hoewel dit geen echt 
gitaarversterkermodel is, kun je er wel degelijk geweldige gitaargeluiden uithalen. 
Probeer hem eens als direct box voor de bas. Gebruik de Drive regelaar dan als de 
mix-knop van een reverb om de hoeveelheid effect te bepalen. In het algemeen 
meng je het pre-POD niet met het post-POD geluid vanwege het kamfiltereffect. 
In plaats daarvan sluit je de jack van de geluidsbron rechtstreeks op de POD aan 
en luister je af tijdens de post-POD bewerkingen. Als de klankregelaars op 12 uur 
worden gezet, is de EQ “neutraal.”
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Cabinet Modellen - De volgende Cabinet Modellen zijn op de POD 
beschikbaar en worden opgeroepen door de Cabs and EQ knop ingedrukt te 
houden en aan de Effects knop draaien: 

Gemodeleerd naar....

Luid-
sprekerkasten 
met 10” Luid-
sprekers

1979 Ampeg SVT 8x10 Cab

Eden “David” 4x10

SWR “Goliath” 4x10

Hartke 4x10

Luid-
sprekerkasten 
met 12” Luid-
sprekers

60’s Versatone Pan-O-Flex 1x12

1968 Marshall 4x12 met “pre-Rola” 25’s

Luid-
sprekerkasten 
met 15” Luid-
sprekers

Ampeg B-15 1x15 closed back combo

Polytone 1x15 closed back combo

Vox AC-100 2x15

Mesa/Boogie 2x15 (front loaded and front ported)

Fender Bassman 2x15 met JBL’s

1969 Marshall Major 4x15 cab (Yeah, baby!)

Luid-
sprekerkasten 
met 18” Luid-
sprekers

SWR 1x18
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 Het Cabinet Model wordt automatisch samen met het Amp Model geselecteerd. 
Je kunt deze Amp/Cabinet combinaties naar eigen inzicht bewerken, zoals 
beschreven in Hoofdstuk 6.

Acoustic 360 cab 
(1x18 in special folded horn enclosure)

Sunn Coliseum 8028 cab (1x18 + 1x12)

No Cab Gebruik dit Cabinet model met het Tube Preamp model 
voor andere bronnen dan basgitaar. Dit wordt automatisch 
geselecteerd wanneer je het Tube Preamp Amp Model 
oproept.
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POD EFFECTEN

DIEP BEWERKEN
Speciaal voor draaikonten en MIDI-fielen hebben wij een handige MIDI editor/
librarian, de SoundDriver, toegevoegd. Dat programma wordt gemaakt door 
emagic. Het werkt op Macintosh en Windows computers en verandert je computer 
in een POD commandopost. Zo kun je alles wat je maar wilt uitvoeren vanaf  het 
voorpaneel van de POD (net als bij een afstandbediening), plus een aantal extra’s 
als het opslaan op, en het wisselen van geluiden op de computer en het bewerken 
van additionele effectparameters die diep in het hart van de POD verscholen zijn.  
Alle details staan in het hoofdstuk Diep Bewerken & MIDI Controle. Als je 
eenmaal onderstaande basisinformatie over POD effecten hebt doorgelezen, wil je 
misschien direct naar dat hoofdstuk gaan om te leren wat die vele beschikbare 
extra’s zijn en hoe je de POD-computer-MIDI aansluiting kunt benutten.

DE INGEBOUWDE EFFECTEN VAN POD 
De POD beschikt niet alleen over geweldige Amp Modellen maar ook over 
geweldige geluidseffecten. Draai aan de Effects  Knop om het gewenste effect 
te kiezen. Wanneer je voor het eerst een Effect selecteert, zal de POD behulpzaam 
de effectparameters voor je instellen zodat je onmiddellijk een prima geluid krijgt 
Je kunt dit “van tevoren instellen” van een effect ook aanpassen, zie Hoofdstuk6 . 
Draai aan de Effect Tweak  knop om het karakter van het uitgekozen effect 
aan te passen. Veel effecten beschikken over een Smart Control functie waardoor 
snelheid, diepte, mix of andere parameters van de effecten automatisch worden 
aangepast wanneer je aan Effect Tweak draait. Zo krijg je de volledige 
beschikking over je effecten met slechts één knop.

17
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Compressor - Een compressor drukt je geluid in elkaar zodat de zachte 
signalen harder worden en de harde geluiden niet te hard. Het strijkt je spel vlak 
en kan ook worden gebruikt om de sustain te vergroten. De compressor begint zijn 
werk te doen wanneer het binnenkomend audiosignaal een bepaalde 
drempelwaarde (threshold) overstijgt. Daarboven wordt de compressor 
ingeschakeld en begint hij de volumeveranderingen te beperken.

Het compressoreffect in je Bass POD ontstond tijdens het bestuderen van de LA-
2A buizencompressor – een van de apparaten die een plaats heeft gevonden in de 
allerbeste studio’s. Een deel van dat succes is te danken aan het bedieningsgemak. 
In tegenstelling tot andere compressors, waarbij ratio, attack, release et cetera 
moeten worden ingesteld, is de eenvoud van de LA-2A verpletterend omdat dat 
allemaal van binnen gebeurt; je draait gewoon aan één grote knop op het 
bedieningspaneel om te bepalen hoeveel compressie je wilt. De compressor van de 
POD heeft net als de LA-2A een geweldig geluid en is even simpel te bedienen: 
draai de knop naar links voor minder compressie en naar rechts voor meer.

Een ander sterk punt van de LA-2A is dat hij steeds muzikaal en duidelijk blijft, 
zelfs bij veel compressie. Dus geen “gepomp” of “geblaas”. De compressor van de 
Bass POD is speciaal ontworpen om datzelfde te doen: je krijgt een mooi, muzikaal 
geluid, of je nu veel of weinig compressie gebruikt.

De Compress knop regelt de drempelwaarde van de compressor, net als bij de 
LA-2A (en als je een controlefreak bent zal het je genoegen doen dat attack, 
decay en ratio instelbaar zijn via de SoundDiver software). Draai de Compress 
knop geheel naar links om het compressie-effect uit te schakelen.

Octave Down - Gemodelleerd naar het klassieke Boss OC-2 Octave pedaal. 
De Effect Tweak knop regelt de mix. Voor basisisten onder jullie met viersnarige 
bassen is dit de kans een lage B te spelen! Hoe lager je speelt, hoe lastiger het voor 
het octaafeffect is om je noot te volgen (net als bij de OC-2). Laat je 
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gitaristenvrienden ook maar eens met dit effect spelen.

 Analog Chorus - We hebben deze chorus net zo lang gemasseerd tot hij 
klonk als een klassieke Roland CE-1. Met de Effect Tweak knop trekt er een hele 
reeks chorusgeluiden aan je voorbij, variërend van subtiel tot extreem. Lage 
instellingen doen ons denken aan het soort chorus dat Sting soms op zijn bas 
gebruikte met The Police. Hogere standen geven je het Nirvanna Come As You 
Are effect.

Danish Chorus - Deze modern klinkende chorus is ons model van het t.c. 
electronics SCF Stereo Chorus / Flanger pedaal. Met de Effect Tweak knop trekt een 
bonte stoet chorussen, van licht tot ronduit zompig, aan je voorbij.

Orange Phase - Ons phasermodel is gebaseerd op de phaser die de wereld 
veranderde – de MXR Phase 90. De Phase 90 is vergeleken met andere phasers redelijk 
subtiel, en gaat deel uitmaken van het totaalgeluid. Hij is zwoel, organisch en groovy 
en volop te horen op albums uit de jaren zeventig en negentig. De Phase 90 is een goed 
voorbeeld van eenvoud; met z’n enige knop regel je de snelheid. Ons model blijft 
trouw aan het origineel en Effect Tweak geeft je een reeks Phase 90 geluiden.

Gray Flanger - Flanging is de bekende “jet-plane” whoosh van opnames uit de 
jaren 70. Oorspronkelijk werd dit effect zelden gebruikt omdat technici met hun 
vingers de spoelen van een bandrecorder moesten vertragen en versnellen om het te 
krijgen. Omdat het gedeelte van de bandrecorderspoelen waarop ze moesten drukken 
de flange werd genoemd, kun je je wel voorstellen hoe dit effect aan zijn naamkomt. 
Zodra iemand een elektronische uitvoering van het effect uitvond, werd het eerder te 
veel dan te weinig gebruikt. 

Gray Flanger is ons model van de klassieke MXR Flanger, een warm klinkende flanger, 
met een speciaal ontworpen analoog circuit en een unieke golfvorm. De Effect Tweak 
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knop geeft je een reeks flangereffecten, van subtiel tot “asjemenou!”

Tron Down & Up - Wat zou een toverdoos voor  bas zijn zonder een 
MuTron III envelope follower? Dit effect is half auto-wah, half triggered filter en 
helemaal Bootsy Collins. Van je POD krijg je het twee kanten op! Kom op, knoop 
je overhemd los, trek je wijde pijpen aan aan en swing it out, daddy-oh! Kies 
tussen Tron Down en Tron Up, net als bij de oorspronkelijke MuTron met z’n up/
down schakelaar. Effect Tweak stelt de Peak van het gemodelleerde MuTron filter 
in om het geluid te variëren. Wanneer dit effect actief is, kun je de piek tevens 
met het wah-pedaal van het optionele Floor Board variëren. Je krijgt dan dus geen 
werkelijk wah-effect omdat de Mu-Tron je al iets dergelijks geeft.

S & H - Gemodelleerd naar een vintage Oberheim Voltage Controlled Filter 
(wat een voorbeeld is van een Sample & Hold effect). Speel lang aangehouden 
noten en hoor ze “dansen”met dit filter. Effect Tweak regelt de snelheid van dit 
dansende filter.

S & H + Flanger - Een beetje Sample Hold en een beetje Gray Flanger, voor 
een heleboel voetjes van de vloer. Effect Tweak regelt de Sample & Hold 
snelheid.

S & H + Danish Driver - Koppelt het Sample & Hold effect aan de 
hieronder beschreven Danish Driver. Effect Tweak regelt de Sample & Hold 
snelheid.

