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CUIDADO: Este equipamento foi testado e segue os limites de um aparelho digital de Classe B com seguimento na Parte 15 das Regras de FCC. A sua operação está su-
jeitas às duas seguintes condições: 1) este aparelho não deve causar interferência prejudicial, e 2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferência que pode causar operações indesejáveis.

  Instruções de segurança importantes

AVISO : PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO,  NÃO EXPONHA O APARELHO À 
CHUVA OU HUMIDADE.

AVISO : PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVER PARAFUSOS. NÃO 
CONTÉM PEÇAS INTERNAS PARA O UTILIZADOR MEXER. 

O símbolo de raio dentro de um triângulo significa “perigo: alta tensão”. 
Este indica a presença de informações acerca da voltagem operacional e 
dos potenciais riscos de choque eléctrico. 

O ponto de exclamação dentro de um triângulo significa “atenção!” Por 
favor leia a informação que aparece ao lado de todos os sinais de aten-
ção.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE 

ELÉCTRICO NÃO ABRA

SERIAL NO:

Note Por Favor:
Line 6, POD e Variax são marcas comerciais da Line 6, Inc., registadas nos os EUA e outros países. 

DT50 é uma marca comercial da Line 6, Inc. Todos os direitos reservados.



Você deve ler estas Instruções Importantes de Segurança. Guarde estas instruções 
num sítio seguro.

•	 Leia	estas	instruções.	
•	 Conserve	estas	instruções.																						
•	 Observe	todas	as	advertência.	
•	 Siga	todas	as	instruções.				
•	 Não	use	este	aparelho	perto	da	água.			
•	 Limpe	apenas	com	um	pano	seco.
•	 Não	bloqueie	as	aberturas	de	ventilação.	Instale	de	acordo	com	as	instruções	do	fabricante.
•	 Não	instale	perto	de	quaisquer	fontes	de	calor	como	radiadores,	aquecedores,	fogões	ou	outros	aparelhos	(incluindo	amplificadores)	que	produzam	calor.
•	 Este	aparelho	deve	ser	ligado	a	uma	tomada	eléctrica	com	ligação	a	terra	de	protecção.
•	 Não	anule	a	segurança	da	ficha	polarizada	ou	com	terra.	Uma	ficha	polarizada	dispõe	de	duas	palhetas	sendo	uma	mais	larga	do	que	a	outra.	Uma	ficha	com	

terra tem dois pinos e um terceiro pino da terra. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua 
tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.

•	 Proteja	o	cabo	de	alimentação	de	pisadelas	ou	apertos,	especialmente	nas	fichas,	receptáculos	de	conveniência	e	o	ponto	onde	sai	do	aparelho.
•	 Utilize	apenas	ligações	/	acessórios	especificados	pelo	fabricante.	
•	 Utilize	apenas	com	o	carrinho,	estrutura,	tripé,	suporte	ou	mesa	especificados	pelo	fabricante,	ou	vendido	com	o	aparelho.	Quando	utilizar	um	carrinho,	tenha	

cuidado ao mover o conjunto carrinho / aparelho para evitar danos por quedas.
•	 Desconecte	este	aparelho	durante	tempestades	ou	quando	não	for	utilizado	por	longos	períodos	de	tempo.
•	 Solicite	a	assistência	de	pessoal	qualificado.	A	manutenção	é	necessária	quando	o	aparelho	tiver	sido	danificado	de	alguma	forma,	como	o	cabo	ou	a	ficha	da	

fonte de alimentação estiver danificado, um líquido tenha sido derramado ou objectos terem caído para dentro do aparelho, o aparelho tenha sido exposto à 
chuva ou humidade, não funcionar normalmente , ou foi derrubado.

•	 O	aparelho	não	deve	ser	exposto	a	pingos	ou	salpicos	e	objectos	cheios	de	líquidos,	como	vasos,	não	devem	ser	colocados	sobre	o	aparelho.
•	 ATENÇÃO:	Para	reduzir	o	risco	de	incêndio	ou	choque	elétrico,	não	exponha	este	aparelho	à	chuva	ou	humidade.
•	 O	acoplador	de	aparelhos	é	usado	como	dispositivo	de	desligar,	o	dispositivo	deve	estar	sempre	acessível.
•	 Ligue	apenas	a	tomadas	de	AC	de	potência	nominal:	100/120V	220/240V	50/60Hz	(dependendo	da	voltagem	da	fonte	de	alimentação	incluída).