Bass Synth - We begonnen met een Boss Bass Synth pedaal en voegden een 
vleugje van onze eigen magie toe. Effects Tweak werkt als Decay knop om het 
effect strak af te kappen, of juist wat langer door te laten klinken. Kies eerst een 
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vervormd Amp Model en voeg daarna dit effect toe om Moog spelers een 
hartverzakking te bezorgen! Oh ja, het wah-pedaal (van de optionele Floor Board 
foot controller) doet geen wah wanneer je het Bass Synth effect hebt geselecteerd. 
In plaats daarvan regelt het de decay (net als de Effect Tweak knop) zodat je ook 
met je voet je synth-effect vorm kunt geven.

Danish Driver - Gemodelleerd naar de t.c. electronics Booster Line Driver + 
Distortion, voor vloeiende vervorming, van subtiel tot moddervet. Het klinkt zo 
omdat het laag rond 100Hz gigantisch wordt opgekrikt. Effects Tweak regelt de 
hoeveelheid vervorming.

Large Pie - Dit model is gebaseerd op de Big Muff Pi. Kies de Large Pie 
wanneer je behoefte hebt aan een ouderwets, vervormd basgeluid dat helderder 
klinkt dan de Danish Driver. De Large Pie gaat goed samen met zwaar klinkende 
versterkermodellen als de Brit Major, Brit Class A en Stadium. Doet erg aan 
Smashing Pumpkins denken. Effects Tweak zorgt voor wat slagroom op de taart.

Pig Foot - Gemodelleerd naar het Hogs Foot pedaal, wat niet echt een 
vervormer is, hoewel je het gebruikt om vervorming te krijgen. De Hogs Foot is 
een bass booster en level driver die is ontworpen om de ingang van een 
buizenversterker te laten vervormen. Ons Pig Foot model doet ongeveer hetzelfde 
en is heel geschikt voor een warme bass boost met subtiele distortion. Effects 
Tweak regelt de hoeveelheid toegevoegde vervorming.

Rodent - De Rat is een van die distortion-pedalen die iedereen wel eens 
gebruikt lijkt te hebben. Het Rodent model is ontworpen om je het geluid van dat 
geliefde effect te geven via je geliefde Bass POD. Draai Effects Tweak open voor 
schelle cirkelzaaggeluiden, compleet met piepende feedback van al die kleine 
muisjes.
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CREËREN & OPSLAAN VAN GE-
LUIDEN

GEBRUIK VAN DE MANUAL MODE FUNCTIE
Wanneeer de POD in Manual Mode staat, zijn alle regelaars actief en klinkt het zoals de 
knoppen zijn ingesteld. Net als bij een gewone basgitaarversterker of pedaal, vind je niet? 
Wie zei daar dat technologie bedreigend is? De POD staat trouwens op Manual Mode wan-

neer de Manual knop  brandt (maar dat wist je zeker al). Experimenteer met de knop-
pen totdat je een geluid krijgt dat je bevalt. Je kunt of de traditie volgen door kleine 
stukjes tape op de POD te plakken of een rotzooi maken met een vet potlood om je favo-
riete instellingen te markeren... of je kunt een grote stap richting de nieuwe technologie 
nemen door je geluid op te slaan in één van de geheugenlocaties van de POD. Bij het vol-
gende gedeelte met z’n toepasselijke titel zie je hoe je dat allemaal voor elkaar kunt krij-
gen…

GEBRUIK VAN HET KANAAL-PROGRAMMA-GEHEU-

GEN

Daar zit je dan, met een geluid dat je heel erg mooi vindt – zou het niet geweldig 
zijn om dat geluid te kunnen oproepen wanneer je maar wilt? Dat is makkelijk; sla 
je wereldgeluid op in een van de 36 kanaal-geheugenlocaties van POD. Hoe doe je 
dat? Druk op de Save knop . Hij knippert. Druk op de Up en Down  
knoppen en de geheugenlocaties A, B, C en D van elk van de negen genummerde 
banken verschijnen op het scherm. Kies er één waar je het geluid wilt opslaan en 
druk nogmaals op de Save knop. Als het licht niet meer knippert is het geluid op 
de geselecteerde locatie opgeslagen. Daarbij wordt het eerder op die locatie 
opgeslagen geluid vervangen. Zo simpel is dat. Nadat het geluid is opgeslagen, kun 
je dat altijd weer oproepen door op de Up en Down knoppen te drukken. (Zie 

9
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Hoofdstuk 7 om te leren hoe je dat met je voet op het Floor Board kunt doen.) 
Mocht je, wanneer alle lichten knipperen, van gedachten veranderen en het 
geluid toch niet willen opslaan, druk dan willekeurig op of de Manual, Tuner of 
MIDI knop om het opslaan te annuleren. (Save mode wordt ook opgeheven 
wanneer je gedurende 5 seconden nadat je op de Save knop hebt gedrukt niet op 
een andere knop drukt.)

TONETRANSFER

POD Geluiden op de Web
Met de POD krijg je toegang tot een steeds veranderende en groeiende wereld van 
geluiden. Bezoek de ToneTransfer Web Library op www.line6.com en ontdek een 
uitgebreide verzameling POD-geluiden, gemaakt door gebruikers van Line 6 uit de 
hele wereld. De SoundDiver software op de CD (bijgesloten bij je POD) helpt je met 
het opslaan, organiseren en verplaatsen van geluiden.

POD Kanalen Ruilen Met Vrienden
Stel, je bent op bezoek bij een vriend die net als jij verstandig genoeg was om een 
POD te kopen. Hij heeft een te gek geluid gemaakt en opgeslagen in Bank 1, 
Kanaal A. Jij moet dit geluid per se hebben omdat het je rijk en beroemd zal 
maken, maar je vriend vergat een kopie van de “Sound Programmer’s Sheet” op de 
achterkant van de POD handleiding te maken waarmee hij zijn instellingen kunt 
noteren. (Een belangrijke les: maak altijd een reservekopie van je werk!) Moet je 
dan je droom van rock ‘n roll success opgeven om de rest van je leven putjes te 
scheppen om de rekening te kunnen betalen? Gelukkig hebben we hier aan 
gedacht. Wij hebben een manier  ontwikkeld waarmee je die instellingen kunt 
achterhalen. Houd de Save knop op de POD van je vriend ingedrukt en draai aan 
een willekeurige knop (behalve de Output Level knop – die wordt niet in 
programma’s opgeslagen). Wees niet ongerust. Door de Save knop ingedrukt te 
houden wijzig je de instellingen niet en wordt de Save Mode niet opgeroepen. In 
plaats daarvan zie je één van de kleine pijlen onder de Tuner knop branden. Deze 
pijl geeft aan in welke richting je de knop moet draaien om overeen te komen met 
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de opgeslagen instelling. Wanneer de positie van de knop precies overeenkomt 
met de opgeslagen instelling branden beide pijlen.(Bij de Amp Model en Effects 
knoppen brandt de linker pijl of de rechter pijl niet; beide branden samen pas 
wanneer de knop op de juiste positie staat.) Nadat je dit bij elke knop hebt 
uitgevoerd en de Apply FX to DI status hebt genoteerd, kun je de instellingen op 
de “Programmer’s sheet” noteren, naar huis brengen, de gegevens op je eigen POD 
instellen en vervolgens je toekomstige nummer 1 hit schrijven. Vergeet ons niet te 
bedanken op je CD. Om te controleren of je alles goed hebt ingesteld, kun je 
Manual Mode oproepen om te bekijken of het geluid verandert.

Als dat te ingewikkeld klinkt, en je een MIDI kabel bij de hand hebt, kun je direct 
naar Hoofdstuk 8: “Diep Bewerken & MIDI Control” gaan om te leren hoe 
je door middel van MIDI geluiden tussen twee PODs met MIDI kunt uitwisselen. 
Het is ook mogelijk POD-geluiden op de computer uit te wisselen met behulp van 
de emagic SoundDiver software (die vind je op de CD bij je POD) voor zowel 
Macintosh als Windows computers.

EDIT MODE

OK, nu je het geluid op één van de kanalen van de POD hebt opgeslagen, wil je 
meer bas toevoegen. Dat is geen probleem. Druk op de Up and Down knoppen 
om het geluid op te roepen. Grijp de Bass knop en leef je uit. Het woord 
“EDITED” verschijnt links van het enkelcijferige schermpje. Zo weet je dat je iets 
hebt veranderd aan het op die geheugenplaats aanwezige geluid en als het nieuwe 
geluid je beter bevalt, gebruik je de Save knop om de nieuwe versie op te slaan. 
We noemen dat Edit Mode. Sla het geluid op door op Save te drukken (de knop 
knippert nu). Druk nogmaals en het geluid wordt opgeslagen op de op dat moment 
geselecteerde geheugenplaats. Als je een andere geheugenlocatie wilt kiezen voor 
opslag, gebruik dan de Up en Down knoppen terwijl Save knippert en kies de 
gewenste locatie. 

Als je je bewerking niet wilt opslaan is dat ook goed – negeer gewoon de Save 
knop. Als je het nieuwe geluid niet wilt opslaan nadat je op Save hebt gedrukt, 
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kun je op de Manual, Tuner of MIDI knop drukken om het opslaan te annuleren. 
Let erop dat je bewerkte geluid wordt gewist als je, zonder het op te slaan, naar een 
ander kanaal gaat. 

AMP MODELLEN & EFFECTEN CUSTOMIZEN

Je kunt de instellingen van de Amp Model en Effect knoppen customizen. 
Dankzij die machtige functie, kun je alle unieke, geweldige en geniale ideeën die 
je in huis hebt op de POD instellen en oproepen met slechts één knop. Hier is hoe 
het werkt:

Customization Mode
Houd de Save knop ingedrukt en druk op de Manual knop. De Save, Manual, A 
en B knipperen (je kunt die knoppen nu loslaten). Zo heb je Customization Mode 
opgeroepen waar je je eigen stempel op de instellingen van de Amp Models en 
Effects knoppen kunt drukken. We zullen je uitleggen hoe dat werkt, maar eerst 
moet je weten wat er gebeurt wanneer je aan de Amp Models en Effects 
knoppen draait:

Met de Amp Models knop kies je een Amp Model en met de Effects knop een 
effect, toch? Eigenlijk stelt elk van deze knoppen achter de schermen een aantal 
parameters in. Wanneer je kiest voor een Amp Model, stelt de POD de volgende 
regelaars in op waardes die worden bepaald door de Amp Models knop: 
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*Toegang tot de extra regelaars uitsluitend met de SoundDiver software of via MIDI.

Op dezelfde manier worden, wanneer je aan de Effects knop draait, alle 
parameters van het gekozen effect ingesteld.

Je kunt al die parameters naar wens aanpassen en je favorieten opslaan onder de 
zestien posities van de Amp Models en Effects knoppen. Wanneer je dan de 
Amp Models knop op de Stadium positie zet, krijg je je eigen persoonlijke 

Door de Amp Models Knop beïnvloede regelaars

Amp Model
Drive
Bass
Middle
Treble
Chan Vol
Cabinet Model
Post-Model EQ Frequency
Post-Model EQ Shape
Post-Model EQ Gain
Compressor Threshold (stel in met Compress Knop)
Compressor Ratio*
Noise Gate On/Off
Noise Gate Decay *
Amp Model Mid Sweep*
Volume Pedal Minimum *
Volume Pedal Location (vóór of na het Amp Model) *
Wah Minimum *
Wah Maximum *
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Stadium, waarbij alle in bovenstaande lijst voorkomende regelaars worden 
ingesteld zoals jij dat wilt. Dat zelfde geldt voor Effects – jouw Chorus, Bass Synth 
etc. zitten voor altijd onder de knop.

En waar gaat het spul dat je opslaat eigenlijk naartoe?? Als je een Amp Model 
aanpast, sla je dat op onder de knoppositie van het geselecteerde Amp Model. Als 
je geluid bijvoorbeeld gebruikmaakt van de Brit Major en je voert de Customized 
Save van de Amp instellingen uit, krijg je die instellingen vervolgens steeds als je 
de knop naar de Brit Major positie draait. Of als je geluid gebruikmaakt van Jazz 
Tone, sla je die instellingen door middel van de Customized Save op die plek op. 
Je POD kiest de correcte opslagplaats, ongeacht de fysieke stand van de Amp Models 
knop – maak je dus geen zorgen, je kunt je California instelling niet per ongeluk 
opslaan op de Flip Top position. Hetzelfde geldt voor de effecten; je POD weet of 
je Flanger of Rodent of wat dan ook hebt gebruikt en slaat de gegevens op de 
bijbehorende positie op.

En als je niet zeker weet welk Amp Model of effect je gebruikt, hoe kom je daar 
achter voor je je Customization opslaat? Ook dat is makkelijk:

Houd de Save knop ingedrukt en draai aan de Amp Models of Effects knop. 
Zodra je ze in de juiste postie hebt, gaan beide pijltjes bij de ingebouwde tuner 
branden.

Nu je weet wat er staat te gebeuren, laten we het maar gebeuren:

Customization Mode Activeren
Zoek eerst een Amp of Effect instelling die je goed genoeg vindt klinken om op te 
slaan onder de Amp Models of Effects knop. Die instelling kan van een 
fabrieksprogramma komen, een eigen bewerking zijn, een geluid dat je via internet 
hebt gedownload, of iets dat je met SoundDiver hebt gemaakt. Wat het ook is, 
alles dat je hoeft te doen is het geluid in je POD krijgen om er lang en gelukkig 
mee leven.
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Als je dat hebt gedaan, houd je de Save knop ingedrukt en druk je op de Manual 
knop. De Save, Manual, A en B lichtje beginnen allemaal te knipperen (je kunt 
nu de knoppen loslaten). Je bevindt je in Customization Mode. Als je nu met de 
Up/Down knoppen A selecteert, vertel je je POD dat je de op dat moment 
actieve Amp instellingen wilt opslaan onder de Amp Models knop. Als je B 
selecteert begrijpt je POD dat je de huidige instellingen wilt opslaan onder de 
Effects knop. Druk vervolgens op de Save knop om je keus te bevestigen. Snap 
je? Hier zijn de stappen nogmaals in een handig lijstje:

1. Kies op je POD een Amp of Effect dat je te gek vindt.

2. Houd Save ingedrukt en druk op Manual. Save, Manual,  A en B 
knipperen.

3. Selecteer, met de Up/Down pijltjes A (Amps) of B (Effects). 

4. Druk op Save om het af te maken.

MEMORY RESET

Als je, om wat voor reden dan ook, ook al is het maar om eens gek te doen, besluit 
dat je het geheugen van de POD weer in de oorspronkelijke (fabrieks)staat wilt 
herstellen, houd dan de Up en Down knoppen ingedrukt als je de POD 
inschakelt. Daardoor wordt het geheugen van de POD ontdaan van alles wat je 
erin hebt gestopt en is hij weer als nieuw.

Waarschuwing: Hiermee wis je ALLE kanalen, plus de Amp en Effects instellingen 
die je zelf hebt gecreëerd. Vraag jezelf dus af “Is dit echt wat ik wil?” Als het 
antwoord ja is, moet je het maar gewoon doen.
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VOETENWERK
Je haalt pas alles uit je POD als je een foot controller gebruikt. Je kunt kiezen uit 
twee verschillende: de Line 6 Floor Board en de FB4. 

FLOOR BOARD

Het Floor Board geeft je toegang tot allerlei functies van POD die anders 
onbereikbaar zijn. Het is een knap pedaal met een stalen chassis en allerlei extra’s: 
Een volumepedaal. Een wah-pedaal met een aan/uitschakelaar onder je teen, net 
als bij een Crybaby, zodat je het effect in/uit kunt schakelen. Aan/uitschakelaars 
voor Mastereffecten, net als bij effectpedaaltjes. Kanaalkeuze. Plus Tuner controle.

Mocht je de uitklapbare achterpagina nog niet hebben ontdekt, laat je dan eens 
verrassen. Heb je die al bekeken? Ga dan naar de volgende paragraaf. Nog steeds 
hier? Mooi – sla de binnenomslag van deze handleiding eens open. Hmm, het lijkt 
wel of die kunt openvouwen. Doe dat eens en hocus pocus! Een diagram van de 
POD. Laat die afbeelding steeds openliggen terwijl je deze handleiding doorneemt 
en een POD expert wordt. De omkaderde getallen in onderstaande tekst verwijzen 
naar de uitvouwbare illustratie.

Sluit je aan

Hoe werkt zo’n Floor Board eigenlijk? Het eerste dat je te doen staat is je POD 
aansluiten met die handige kabel die bij je Floor Board geleverd werd. We raden je 
aan eerst je POD uit te schakelen, maar doe wat je wilt – het is jouw versterker! 
Sluit dan je basgitaar aan, zet je POD aan en druk dat volumepedaal aan de 
rechterkant  van het Floor Board  eens helemaal naar beneden zodat je iets 
kunt horen.
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Effect Aan/Uit
Je kunt de Floor Board gebruiken met allerlei Line 6 producten zoals de POD, 
POD Pro, Bass POD en versterkers. Het belangrijkste dat je moet weten is de 
schakelaar links boven het Floor Board  waarmee je uit twee operationele 
modes kunt kiezen: Channel Select Mode en Effects Uit /Aan Mode. Bij de Bass 
POD fungeert deze schakelaar simpelweg als Effects Aan/Uit regelaar. Die stelt je 
in staat voorgeprogrammeerde effecten in of uit te schakelen.

Banken
De twee meest linkse voetschakelaars van de onderste rij (  in het diagram 
van het Floor Board op die handige uitvouwbare achteromslag) zijn Bank Down 
en Bank Up. Een Bank is een deel van het POD geheugen waarin de instellingen 
van vier kanalen zijn opgeslagen. In totaal heeft de POD negen geheugenbanken. 
Deze geheugenlocaties zijn door ons in de Line6 fabriek voorzien van lekkere 
geluiden, die je echter naar hartelust kunt wijzigen of vervangen. Je POD en het 
schermpje van het Floor Board  vertellen je in welke Bank je bezig bent. 

Op het Floor Board staat dat je kunt afwisselen tussen Preset en User Banken door 
tegelijkertijd op de Bank Up & Down knoppen te drukken. Dat geldt alleen voor 
bepaalde gitaarversterkers, niet voor POD.

Channel Select
Nu we dat Bank-gedoe in de vingers hebben, gaan we verder met de andere vier 
schakelaars van de onderste rij. Daarmee kies je welke van de vier kanalen – A, B, 
C of D – je van de geselecteerde Bank wilt gebruiken. Kies een Bank , druk 
op een van de Channel Select schakelaars  en speel, man, speel!

Manual Mode
Hoe zit het dan met Manual Mode? Maak je geen zorgen – daar kun je altijd 
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naartoe. Laten we zeggen dat je een Channel hebt geselecteerd. Dat betekent dat 
het lichtje boven de bijbehorende Channel Select schakelaar van het Floor 
Board brandt. OK, stap nogmaals op deze schakelaar en houd hem nu eens een 
seconde lang ingedrukt. Boem! Je bevindt je in Manual Mode. Op het schermpje 
van het Floor Board verschijnt een nul. Om Manual Mode te verlaten, druk je op 
Bank Up of Bank Down en je keert automatisch terug naar de mode die je koos 
alvorens je naar Manual Mode ging.

POD kanalen bewerken en opslaan met het Floor Board
Algemene informatie over het bewerken van programmeerbare POD kanalen vind 
je in POD Effecten Hoofdstuk. Op het scherm van het Floor Board  
verschijnt een E (van “Edited”) wanneer je een kanaal hebt bewerkt. Er 
verschijnt een S (Save) als je op de Save knop van je POD hebt gedrukt om het 
opslaan van een bewerkt kanaal voor te bereiden. Als je besluit een bewerkt 
kanaal op te slaan, kun je daarvoor met behulp van het Floor Board een locatie 
kiezen. Dat gaat als volgt:

1. BEWERK DE INSTELLINGEN VAN EEN KANAAL.

2. DRUK OP DE SAVE KNOP VAN JE POD.

3. KIES DE GEHEUGENBANK WAAR JE HET PROGRAMMA WILT OPSLAAN MET DE BANK UP 
EN BANK DOWN SCHAKELAARS VAN HET FLOOR BOARD .