•	 Audição	prolongada	com	volume	elevado	pode	causar	perda	auditiva	irreparável	e	/	ou	danos.	Certifique-se	sempre	para	a	prática	de	"ouvir	seguro".
•	 O	serviço	é	necessária	quando	o	aparelho	foi	danificado	de	alguma	forma,	como:
	 •	cabo	da	fonte	de	alimentação	ou	a	ficha	estiver	danificado.													
	 •	líquido	tiver	sido	derramado	ou	objectos	tiverem	caído	dentro	do	aparelho.	
	 •	a	unidade	tiver	sido	exposta	à	chuva	ou	humidade.				
	 •	o	aparelho	cair	ou	a	caixa	está	danificada.
	 •	a	unidade	não	funcionar	normalmente	ou	mudança	no	desempenho	de	forma	significativa.



Obrigado por levar para casa o POD HD500! Nossos engenheiros têm 
trabalhado muito e duro para trazer-lhe o novo POD série HD  proces-
sador multi-efeitos. Tendo a nova modelação HD Amp modeling, o POD 
HD500 também possui efeitos pertencentes à nossa série M, M9 & M13. 
Mas não é tudo! Os processadores POD HD são os primeiros produtos a 
ter L6 LINK, um protocolo de conectividade exclusivo que abre todo um 
novo mundo de recursos e controle para músicos sérios quando usado 
com	outros	produtos	compatíveis	(por	exemplo,	a	série	de	amplificadores	
DT50, de guitarra, da Line 6!)

Quando quiser ir mais fundo, recomendamos que vá buscar o Advanced 
User Guide & Model Gallery para o POD HD500 visitando-nos online em  
www.line6.com/manuals. E quando você estiver online, certifique-se e 
faça o download gratuito do software de edição do POD HD500 da nossa 
página de Download. As operações básicas são abordadas aqui neste 
manual do usuário, vamos então começar.

Bem-vindo ao Pod Hd500
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1. Visor - O LCD é a sua janela para o poder do POD HD500.

Home Pages - são a visão normal no seu POD. Hà 3 tipos de vistas 
para o utilizador escolher para a Home Page.  

Selected
Sélection

Ausgewählte
Geselecteerd

Seleccionados
選択

A Visualização de Fluxo de Sinal	mostra-lhe	todos	os	"blocos"	de	
amp e efeitos  na sua cadeia de sinal. Deste tipo de vista você pode 
editar ou mover qualquer componente que afecta o seu tom no 
caminho do sinal. Use o Botão de 4-vias para seleccionar um bloco 
de Amp, FX, ou Looper. Na parte inferior da tela de Visualização de 
Fluxo de Sinal, assim como na maioria dos outros ecrãs, você verá 
até quatro parâmetros que pode aceder usando os Botões Multi-
Funções - estes parâmetros são específicos para o bloco selecionado. 

Pressione o botão VIEW para mudar o foco para a vista de 
desempenho. Este ecrã apresenta os FX e/ou Presets que estão 
actualmente atribuídos aos pedais FS1 a FS8 do seu POD HD500. 
Os pedais FS4 - FS8 podem ser configurados para fazer de On / 
Off nos Blocos FX 4-8 , ou fornecer o acesso imediato aos canais 

A, B, C, D dentro do Banco actual via as páginas de configuração 
-	Setup	(Pressione	e	Segure	o	botão	HOME para acesso às Páginas 
do Sistema). 

Pressione o botão VIEW mais uma vez, para mostrar o Big User 
View, que mostra o número do banco e do canal, onde o programa 
está armazenado. 

 Páginas de Edição - Estas páginas mostram todos os parâmetros 
disponíveis para ajustar no bloco ou na página de configuração do 
sistema. A partir do Signal Flow View, você pode  pressionar duas 
vezes ENTER para aceder à página de edição para o bloco que está 
selecionado. Veja o guia on-line disponível para mais informações.