4A. KIES OP JE POD DE KANAALGEHEUGEN-LOCATIE (A, B, C OF D) VAN DE 
GESELECTEERDE BANK WAAR JE HET BEWERKTE PROGRAMMA WILT OPSLAAN, EN

5. DRUK OP DE SAVE KNOP OM JE MEESTERWERK OP TE SLAAN IN HET POD GEHEUGEN, 

4B. OF SLA 4A EN 5 OVER EN STAMP GEWOON TWEEMAAL OP DE CHANNEL SELECT 
SCHAKELAARS VAN JE KEUZE.
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Tap Tempo
De Tap Tempo knop op het Floor Board kan woprden gebruikt om de timing-
controlecentra in de hoofden van de ongedisciplineerde bende gitaristen en 
drummers waar je mee speelt over te nemen. Zo voorkom je dat ze je beste grooves 
afslachten met hun waardeloze timing. Trap erop en de Bass POD stuurt een 
geheime puls naar hun brein zodat ze automatisch in jouw tempo gaan spelen. Als 
je dat gelezen hebt, haal dan eens diep adem... HET WAS MAAR EEN GRAPJE! 
De Tap Tempo functie regelt in werkelijkheid de snelheid van de delay en andere 
effecten bij sommige van onze producten. Bij de Bass POD is de ware functie van 
deze schakelaar....

Tuner
Tuner schakelaar dus, eigenlijk . Houd dat schatje een seconde of meer 
ingedrukt en – tada! Een digitale chromatische tuner. Alle versterkermodellen en 
effecten van POD worden gepasseerd zodat je de twijfelachtig gestemde snaren 
duidelijk kunt horen, als je dat wilt. Als je liever professioneel overkomt, maak je 
geen zorgen; het volumepedaal werkt gewoon. Speel een noot op je gitaar en via 
z’n handige schermpje  vertelt je Floor Board je welke noot dat is. Speel die 
noot nog eens en draai aan de stemmechanieken zodat hij te hoog en te laag 
wordt. Geniet van de lichtshow  van de zes LED’s boven de onderste rij 
schakelaars van je Floor Board. Het idee is dat de linker LED’s oplichten als je 
noot te laag is, en de rechter LED’s als hij te hoog is. De twee LEDs in het midden 
lichten samen op als je precies goed zit. Druk op een willekeurige schakelaar van 
het Floor Board en de tuner verdwijnt net zo snel als hij gekomen is en je zit weer 
in Channel Select Mode. En als je nu op een andere referentie dan A=440Hz wilt 
stemmen? Draai, in tuner mode, aan de Middle knop van je POD terwijl je het 
scherm van je Floor Board in de gaten houdt. Hé, het verandert! Je kunt de 
referentiefrequentie (mooi woord!) instellen tussen 436 en 445Hz. Deze instelling 
wordt in het geheugen opgeslagen zodat je dit niet steeds opnieuw hoeft te doen 
als je de versterker aanzet en je wilt anders zijn (of als de piano in je oefenruimte 
besloten heeft anders te willen zijn).
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Wah Pedaal
Hoe zit het met dat wah-pedal? Het is die ene aan de linkerkant . Zet je voet 
er maar eens stevig op. Druk nu je tenen naar beneden, laat los en doe het nog 
eens. Als het goed is zie je links van het wah-pedaal een lichtje aan en uit gaan. 
Als het lichtje brandt, is de wah aan. Is het uit, dan is de wah uit. Lekker 
overzichtelijk, toch? De POD wah is trouwens gemodelleerd naar de Vox wah uit 
het eind van de jaren zestig (speciaal gestemd voor bas), die lekker gromt wanneer 
je je hiel naar beneden drukt. Kom op, zet de wah aan, kies het Rock Classic Amp 
Model met Drive ongeveer op 5, en speel lekker funky terwijl je het pedaal heen 
en weer beweegt. Hang een discobal op, knoop je overhemd open (vooropgesteld 
dat je er niet altijd zo bijloopt), hang wat gouden kettingen om je nek en stort je 
in het feest! Je kunt trouwens ook subtiele dingen met een wah doen, zoals hem 
een beetje open laten staan, zodat je nauwelijk verschil hoort. Maar dat is lang 
niet zo leuk als het spelen van “Shaft”!

Wanneer je het  Tron Up of Tron Down effect gebruikt, dient het wah-pedaal om 
de klankkleur daarvan te veranderen en hoor je geen apart wah-effect. Dat komt 
omdat de Mu-Tron in feite een soort auto-wah filter dinges is.

En wanneer je het Bass Synth effect gebruikt, regelt het wah-pedaal de decay van 
de synth in plaats van het wah effect.

Volume Pedal
Lang niet zo leuk als het wah-pedaal maar waarschijnlijk wel nuttiger (en je hebt 
er geen enorme haardos voor nodig om hem overtuigend te gebruiken). Zet je voet 
op dat ding . Het is die ene aan de rechterkant. Duw het volumepedaal met je 
tenen naar beneden voor hard en met je hiel naar beneden voor zacht. Het 
volumepedaal is niet lineair want dat klinkt muzikaler. Hij begint langzaam en 
wordt sneller harder als je je tenen naar beneden duwt, net als een Ernie Ball 
volumepedaal.

26

26



VOETENWERK:  FLOOR BOARD

7 • 6
Effect On/Off Instellingen Die Worden Opgeslagen Met 
Geprogrammeerde Kanalen

OK, dit stuk is speciaal voor mensen die zich bezighouden met allerlei kleine 
details, waardoor anderen zeggen, “Wauw, houd je je bezig met zulke kleine 
details?” Wat gebeurt er als je een van die handige effecten aan of uitschakelt en je 
slaat dat geluid op in het geheugen van POD? De aan/uit status van het effect 
wordt ook opgeslagen. Cool. Maar wat gebeurt er dan als je besluit naar je vriend 
te gaan om hem te laten zien hoe cool je POD is, en je springt op je fiets en denkt 
dat het te onhandig is om je Floor Board mee te slepen dus laat je die maar thuis, 
je de pedalen van je fiets teistert terwijl je POD meedeint in z’n aantrekkelijke 
Line6 draagtas, je het huis van je vriend binnenstormt terwijl je probeert niet te 
laten merken dat je buiten adem en heel erg opgewonden bent, je de POD inplugt, 
je FAVORIETE sound oproept met de handige kanaalkeuzeknoppen en je die 
ongelooflijke, klassiek klinkende Ultimate Flanger klank wilt laten horen waarvan 
je zeker weet dat hij al je vrienden groen van jaloezie zal maken, zelfs al denken ze 
dat je je teveel bezighoudt met kleine details en je je dan plotseling realiseert dat 
je de flanger vanaf het Floor Board  hebt uitgeschakeld en het geluid zo hebt 
opgeslagen. Dan voel je je knap stom, niet? Laat dat een les zijn – neem altijd je 
Floor Board mee. Zeker als je indruk op je vrienden wilt maken. Maar w e zien je 
niet graag lijden. Red jezelf op de volgende manier uit die netelige situatie: grijp 
de Effect Tweak  knop en draai eraan. Op magische wijze is je flanger terug en 
word je alsnog een held. Dat komt omdat de aan/uit status van een effect wordt 
opgeheven als de instelling van dat effect verandert. Dus Flanger wordt 
ingeschakeld wanneer je aan de Effect Tweak knop zit om de instellingen van 
Flanger te veranderen. Maar alleen als het Floor Board niet is aangesloten. Zie je? 
Een berg kleine details. Krijg je al hoofdpijn? Waar het om gaat is dat je je geen 
zorgen hoeft te maken als je het Floor Board niet bij je hebt terwijl je kanalen hebt 
opgeslagen met effecten aan of uit – wij hebben ervoor gezorgd dat dat geen 
probleem is. Dat wat betreft het Floor Board. Leuk, toch? 
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FB4: EEN SIMPELE VOETCONTROLLER VOOR POD
De FB4 geeft je elementaire controle over de kanaalkeuze van POD. We hebben 
het geprobeerd zo simpel mogelijk te houden. Schakel je POD uit. Verbind de FB4 
met je POD door middel van de -hoe attent van ons- bijgesloten aansluitkabel. 
Zet je POD aan. Selecteer Channel A, B, C of D door op de bijbehorende 
schakelaar te drukken. Het kanaallicht brandt om je te laten weten dat dat kanaal 
geselecteerd is. Als je de schakelaar vervolgens nog eens indrukt en ingedrukt 
houdt, schakelt je POD over naar Manual Mode. En als je tenslotte de 
FB4loskoppelt van je POD en op een van de schakelaars trapt, gebeurt er niets.

NB: De FB4 kiest steeds geluiden uit de op dat moment geselecteerde POD 
Bank.Gebruik de Up/Down pijlen op je POD om een andere bank te kiezen.
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DIEP BEWERKEN & MIDI CON-
TROLE

DE GRONDREGELS VAN DE MIDI

Wat is MIDI?
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een communicatieprotocol 
waardoor verschillende muziekmachines informatie kunnen uitwisselen. Het stelt 
een apparaat in staat een ander te controleren en diverse apparaten op 
gecoördineerde wijze met elkaar te laten samenwerken.

In/Out
POD heeft twee MIDI connectors: In & Out. Je sluit de POD op een ander MIDI 
apparaat aan door middel van MIDI kabels. Elke connector is een straat met 
éénrichtingsverkeer: de informatie gaat van de OUT van het ene apparaat naar de 
IN van het andere. Om informatie ook de andere kant op te kunnen sturen, moet 
je nog een tweede kabel aansluiten, van IN naar OUT.
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MIDI Kanaal
MIDI is in staat via 16 verschillende kanalen informatie te versturen of te 
ontvangen door één MIDI kabel. Het MIDI kanaal is onafhankelijk van, en heeft 
niets te maken met, de POD kanalen waarop geluidsprogramma’s worden 
opgeslagen. 

Je stemt je POD af op een bepaald MIDI kanaal (alsof je een zender op een TV of 
radio kiest). Zorg ervoor dat het apparaat van waar je informatie naar POD wilt 
verzenden, op hetzelfde MIDI kanaal is afgestemd. Om het MIDI kanaal van POD 
in te stellen druk je op de MIDI knop (die zal oplichten). Op het ééncijferige 
scherm verschijnt het MIDI kanaal waarop POD op dat moment is afgestemd. 
Gebruik de Up en Down pijlen om een ander MIDI kanaal te selecteren. POD 
toont de kanalen10–16 door de decimale punt rechts van het cijfer te laten 
oplichten. “2.” betekent dus kanaal 12.