2. Botão Presets / Set Lists - Gire este botão para selecionar através 
dos	presets.	Os	Presets	(Programas)	são	salvos	em	grupos	chamados	
Set Lists tornando mais fácil manter Programas diferentes 
agrupados para aplicações específicas. Para carregar um novo Set 
List, pressionar o botão Set Lists e usar o Botão de 4-vias para 
destacar um Set List. Seleccionar um Set List oferece opções para 
o carregar e renomear, bem como do reordenamento dos presets 
dentro do Set List. NOTA: Ao reordenar os presets você deve 
pressionar o botão Set Lists, para salvar as alterações. 



3. Tecla Save - Pressione esta tecla para salvar alterações num preset 
de	fábrica	ou	as	suas	próprias	criações	-	cada	preset	está	disponível	
para ser substituído. Use os botões multi-função para renomear o 
preset e selecione o Set List e local predefinido. Pressione a tecla 
Save novamente para concluir a operação. Pressione qualquer outro 
botão para cancelar.

4. Tecla View (Vista) - Pressione esta tecla para alternar entre qualquer 
uma das 3 vistas do Home Page – Signal Flow View, Big User View, 
ou Performance View. Pressione e segure a tecla VIEW para acesso 
às páginas de System & I/O onde você pode atribuir o contraste do 
Visor, configurar entradas/saídas e atribuir o comportamento dos 
pedais.

5. Botão de 4-vias - Utilizado para percorrer as opções nas páginas 
do POD HD500. Pressione o botão para esquerda, direita, cima e  
baixo para destacar itens no Visor. Este botão também é usado para 
navegar por várias páginas.

6. Tecla Move - Pressione esta tecla para executar várias funções de 
movimento. Da vista Visualização de Fluxo de Sinal  pode usar o 
Botão de 4-vias para destacar itens na cadeia de sinal. Pressionando  
a tecla MOVE	 permite-lhe	 "agarrar"	 aquele	 item	 e	 movê-lo	 para	
outras partes do percurso do sinal usando o Botão de 4-vias. 
Pressione a tecla MOVE	novamente	para	o	"soltar"	na	nova	posição.

Da página Set List pode usar a tecla MOVE para reposicionar os 
presets	numa	Set	List	nova	ou	localização	de	memória.

Prima duas vezes a tecla MOVE para atribuir um controlador a 
qualquer parâmetro dos blocos de  efeitos .

Nota: O Looper e os Modelos de Amp têm algumas restrições em 
relação ao seu posicionamento.  Veja o Advanced User Guide para  
mais detalhes.

7. Tecla Enter (ON/OFF) – Enquanto na Vista de Fluxo de Sinal, 
pressione esta tecla para ligar/desligar blocos de efeitos. Prima duas 
vezes Enter para aceder a outras páginas de edição. Essas páginas 
exibem todos os parâmetros associados ao bloco.  Segure ENTER 
para salientar o modo Foot Switch Assign.

A tecla Enter é também usada para carregar Set Lists e presets.

8.  Botões Multi-Função – Estes quatro botões fornecem controles 
para várias funcionalidades dependendo do foco actual da tela, mas 
em geral os botões irão controlar os parâmetros exibidos na parte 
inferior do visor principal da seguinte forma: Botão 1 controla o 
parâmetro superior esquerdo, o 2 controla o inferior esquerdo , o 
3 controla o superior direito, e o 4 controla o inferior direito. Veja o 
Advanced User Guide para  mais detalhes.. 

9.  Drive - DRIVE é como o Ganho na maior parte dos amps; controlando 
a	"sujidade"	ou	distorção	que	tem	no	som.	O	POD	HD500	pode	ter	até	
dois amps de uma vez, certifique-se que seleciona o amp que quer 
ajustar	(através	do	CTL:parâmetro	Amp)	antes	de	girar	o	botão	Drive.

10.  Controles de Tom - Os controles BASS, MID, TREBLE e 
PRESENCE são personalizados para cada modelo de Amp para 
lhe dar controle tonal ideal. Quando você roda um desses botões, o 
visor irá mostrar brevemente as configurações do Drive, Bass, Mid, 
Treble e Presence. Lembre-se, ao usar dois amps, tenha a certeza de 
escolher o amp que você deseja ajustar antes de rodar estes botões.

11.  Botão de Volume - Isto ajusta o nível de saída do seu modelo de 
amp sem afectar as características de som ou de distorção do modelo 
de amp.

12.  Botão de Master Volume - Controla o volume de saída geral do 
POD HD500, incluindo o nível de auscultadores. Alterando o nível do 
Master Volume não altera o som, assim você pode obter o som que 
quer, a qualquer volume. Esta configuração é global e não é salva 
quando	você	memoriza	configurações	nas	posições	de	memória	do	
POD HD500.

Nota: POD HD500 geralmente terá o melhor desempenho de 
sinal-ruído quando você tem o Master Volume no máximo. Com o 
controle de Master Volume  em baixo, você pode ter ruído extra 
- o que obviamente não quer - se tiver que compensar na saída 
da mesa ou gravador . A fim de permitir que você ajuste o Master 
Volume o mais alto possível durante a gravação, mistura ou outros 
equipamentos de estúdio, certifique-se de estar a ligar as saídas 
1/4"	do	POD	HD500	em	nível	de	linha,	e	não	nível	de	microfone	ou	



de guitarra. Entradas com nível de Linha devem permitir que você 
aumente o Master Volume	 do	POD	HD500	até	ao	fim	 (ou	quase)	
e assim obter o melhor som possível. Se seu equipamento possui 
entradas que funcionam como mic/nível de linha, tente pôr o ganho 
dos canais no mínimo, e o Master Volume do POD HD500 no 
máximo. Há também um interruptor que lhe permite definir as saídas 
de	linha	para	amp	(instrumento)	ou	nível	de	linha.

Dito isto, recomendamos que comece com o Master Volume no 
mínimo e, lentamente, aumente para o máximo até antes de ocorrer 
qualquer	"clipping"	no	áudio	(o	mau	tipo	de	distorção).

13.  Pedais - Em operação normal trabalham da seguinte forma: 

Bank Up, Down - Estes escolhem entre 16 bancos de presets na Set 
List actual. Depois de ir para um novo banco, carregue no pedal A, B, 
C ou D para realmente carregar um preset desse banco.

FS 1- FS 4 - (Fila	de	cima)	Estes	pedais	ligam/desligam	os	efeitos	e	
modelos de amp como um controlador MIDI ou pedaleira cheia de 
pedais	analógicos.

A, B, C & D - (Fila de baixo) Da fábrica esses pedais dão acesso 
instantâneo aos presets de A-D do banco  selecionado. Você pode 
alterar esse comportamento nas páginas System & I/O  para ter mais 
4	controladores	on/off	adicionais.	Mesmo	nesse	modo	(FS 5-8) você 
ainda pode aceder aos presets pressionando os pedais Banco Cima 
e Baixo. Pressionando os pedais Banco Cima ou Baixo pode aceder a 
A, B, C ou D - ao carregar esse preset reverte instantaneamente ao 
modo FS 5-8.

Tap Tempo - Batendo no botão TAP várias vezes define o ritmo 
de todos os efeitos cujo recurso TAP lhes foi atribuído. A maioria 
dos efeitos do POD HD500 baseados no tempo, pode ter o TAP a 
afectar os parâmetros definidos para uma nota específica. Pressione 
e segure TAP para entrar no Modo de Afinador. Agora você tem um 
Afinador  cromático no seu Visor.