Je kunt POD ook afstemmen op alle kanalen (Omni mode) door A (A voor alle) 
als MIDI kanaal te selecteren. In Omni mode verzendt POD via MIDI kanaal 1.
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MIDI Commando’s
Er zijn allerlei MIDI commando’s mogelijk, elk met een ander doel: 

MIDI Program Changes - Program change commando’s vertellen een apparaat 
van de ene klank of set-up over te gaan naar een andere. Bij POD verander je door 
middel van program changes van kanaal. Als POD bijvoorbeeld program change 
nummer 1 ontvangt, wordt Bank 1, Channel A geselecteerd. Als POD program 
change nummer 2 ontvangt, wordt Bank 1, Channel B geselecteerd. Enzovoorts, 
zie het overzicht in Appendix C.

MIDI Controllers - MIDI controller commando’s stellen je in staat de 
parameters van een apparaat in real time te controleren. Zo kun je bijvoorbeeld 
een MIDI controller gebruiken om de instelling van de Drive regelaar van POD 
te veranderen, of de Compressor level parameter. Alle parameters van POD zijn 
gekoppeld aan een MIDI controller, zodat je alle aspecten van POD op afstand 
kunt besturen. Het overzicht in Appendix D toont alle POD parameters, de 
controller die eraan gekoppeld is en welke invloed die controller heeft op POD. 
Merk op dat de wah- en volumepedalen van het Floor Board eveneens MIDI 
controller commando’s versturen via MIDI wanneer deze is aangesloten op POD. 
Om bijgeluiden te voorkomen bij het controleren van 
parameterveranderingen via MIDI, raden we je aan veranderingen van 
POD-instellingen niet plotseling, maar geleidelijk uit te voeren.

MIDI Sysex Commando’s - Sysex staat voor “System Exclusive.” Sysex 
commando’s zijn speciale commando’s die alleen door een bepaald apparaat 
begrepen worden – ze behoren ‘exclusief ’ bij dat apparaat – in tegenstelling tot 
algemenere commando’s die bijna elk MIDI apparaat begrijpt. POD gebruikt Sysex 
om de in het geheugen opgeslagen geluiden naar een ander apparaat te versturen, 
of om nieuwe geluiden van een ander apparaat te ontvangen. Een dergelijke 
uitwisseling van gegevens wordt een “dump” genoemd. De emagic SoundDiver 
software op je POD Tools CD gebruikt Sysex commando’s om POD programma’s 
in je computer te dumpen om opgeslagen en/of bewerkt te worden, en om 
programma’s van je computer naar POD te versturen. Onderstaande secties 
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vertellen je hoe dat in zijn werk gaat.



 

Diep Bewerken & MIDI Controle:  

 

G

 

ELUIDEN

 

 

 

OVERZETTEN

 

 

 

TUSSEN

 

 B

 

ASS

 

 POD

 

S

 

8•5

                                                    
GELUIDEN OVERZETTEN TUSSEN BASS PODS

Stel je voor: je hebt al een tijdje een Bass POD en bent al een echte 
geluidentovenaar aan het worden. Al je bassende vrienden -en zelfs wat 
professionele bassisten- bellen je of ze van je briljante geluiden gebruik mogen 
maken. Omdat je nu eenmaal een aardige tovenaar bent, stem je toe en je nodigt 
ze uit voor een avondje met jou en je POD. Je hebt daarvoor een standaard MIDI 
kabel nodig en zij moeten ook een Bass POD meenemen. (Jouw genialiteit laat 
zich niet overzetten naar een POD voor gitaar.) Laat het geluidenfestival 
beginnen!

Verbind de MIDI OUT van je POD met de MIDI IN van de ontvangende Bass 
POD. Druk op de MIDI knop van POD en controleer op welk MIDI kanaal deze is 
afgestemd. Gebruik de Up en Down knoppen om POD op hetzelfde MIDI kanaal 
af te stemmen als van het ontvangende Bass POD. Of wijzig het kanaal van het 
ontvangende apparaat om overeen te komen met het kanaal van POD – wat jij 
wilt, alles mag vandaag, zo lang ze allebei maar via hetzelfde MIDI kanaal 
communiceren. 

Alle geluiden versturen - Controleer, als je alle geprogrammeerde geluiden van 
de ene POD naar de andere wilt versturen, of de MIDI knop van de versturende 
POD brandt en druk op zijn SAVE knop. Op het ééncijferige scherm van POD 
verschijnt “A”, wat betekent dat Alle geluiden via MIDI zullen worden verstuurd 
en de Save knop knippert alsof hij wil zeggen “druk nogmaals op me om het 
versturen te starten.” Als je nu nogmaals op de Save knop drukt, wordt het gehele 
geheugen van POD gedumpt in het ontvangende Bass POD. Druk op een 
willekeurige knop op POD om de operatie af te breken. 

Slechts een paar geluiden versturen - Om slechts één of een paar geluiden 
van de ene POD naar de andere te versturen, volg je onderstaande procedure. 
Begin met POD in de normale operationele mode (de MIDI knop brandt niet) en 
kies het geluid dat je wilt versturen. Eventueel kun je nog instellingen wijzigen; de 
POD staat op het punt de actieve instellingen te versturen. Nu je het geluid hebt 
dat je wilt, druk je op MIDI. Druk daarna op Save. Ga met de Up knop van “A” 
naar “1”, wat betekent dat je slechts één geluid  naar de ontvangende MIDI 
recorder wilt versturen. Druk nogmaals op Save om de versturing te starten, of 
druk op een andere knop om de operatie af te breken. Als je nog een geluid wilt 
versturen selecteer je dat op je POD en druk je weer op MIDI, vervolgens op 
Save, en dan op Up. Druk op Save op POD om de dump uit te voeren.
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EEN RESERVEKOPIE VAN EEN POD PROGRAMMA 
MAKEN OP EEN ANDER APPARAAT

We raden je aan reservekopieën te maken van de geluiden die je in je POD hebt 
geprogrammeerd zodat je ze achter de hand hebt in het geval zich een ramp 
voordoet. Als je de geluiden van je POD naar een ander MIDI apparaat wilt 
overzetten om kopieën te maken (bijvoorbeeld naar een MIDI file player of een 
hardware sequencer of keyboard workstation), gaat dat in grote lijnen hetzelfde als 
bij Bass POD-naar-Bass POD transfers. Maar we zullen de procedure toch 
uitgebreid bespreken. Om alles aan de praat te krijgen heb je een standaard MIDI 
kabel nodig.

Verbind de MIDI OUT van je POD met de MIDI IN van de ontvangende MIDI 
apparaten. Druk op de MIDI knop van POD en controleer op welk MIDI kanaal 
deze is afgestemd. Gebruik de Up en Down knoppen om POD op hetzelfde MIDI 
kanaal af te stemmen als van het ontvangende MIDI apparaat. Of wijzig het MIDI 
kanaal van het ontvangende apparaat om overeen te komen met het kanaal van 
POD – wat jij wilt, alles mag vandaag, zo lang ze allebei maar via hetzelfde MIDI 
kanaal communiceren.

Alle geluiden versturen - Controleer, als je alle geprogrammeerde geluiden van 
je POD naar een MIDI recorder wilt versturen, of de MIDI knop van de POD 
brandt en druk op de SAVE knop van POD. Op het ééncijferige scherm van POD 
verschijnt “A”, wat betekent dat Alle geluiden via MIDI zullen worden verstuurd 
en de Save knop knippert alsof hij wil zeggen “druk nogmaals op me om het 
versturen te starten.” Start je MIDI recorder. Als je nu nogmaals op de Save knop 
drukt, wordt het gehele geheugen van POD gedumpt in het ontvangende MIDI 
apparaat. Druk op een willekeurige knop op POD om de operatie af te breken. 
Waarschijnlijk moet je na beëindiging van het de dump op de STOP knop van je 
MIDI recorder drukken.

Slechts een paar geluiden versturen - Om slechts één of een paar geluiden 
van POD naar je MIDI recorder te versturen, volg je onderstaande procedure. 
Begin met POD in de normale operationele mode (de MIDI knop brandt niet) en 
kies het geluid dat je wilt versturen. Eventueel kun je nog instellingen wijzigen; de 
POD staat op het punt de actieve instellingen te versturen. Nu je het geluid hebt 
dat je wilt, druk je op MIDI. Druk daarna op Save. Ga met de Up knop van “A” 
naar “1”, wat betekent dat je slechts één geluid naar de ontvangende MIDI 
recorder wilt versturen. Start de MIDI recorder. Druk nogmaals op Save om de 
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versturing te starten, of druk op een andere knop om de operatie af te breken.  
Waarschijnlijk moet je daarna nog op STOP drukken op je MIDI recorder. Als je 
nog een geluid wilt versturen selecteer je dat op je POD en druk je weer op MIDI, 
vervolgens op Save, en dan op Up. Stel je recorder opnieuw in op ontvangst. 
Druk op Save op POD om de dump uit te voeren. En druk na afloop op STOP op 
je MIDI recorder.
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EMAGIC SOUNDDIVER SOFTWARE

De Emagic SoundDiver software op je POD Tools CD is een editor/librarian 
programma dat je computer verandert in een POD hoofdkwartier. Bezoek http://
www.line6.com voor de nieuwste update voor deze software. Met SoundDiver 
kun je POD geluiden op je computer opslaan en/of POD geluiden op het scherm 
bewerken, waarbij je ook nog eens toegang krijgt tot extra parameters die niet 
beschikbaar zijn wanneer je alleen de POD gebruikt. Op de CD vind je installatie- 
instructies en een elektronische gebruikersgids. Om die reden verwijzen we je naar 
de CD voor instructies en voor informatie over de technische ondersteuning van 
Emagic. 

De SoundDiver software werkt alleen als je een MIDI interface op je computer 
hebt geïnstalleerd. Emagic maakt interfaces en ook allerlei andere software en 
hardware voor muziekopname die goed te combineren is met je POD. Zie de 
“Stap-Voor-Stap met SoundDiver” sectie verderop in dit hoofdstuk voor een 
inleiding over het gebruik van de SoundDiver software, en de “SoundDiver 
Problemen Oplossen” sectie.

Emagic kan telefonisch worden bereikt in de U.S.A. op nummer (530) 477-1051, 
of op hun Duitse hoofdkwartier: +49 4101 495-0. Ze zijn tevens op het internet te 
vinden op http://www.emagic.de en kunnen worden ge-emailed op 
info@emagic.de.  Een lijst distributeurs van Emagic vind je onder het Apple Menu 
in de SoundDiver Macintosh software Mac.  Als je Windows gebruikt vind je 
dezelfde lijst in het Welcome Venster wanneer je SoundDiver opstart, of in het 
Help Menu > Emagic Distributors....

MIDI interfaces worden onder andere ook gemaakt door Mark of the Unicorn 
(www.motu.com) en MIDI Man (www.midiman.com).
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ANDERE DINGEN DIE JE KUNT DOEN MET MIDI

Zoals gezegd kun je de Emagic SoundDiver software op de POD Tools CD 
gebruiken om POD geluiden te bewerken en op te slaan. Maar MIDI stelt je tevens 
in staat het volgende te doen:

Van POD Kanaal veranderen met MIDI Program 
Changes
Het meest elementaire dat je je POD via MIDI kunt laten doen is van kanaal 
veranderen. Misschien heb je al een foot controller of een ander apparaat dat 
MIDI program change commando’s verstuurt. Sluit de MIDI OUT daarvan aan op 
de MIDI IN van de POD, stel voor beide hetzelfde MIDI kanaal in en kijk in het 
overzicht in Appendix C welk programmanummer van de foot controller welk 
POD programma selecteert. Merk op dat zowel Manual Mode als de Tuner met 
hetzelfde MIDI Program Change commando worden opgeroepen. Ook kun je 
MIDI Program change commando’s naar de POD versturen vanaf een MIDI 
sequencer, wat je in staat stelt automatisch en “in sync” met je sequences van 
POD geluid te veranderen.

POD geluiden veranderen met MIDI Controllers
Als je over een hardware MIDI “fader box,” programmeerbare MIDI controllers op 
een keyboard of een hardware, dan wel software MIDI sequencer beschikt, kun je 
elke POD parameter via MIDI controleren. In het overzicht in Appendix D staat 
welke POD parameter wordt gecontroleerd door welke MIDI Controller. Vergeet 
niet na te gaan of de MIDI Kanalen juist zijn ingesteld wanneer je POD 
gecontroleerd moet worden door een ander apparaat.

Volledige MIDI Automatisatie van POD
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Als je POD met een MIDI sequencer gebruikt, kun je veranderingen aan POD 
parameters automatisch laten uitvoeren door middel van MIDI Controller 
commando’s. Op die manier krijgt POD dezelfde capaciteiten als de befaamde 
Line6 Amp Farm software plug-in software voor Pro Tools TDM systems, zonder 
het Pro Tools systeem!

De knoppen op het bedieningspaneel van POD sturen alle passende MIDI 
controllers uit (net als de wah- en volumepedalen van de optionele Floor Board 
foot controller) die kunnen worden opgenomen op een MIDI track als je met de 
POD meespeelt met een MIDI sequens. Volg de instructies van het 
aansluitdiagram Return to Sender in Hoofdstuk 3.

Sluit de MIDI OUT van je POD aan op de MIDI IN van je sequencer set-up. 
Verbind de MIDI OUT van de sequencer met de MIDI IN van POD en controleer 
of zowel je POD als de sequencer op hetzelfde MIDI kanaal zijn afgesteld.

Om MIDI automatie mogelijk te maken, moet je een MIDI track van je sequencer 
gereedmaken om de informatie die de POD via zijn MIDI OUT uitstuurt op te 
nemen. Stel een MIDI track in om de MIDI gegevens van POD te ontvangen, 
zet’em in de opnamestand en laat de sequencer beginnen met opnemen. Draai de 
Drive knop van POD langzaam helemaal open en daarna weer helemaal dicht 
terwijl je sequencer opneemt en stop vervolgens de sequencer. Kijk nu eens naar 
de opgenomen gegevens van de POD MIDI track van je sequencer. Je zult zien dat 
je MIDI controller #13 commando’s hebt opgenomen. Dat is de controller die is 
gekoppeld aan POD’s Drive parameter. Speel de opgenomen MIDI track af terwijl 
je door je POD speelt (of speel gitaar-audio af die je door middel van POD direct 
hebt opgenomen), en je hoort de Drive veranderen zoals is opgenomen op je MIDI 
track.

Om bijgeluiden te voorkomen bij het controleren van 
parameterveranderingen via MIDI, raden we je aan veranderingen van 
POD-instellingen niet plotseling, maar geleidelijk uit te voeren.
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STAP-VOOR-STAP MET SOUNDDIVER

Zoals eerder gezegd, moet je een MIDI interface op je computer installeren om de 
SoundDiver software met je POD te gebruiken. Zowel MIDI interfaces als SoundDiver 
software worden door Emagic (www.emagic.de) gemaakt. Tevens zijn MIDI interfaces 
verkrijgbaar bij Mark of the Unicorn (www.motu.com), MIDI Man (www.midiman.com) 
en andere. Sluit de MIDI interface aan op je computer, en installeer de passende software om 
hem aan de gang te krijgen (raadpleeg Probleem Oplossen aan het eind van dit hoofdstuk 
wanneer je problemen krijgt met je MIDI interface set-up). Als alles goed is, ben je nu klaar 
om SoundDiver uit te proberen met de volgende stappen:

Stap 1 - Sluit je POD aan op det MIDI interface van je computer. Gebruik zowel de 
MIDI IN als de MIDI OUT aansluitingen voor communicatie in twee richtingen 
(zodat POD met je computer kan praten en je computer iets terug kan zeggen). 
Onthoud dat de OUT van POD wordt aangesloten op IN van de computer en de OUT 
van de computer wordt aangesloten op IN van je POD. Vergeet niet POD aan te 
zetten.

Stap 2 - Op de bijbehorende CD staat een SoundDiver installatieprogramma. We 
raden je tevens aan de Support pagina’s op www.line6.com te bezoeken om te zien of er 
al een update van de SoundDiver Installer beschikbaar is. Start de SoundDiver 
Installer om SoundDiver op je machine te installeren. Nu je POD aanstaat en is 
aangesloten op je computer via MIDI, kun je de pas geïnstalleerde SoundDiver 
software opstarten.

Stap 3 - Eerst zie je het  “splash screen” waar je kunt bekijken hoe je contact kunt 
opnemen met Emagic, en je informatie vindt over upgraden naar de volledige versie 
van de SoundDiver software. Daarna zie je een dialoogveld waar je de Engelse of 
Duitse taal kunt kiezen (SoundDiver wordt gemaakt door Emagic, een Duitse firma).

Stap 4 (Macintosh) - Daarna configureer je de poorten; controleer of je op de juiste 
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poort bent aangesloten op je mac (Modem, Printer of USB) en of je het veld voor deze 
poort hebt aangekruist alvorens je de OK knop in het Preferences dialoogveld hebt 
aangeklikt.

Stap 4 (Windows) - SoundDiver geeft je nu waarschijnlijk een dialoogveld met 
betrekking tot MIDI poorten waarbij je OK moet aanklikken. Mogelijk staat er iets als 
“Port XXXX no longer exists” plus een OK knop. Meestal zie je twee dialogen die te 
maken hebben met SoundBlaster poorten, en acht die te maken hebben met Unitor 
poorten (de Unitor is een bepaald MIDI interface). Ga verder en klik bij al deze 
dialogen op OK en uiteindelijk zie je het dialoogveld van SoundDiver dat wordt 
besproken in Stap 5....

Stap 5 - SoundDiver is nu gereed om met je POD te praten (zoals wij hierboven 
hebben uitgelegd, moet je controleren of zowel MIDI In als MIDI Out op de juiste 
manier zijn aangesloten), en geeft je nu een dialoogveld waarbij “Request Device’s 
Memories?” wordt gevraagd. Klik op OK om alle geluiden uit je POD naar de 
SoundDiver te verplaatsen. Daarmee wordt een venster met de titel “Bass POD” 
geopend. 
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Stap 6 - Er verschijnt een venster  als hiernaast. 
Maak je geen zorgen als de namen van de kanalen op 
je POD (“User Programs”) niet overeenkomen met 
de namen die hiernaast staan. Toen we deze 
handleiding naar de drukkerij stuurde, stonden de 
juiste namen nog niet helemaal vast.

Gebruik je muis om de pijl op het scherm te 
verplaatsen naar de “User Programs header bar” 
en klik één keer. De lijst met alle 32 
gebruikersgeheugenplaatsen licht op om te laten 
zien dat ze allemaal zijn geselecteerd (het 
klikken op de header bar is een handige manier 
om alle gebruikersgeheugenplaatsen te 
selecteren).
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Stap 7 (Macintosh) - Dit venster kent twee menu’s: Entry en Options. Vanuit het 
Entry menu kies je Save as... > Selected Entries, zoals hieronder:

SoundDiver geeft standaard een Save File dialoogveld. Boven het dialoogveld zie je 
“Libraries” op het scherm. Hiermee sla je je bibliotheekbestand op in de SoundDiver 
Librariefolder.
 

Klik op “Libraries” als je het bestand ergens anders wilt opslaan. Ook kun je hier een 
nieuwe naam voor je bibliotheek typen (we raden je iets als “Bass POD Sounds” aan). 
Klik vervolgens op Save. 
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 Stap 7 (Windows) - In Windows vind je het Entry menu bovenaan op het scherm 
samen met File en de rest. Kies Save as... > Selected Entries. SoundDiver geeft 
standaard een Save File dialoogveld. De Libraries folder uit de SoundDiver software 
wordt automatisch geselecteerd als bestemming voor je bibliotheekbestand. Ook kun 
je hier een nieuwe naam voor je bibliotheek typen (we raden je iets als “Bass POD 
Sounds” aan). Klik vervolgens op Save.

Stap 8 - Om alles goed te controleren, kies 
je  Open vanuit het File menu en open je 
de net opgeslagen bibliotheek. Als het 
goed is zie je een venster als hiernaast met 
alle 36 geheugen van de POD. Maak je geen 
zorgen als de namen op je venster niet 
overeenkomen met de namen die hiernaast 
staan. Toen we deze handleiding naar de 
drukkerij stuurde, stonden de juiste namen nog 
niet helemaal vast

Gefeliciteerd! Je weet nu hoe je met de 
library -functie van de SoundDiver moet 
omgaan!
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Nog Enkele SoundDiver Tips
Wij zijn nu klaar met de uitleg over hoe je je geluiden op de computer moet 
opslaan, maar er zijn nog enkele belangrijke tips die je moet weten:

Een Kanaalgeheugen/Programma 
Bewerken - 
Het SoundDiver venster hiernaast toont de 
inhoud van het geheugen van je POD. 
Om het kanaalgeheugen van de POD te 
bewerken (SoundDiver noemt dat een “User 
Program”), dubbelklik je op de naam uit de lijst 
om een bewerkingsvenster op te roepen.