Looper - Dá	 ao	 POD	 HD500	 a	 capacidade	 de	 fazer	 loops	 até	 48	
segundos.. O pedal PRE/POST permite-lhe pôr a gravação ou 
reprodução	 do	 loop	 antes	 do	 amp	 e	 dos	 efeitos	 ou	 depois	 (LED	
off=PRE, LED on=POST). Gravar no modo PRE	 (LED	 apagado)	

permite-lhe gravar a guitarra e, em seguida, testar vários efeitos, 
com o loop a reproduzir. Durante a gravação no modo POST	 (LED	
aceso) capta o seu amp e efeitos no loop podendo gravar mais 
camadas com outros presets. Carregue em REC/Overdub para 
iniciar a gravação de um loop e depois em Play/Stop para acabar o 
loop e iniciar imediatamente a reprodução. Você pode juntar partes 
adicionais carregando outra vez em Rec/Overdub. Carregue em 
PLAy/STOP para parar ou recomeçar a reprodução. Se se enganar 
na última gravação carregue em UNDO para a apagar. Use 1/2 
SPEED a qualquer momento para ouvir a reprodução do loop a 
metade da velocidade do loop original - isso também desce tudo 1 
oitava. Carregue em REVERSE para reproduzir ao contrário - xirdneH 
imiJ omoC. Pode sair do Modo Looper, quando um loop ainda está 
a tocar, para mudar presets ou ligar / desligar amps e efeitos, e voltar 
para gravar novos loops. Bem fixe, não?

A configuração de fábrica para a exibição do Looper é ALL VIEWS. 
Se quiser configurá-lo para PERFORMANCE VIEW,	então	só	ele	irá	
mostrar no visor enquanto neste modo. O benefício da configuração 
de fábrica é saber sempre se está no modo looper ou não. O 
PERFORMANCE VIEW tem a vantagem de ser capaz de manipular 
os parâmetros do amp, enquanto faz loops. 

Nota: Mudando o estado do pedal PRE/POST enquanto o loop 
estiver a reproduzir pode mudar dramáticamente o volume, por isso 
tome cuidado!

14.  Pedais de Expressão - As luzes à esquerda do pedal, indicam 
quando um Pedal de Expressão está ligado e activo. O pedal do POD 
HD500 pode alternar entre EXP 1 e EXP 2 através do interruptor de 
pé integrado no pedal. Você pode adicionar um segundo Pedal de 
Expressão para controlar em  simultâneo EXP 1 e EXP 2 através da 
entrada Pedal 2 na parte traseira do POD HD500. Você pode atribuir 
a esses pedais Volume, Wah, ou  ajustar vários parâmetros de efeitos 
e modelos de amps que estejam no programa escolhido.



15. Pedal 2 -  Ligue um pedal de expressão normal, como o  EX-1 da 
Line 6, e você será capaz de controlar o Volume, Wah ou funções de 
parâmetros dos efeitos.

16. Guitar In - Ligue aqui o cabo da guitarra. Se estiver a usar pickups 
activos ou com alto ganho pode querer ajustar o selector Guitar In 
no topo do POD HD500 para PAD. Não há nenhuma regra, use o que 
soar melhor.

17. Entrada CD/MP3 - Ligue aqui um leitor de CD, MP3, caixa de ritmos 
ou outro aparelho, e você vai ouvi-lo através dos auscultadores, da 
saída não-balanceada e da balanceada. Use o controle de volume 
desse dispositivo para equilibrar o volume em relação ao som de 
guitarra. Comece com o volume do aparelho baixo e suba até o 
volume desejado.

18. Saída Não-balanceada - ligue	aqui	 cabos	 jack	1/4"	para	enviar	o	
som para o amp de guitarra, mesa de mistura, ou sistema de PA. 
Mude o selector no topo do POD HD500 para AMP ao enviar para 
um amp de guitarra ou LINE para dispositivos com entradas -10dBV 
(normal	em	mesas	de	mistura	e	gravadores).

19. Saída Balanceada  - ligue aqui cabos XLR balanceados para uma 
ligação ideal a gravadores digitais ou para enviar para a mesa de 
mistura	 ou	 PA	 ao	 tocar	 ao	 vivo.	 Se	 ouvir	 "hum"	 ou	 outros	 ruídos,	
coloque o interruptor XLR no topo do POD HD500 para LIFT para 
eliminar loops de terra entre o seu equipamento. 

20. Auscultadores - Ligue aqui os auscultadores. O volume é ajustado 
pelo botão Master Volume. Use sempre práticas seguras de 
audição, começando com um nível baixo e aumentando a partir daí, 
se precisar de mais volume.