Transmit/Request - 
De “Transmit” en “Receive” commando’s zijn 
beschikbaar via het MIDI menu van 
SoundDiver Als je bijvoorbeeld op één van 
de kanalen/programma’s uit de namenlijst 
van bovenstaand venster klikt en vervolgens 
het commando Transmit selecteert, begrijpt 
SoundDiver dat je dit geluid naar je POD 
wilt verplaatsen  (met andere woorden: de 
parameters van het geluid worden vanuit de 

computer naar de POD gestuurd zodat ze allebei over dezelfde informatie 
beschikken – de POD kopieërt het computergeluid). Als je het commando 
Request selecteert, gebeurt het andersom (met andere woorden: de parameters van 
het geluid worden vanuit de POD naar de computer gestuurd zodat ze allebei over 
dezelfde informatie beschikken – de computer kopieërt het geluid van de POD).

Vergeet deze commando’s niet wanneer het lijkt of de POD en de computer zich 
niet met dezelfde informatie bezighouden; Gebruik Transmit en Request om de 
POD en computer te synchroniseren.
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 SOUNDDIVER SETUP, PROBLEMEN OPLOSSEN

Bij het werken met SoundDiver en een Windows geluidskaart moet je met enkele punten  
rekeninghouden. Voor elk probleem bestaat echter een oplossing, met dank aan de held 
van onze technische ondersteuning, George Van Wagner:

1. Kaarten van het type SoundBlaster hebben meer dan één MIDI driver. Normaal 
gesproken kiest het systeem de driver van de ingebouwde synth van de kaart als 
standaardwaarde, en niet de externe MIDI poort. Dat betekent dat je de juiste 
driver moet selecteren alvorens de SoundDiver de POD kan herkennen.

2. MIDI kabels moeten van uit naar in worden aangesloten en andersom (sluit de 
MIDI In van de POD niet aan op de MIDI In van je computer; sluit de MIDI In 
van de POD aan op de MIDI Out van de computer). Denk aan de richting van de 
informatie; vanUIT de POD, IN de computer. VanUIT de computer, IN de POD.

3. MIDI kanalen moeten op dezelfde waardes worden gezet. De snelste manier om 
communicatie te verzekeren is om voor de POD MIDI Kanaal A te kiezen (In 
MIDI taal is dat bekend als Omni mode).

Dit zijn andere basisstappen om communicatie met de POD te verzekeren:

1. Wanneer je een dialoogveld te zien krijgt dat volhoudt dat er geen nieuw 
apparaat is gevonden, klik je op de Manually knop. Daarbij krijg je toegang tot 
het Memory Manager venster van de SoundDiver.

2. Links van het Memory Manager venster zie je een lijst met parameters. 
Controleer of de Out Port als driver van External MIDI wordt aangemerkt. 
Omdat verschillende bedrijven hun drivers allerlei verschillende namen geven, is 
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er niet één standaardnaam. De juiste keus is echter redelijk vanzelfsprekend.

3. Controleer of Device ID op 1 is gezet.

4. Klik, rechts van de Memory Manager, op User Programs.

5. Klik vervolgens op het linker ikoontje, linksboven de Memory Manager. Die 
lijkt op een klein keyboard met een pijl en een klein vraagteken. Daarbij vraag je 
de programma’s van de POD van dat moment op. Vervolgens  zie je dat alle patch-
namen worden ingevuld en ben je klaar voor de start.





             
APPENDIX A: AMP & CAB MODELS
Fender, Marshall, Vox, Boogie en andere aanduidingen van versterkermodellen en effecten zijn alle geregistreerde
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en zijn op geen enkele manier verbonden met Line 6. Deze merknamen
worden uitsluitend gebruikt om bepaalde versterkergeluiden te beschrijven die kunnen worden geproduceerd  door middel
van de modelleertechneelogie van Line 6. Deze technologie staat aan de basis van de brede verscheidenheid aan geluiden
en effecten van POD, die zijn gemodelleerd naar de populairste geluiden van de hier genoemde klassieke versterkers en
effecten.

Modelnaam Gebaseerd op Mid Sweep

Amp Models
Tube Preamp Tube Instrument Preamp nee
Session SWR SM-400 ja
California Mesa/Boogie Bass 400+ nee
Jazz Tone Polytone Mini-Brute nee
Adam & Eve Eden Traveller WT-300 ja
Eighties Gallien Krueger 800RB nee
Stadium Sunn Coliseum 300 ja
Amp 360 Acoustic 360 ja
Rock Classic Ampeg SVT ja
Brit Major Marshall Major nee
Brit Super Marshall Super Bass nee
Silver Panel Fender Bassman Amp nee
Brit Class A Vox AC-100 nee
Motor City Versatone Pan-O-Flex nee
Flip Top Ampeg B-15 nee
Sub Dub Wanneer je lager dan laag wilt... ja
Cabinet Models
Cabs met 10’s 1979 Ampeg SVT 8x10 Cab

Eden “David” 4x10
SWR “Goliath” 4x10
Hartke 4x10

Cabs met 12’s 60’s Versatone Pan-O-Flex 1x12
1968 Marshall 4x12 with “pre-Rola” 25’s

Cabs met 15’s Ampeg B-15 1x15 closed back combo
Polytone 1x15 closed back combo
Vox AC-100 2x15
Mesa/Boogie 2x15 (front loaded and front ported)
Fender Bassman 2x15 with JBL’s
1969 Marshall Major 4x15 cab (Yeah, baby!)

Cabs met 18’s SWR 1x18
Acoustic 360 cab
Sunn Coliseum 8028 cab (1x18 + 1x12)



        
APPENDIX B: EFFECT PARAMETERS

Effect Tweak Opmerkingen

Bypass n/a Schakelt effecten uit.

Octave Down Mix Gemodelleerd naar Boss OC-2. Hoge instellingen geven 
meer octaafeffect.

Analog Chorus Diverse 
Chorusen

Geïnspireerd op Roland CE-1. Van langzaam en ondiep tot 
sneller en ondieper.

Danish Chorus Diverse 
Chorusen

Gemodelleerd naar t.c. electronics Chorus/Flanger. Van 
langzaam en ondiep tot sneller en dieper.

Orange Phase Speed Gemodelleerd naar de MXR Phase 90.

Gray Flanger Diverse 
Flangers

Gemodelleerd naar de MXR Flanger. Van langzaam en ondiep 
tot sneller en dieper.

Tron Down Peak Range Gemodelleerd naar de Mu-Tron III in de “down” positie. Het 
wah-pedaal varieert het Trom effect, maar geeft geen wah (de 
Tron is immers een soort auto-wah).

Tron Up Peak Range Gemodelleerd naar de Mu-Tron III in de “up” positie. Het 
wah-pedaal varieert het Trom effect, maar geeft geen wah (de 
Tron is immers een soort auto-wah).

S & H Speed Gemodelleerd naar de Oberheim Voltage Controlled Filter 
(voor een sample & hold effect).

S/H + Flanger Sample / Hold
Speed

Combineert Sample & Hold met Gray Flanger.

S/H + Driver Sample / Hold
Speed

Combineert Sample & Hold met Danish Driver.

Bass Synth Decay Rate Geïnspireerd door de Boss Bass Synth – met wat extra’s van 
Line 6.

Danish Driver Distortion Gemodelleerd naar de t.c. electronics Booster Line Driver + 
Distortion. Goed voor vloeiende distortion.

Large Pie Distortion Gemodelleerd naar de Big Muff Pi. Goed voor fuzz.

Pig Foot Distortion Gemodelleerd naar de Hogs Foot. Goed voor een warme 
bass boost.

Rodent Distortion Gemodelleerd naar de Rat. Goed voor cirkelzaagbas en 
gepiep.
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HANGES

 

POD kanalen kunnen door middel van MIDI program changes worden
geselecteerd. Sommige apparaten nummeren programma’s vanaf 0. Andere
beginnen bij 1. Wij beginnen bij 0 (Manual Mode) en gaan van daaraf verder met
de opgeslagen kanalen, zoals in onderstaande tabel:

 

POD Kanaal
MIDI 

Programma 
POD Kanaal

MIDI 
Programma

 

Bank 1 Bank 6

 

Channel A 01 Channel A 21
Channel B 02 Channel B 22
Channel C 03 Channel C 23
Channel D 04 Channel D 24

 

Bank 2 Bank 7

 

Channel A 05 Channel A 25
Channel B 06 Channel B 26
Channel C 07 Channel C 27
Channel D 08 Channel D 28

 

Bank 3 Bank 8

 

Channel A 09 Channel A 29
Channel B 10 Channel B 30
Channel C 11 Channel C 31
Channel D 12 Channel D 32

 

Bank 4 Bank 9

 

Channel A 13 Channel A 33
Channel B 14 Channel B 34
Channel C 15 Channel C 35
Channel D 16 Channel D 36

 

Bank 5

 

Channel A 17

 

Manual Mode 00

 

Channel B 18

 

Tuner 37

 

Channel C 19
Channel D 20

 

Bank 1 Bank 6

 

Channel A 01 Channel A 21
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ONTROLE
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Parameters opmerkingen
Cntrl 

#
Transmitted 
MIDI Range

Received 
MIDI Range

 

Programs 
(Channel Memories)

- - 0=Manual, 
1-36=Programs, 

Tuner=37

0=Manual, 
1-36=Programs, 

Tuner=37
MIDI Channel 0-15 - nee TRANSMIT
Apply FX to D.I. Button On/Off 64 0=Off; 127=On Rcv: 0-63=OFF, 64-127=ON

 

Knop Controls

 

Amp Model - 12 0-15 0=Tube Preamp, 1-16=Amps, 
>16 treated as 16

Drive - 13 0-127 0-127
Bass - 14 0-127 0-127
Mid - 15 0-127 0-127
Treble - 16 0-127 0-127
Channel Volume - 17 0-127 0-127
Compress Sets threshold 

(see page 2 of 3 
for additional 
compressor 
parameters

18 0-127 0-127

Effect Select Kneeb - 19 0-15 0=Bypass, 1-15 other effects, 
treat >15 as 15

Effect Tweak - 1 0-127 0-127

 

Alternate Controls (accessed via CABS AND EQ button)

 

Parametric EQ 
Frequency

30Hz - 8KHz 25 0-127 (Turn Bass with 
CABS & EQ on)

0-127

Parametric EQ 
Shape/Width/Q

- 26 0-127 (Turn Mid with 
CABS & EQ on)

0-127

Parametric EQ
Gain

Infinite cut - +12dB 27 0-127 (Turn Treble 
with CABS & EQ on)

0-127

FX Lo-Cut Off - 1KHz 21 0-127 (Chan Vol with 
CABS & EQ on)

0-127; 0-OFF

neeise Gate On/Off On/Off 22 0-127 (Hold CABS & 
EQ, turn Compress)

Rcv: 0-63=OFF, 64-127=ON

Amp Model Mid Sweep 
(on selected models)

- 28 0-127 (Hold CABS & 
EQ, turn Effect Tweak)

0-127

Cabinet Type 0-15 (0 = nee cab) 71 0-15 (Turn Effects 
with CABS & EQ on)

0-15 (0 = nee cab)
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Parameters opmerkingen
Cntrl 

#
Transmitted 
MIDI Range

Received 
MIDI Range

neeise Gate

 

neeise Gate Threshold 6dB-96dB 23 no TRANSMIT 0-127
neeise Gate Decay 8.1-159.2ms 24 no TRANSMIT 0-127

 

Compressor Details

 

Compression Ratio Ranging from less 
to more: 2:1, 

3.3:1 (a la LA-2A), 
8:1, 12:1, and 

infinity:1 (a limiter)

42 no TRANSMIT 0-24=2:1
25-49=3.3:1 (same as LA-2A)

50-74=8:1
75-99=12:1

100-127= infinity:1
Compressor Attack - 51 no TRANSMIT 0-127
Compressor Decay - 63 no TRANSMIT 0-127

 

Wah Pedal

 

Wah Pedal - 4 0-127 0-127
Wah Wah Pedal On/Off On/Off 43 FB SWITCH 

ON=127/OFF=0
Rcv: 0-63=OFF, 64-127=ON

Wah Bottom Frequency - 44 nee TRANSMIT 0-127
Wah Top Frequency - 45 nee TRANSMIT 0-127

 

Volume Pedal

 

Volume Pedal - 7 0-127 Rcv: 0-63=OFF, 64-127=ON
Volume Pedal Minimum - 46 0-127 0-127
Volume Pedal Location Pre Amp Model / 

Post Amp Model
47 nee TRANSMIT Rcv: 0-63=BEFORE TUBE, 

64-127=AFTER TUBE

 

Octave Down

 

Mix - 29 nee TRANSMIT 0-127

 

Analog Chorus

 

Speed - 30 nee TRANSMIT 0-127
Depth - 31 nee TRANSMIT 0-127

 

Danish Chorus

 

Speed - 32 nee TRANSMIT 0-127
Intensity - 33 nee TRANSMIT 0-127
Width - 34 nee TRANSMIT 0-127

 

Orange Phase

 

Speed - 35 nee TRANSMIT 0-127
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Parameters opmerkingen
Cntrl 

#
Transmitted 
MIDI Range

Received 
MIDI Range

Gray Flanger

 

Width - 36 no TRANSMIT 0-127
Speed - 37 no TRANSMIT 0-127
Regen - 38 no TRANSMIT 0-127

 

Tron Down

 

Peak - 39 no TRANSMIT 0-127

 

Tron Up

 

Peak - 40 no TRANSMIT 0-127

 

S/H

 

Speed - 41 no TRANSMIT 0-127

 

Bass Synth

 

Dry Level This determines 
how much of your 
neen-synthed bass 

sound you hear

48 no TRANSMIT 0-127

Low Pass Level This is the output 
from the Low Pass 

Filter section of 
the synth effect

49 no TRANSMIT 0-127

High Pass Level This is the output 
from the High Pass 

Filter section of 
the synth effect

50 no TRANSMIT 0-127

Decay - 52 no TRANSMIT 0-127

 

Danish Driver

 

Distortion - 55 no TRANSMIT 0-127

 

Large Pie

 

Distortion - 56 no TRANSMIT 0-127

 

Pig Foot

 

Gain - 57 no TRANSMIT 0-127

 

Rodent

 

Distortion - 58 no TRANSMIT 0-127
Filter - 59 no TRANSMIT 0-127

 

A.I.R.

 

Ambience Level - 72 no TRANSMIT 0-127
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ONTACT

 

K

 

LANTEN

 

-S

 

ERVICE

 

We hopen dat POD je bevalt. Als je vragen of opmerkingen hebt, staat onze ijverige 
ondersteuningsafdeling tot je beschikking via (805) 379-8900 (door de week, tussen 8.00 en 
18.00 Pacific Time), via onze website (www.line6.com,) of via email (support@line6.com). 
Om je hierbij te verzekeren van een plezierige ervaring, raden we ja aan aantekeningen te 
maken voor je ons belt. Op die manier voorkom dat je terug moet bellen omdat je de helft 
van vragen vergeten was.
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RODUCTEN

 

Onze volledige reeks betaalbare versterkers kent geweldige geluiden, net als je Bass  POD, 
en behalve dat ook nog ingebouwde effecten, programmeerbare kanalen, foot control 
opties, MIDI en meer. Ook hebben we een POD Pro, Stomp Box Modelers effectedalen. 
Lees er alles over op de Line 6 web site (www.line6.com) of neem contact op met de 
afdelinmg verkoop of ondersteuning via email (sales@line6.com or support@line6.com), 
bellen kan ook : (805) 379-8900.

 

POD Series

 

 – De POD Pro en POD voor gitaar zijn eveneens leverbaar. POD Pro is 
ToneTransfer compatible met POD en heeft een effectlus, digitale uitgang en nog veel meer. 

 

Flextone II Series

 

 – Een reeks combo’s en een losse top met veel vermogen die 
ToneTransfer compatible zijn en al je POD geluiden aankunnen.

 

AX2 212

 

 – De uitgebreidste Line 6 versterker, de AX2, combineert de 
modelleertechnologie met allerlei multi-effecten in een alles-in-één 100 Watt 2x12" 
combo.

 

Spider Series

 

 – 6 Amp Models en ingebouwde FX in onze meest betaalbare reeks 
versterkers.

 

Stomp Box Modelers

 

 – Een massa gemodelleerde vintage effecten in drie effectpedalen: 
Delay Modeler, met Tape en Analog Delays, 14 Second Loop Sampler en meer. Modulation 
Modeler met klassiekec Choruses, Flangers, Phasers, Rotary Speakers, Tremolo’s en meer. 
Distortion Modeler brengt je een verzameling Distortion, Fuzz en Overdrive modellen.

 

Amp Farm

 

 – Met deze plug-in software voor Pro Tools TDM systemen integreer je de 
modellen van Line 6 met je geavanceerde computer-muzieksysteem. 

 

Pro Tools TDM vereist. 
hardware

 

. 

 

Amp Farm is distributed by Digidesign; contact them directly for pre-
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Line 6 Limited Warranty Information

 

Sending in your registration card allows us to register key information so that we may handle 
problems faster and inform you of advance information, upgrades, and other news. Thanks in 
advance for filling out your registration card and sending it to us. And good luck in your music!

 

Line 6, Inc., warrants this product when purchased at an Authorized Line 6 Dealer in the United States of America or Canada, to be free of defects in
materials and workmanship for a period of one year from the date of original purchase only upon completion and return of the Line 6 Warranty
Registration form within 30 days from date of purchase. Please contact your distributor for information on warranty and service outside USA and Canada.

During the warranty period Line 6 shall, at its option, either repair or replace any product that proves to be defective upon inspection by Line 6.  Line 6
reserves the right to update any unit returned for repair, and reserves the right to change or improve the design of the product at any time without neetice.

This warranty is extended to the original retail purchaser.  This warranty can be transferred to anyone who may subsequently purchase this product within
the applicable warranty period by providing Line 6 with all Warranty Registration information for the new owner and proof of transfer within 30 days of
the purchase.  Final determination of warranty coverage lies solely with Line 6.

This is your sole warranty. Line 6 does neet authorize any third party, including any dealer or sales representative, to assume any liability on behalf of Line
6 or to make any warranty for Line 6. 

Line 6 may, at its option, require proof of the original date of purchase in the form of a dated copy of the original authorized dealer’s invoice or sales receipt.

Service and repairs of Line 6 products are to be performed only at the factory (see below) unless otherwise authorized in advance by the Line 6 Service
Department.  Unauthorized service, repair or modification will void this warranty.

 

To obtain factory service:

Contact Line 6 at (805) 379-8900, 8AM to 5:30 PM Monday through Friday (Pacific Time) and
request the Product Support department (or email support@line6.com).  If necessary, you will be
given a return authorization (RA) number. Products returned without an RA number will be
returned to you at your sole expense. Pack the product in its original shipping carton and
attach a description of the problem along with your name and a phone number where Line 6 can
contact you if necessary.  Ship the product insured and freight prepaid to:

Line 6 Product Support
6033 De Soto Avenue
Woodland Hills, CA  91367

DISCLAIMER AND LIMITATION OF WARRANTY

THE FORGOING WARRANTY  IS THE ONLY WARRANTY GIVEN BY LINE 6 AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES.  ALL
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE
HEREBY EXCLUDED.  UPON EXPIRATION OF THE APPLICABLE EXPRESSED WARRANTY PERIOD, LINE 6 SHALL HAVE nee FURTHER
WARRANTY OBLIGATION OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED.  LINE 6 SHALL IN nee EVENT BE OBLIGATED FOR ANY
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT OR WARRANTY CLAIM, EXPRESSED OR
IMPLIED. Some states do neet allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitation on how long implied warranties last,
so some of the above limitation or exclusion may neet apply to you.  This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which
vary from state to state. This warranty only applies to products sold and used in the United States of America and Canada. Line 6 shall neet be liable for
damages or loss resulting from negligent or intentional acts of shipper or his contract affiliates.  You should contact the shipper for proper claims procedures
in the event of damage or loss resulting from shipment.
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