21. Aux In -	Esta	entrada	jack	1/4"	não-balanceada	pode	ser	usada	para	
uma segunda guitarra ou para outro instrumento. Visite as páginas 
do SySTEM & I/O para configurar as opções do Aux In.

22. Entrada Mic - Ligue aqui o microfone e use o controle de volume 
do mic para obter um bom nível. Visite as páginas do SySTEM & 
I/O para configurar as opções.

23. Loop de efeitos - fornece	uma	ligação	stereo	(usando	cabos	TRS)	de	
envio e retorno de efeitos . Defina o selector FX LOOP LEVEL para 
LINE, tornando-o ideal para dispositivos de nível de linha. O loop 
também pode ser usado com pedais, definindo o selector FX LOOP 
LEVEL para STOMP. 

24. Variax Digital Interface - Esta entrada fornece energia e uma 
ligação digital de áudio directa entre uma guitarra Variax da Line 6 
ou baixo e o POD HD500. Visite as páginas do SySTEM & I/O para 
configurar as opções de envio do sinal.

Quando quiser ligar uma Variax, use apenas cabos fornecidos pela 
Line 6 e compatíveis com a Variax - e não cabos Ethernet normais ou 
outros cabos - para evitar danos no conector.

Pode saber mais sobre a família das guitarras Variax, cada uma 
dando-lhe o som de uma coleção interia de guitarras num único 
instrumento, em www.line6.com.

25. S/PDIF - Esta	tomada	envia	versões	digitais	de	24-bit	dos	sinais	do	
Direct Out. As páginas de edição do SySTEM & I/O permitem que 
você escolha a taxa de amostragem e ajuste o nível.

26. MIDI - Ligue o POD HD500 ao seu equipamento MIDI para enviar 
e receber mensagens Program Change para selecionar presets. O 

USBPHONES AUX IN L/MONO RIGHT TRS STEREO
FX RETURN

LEFT RIGHT
BALANCED OUTPUT

L/MONO R/MONO
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MIDI OUT do POD HD500 liga ao MIDI IN do outro aparelho; o MIDI 
IN vai para o MIDI OUT do outro dispositivo. 

27. USB - A ligação USB permite ligar directamente ao USB de um 
computador para gravação directa e tirar proveito de muitos recursos 
do computador, incluindo o software livre, editor/biblioteca, POD 
HD500 Edit. Leia o Guia avançado disponível on-line para saber mais.

28. L6 LINK – É uma conecção poderosa desenvolvida pela Line 6 para 
permitir	uma	 ligação	fácil,	fiável,	com	um	só	cabo,	entre	diferentes	
produtos da Line 6. No caso dos amps de guitarra série DT50 e 
os processadores multi-efeitos da série POD HD	 (300/400/500),	
esta ligação permite que ambos os produtos se sincronizem e 
comuniquem exclusivamente um com o outro. L6 LINK passa 
áudio e dados de controle num único cabo, e a operação resultante 
permite ligar um único cabo da família de processadores POD HD a 
um amplificador de série DT50 e ter benefícios incríveis:

•	 Não	 são	 necessários	 cabos	 adicionais	 para	 ligar	 um	 POD	HD	
(300/400/500)	a	um	amplificador	de	guitarra	série	DT50.

•	 Alterar,	por	exemplo,	as	definições	dos	sons	no	POD	HD	ou	no	
DT50 actualiza imediatamente o som. 

•	 Editar	um	preset	no	POD	HD	simplesmente	girando	botões	no	
DT50, como em qualquer outro amp de guitarra, e em seguida, 
salvá-lo no POD HD para o voltar a usar em qualquer altura.

•	 Esta	 é	 completamente	 louca!	 Chamando-se	 um	 modelo	 de	
amp ou preset no POD HD permite que o DT50 se reconfigure 
dinamicamente	no	domínio	analógico	para	optimizar	os	 seus	
componentes para coincidirem com o amp de origem. Altere 
o preset no POD HD, e o DT50 irá alinhar-se imediatamente, 
analógicamente,	em	coisas	como	funcionamento	em	classe	A	
ou A/B, método de Bias, topologia de Feedback, funcionamento 
das válvulas Triode/Pentode das válvulas de potência e muito 
mais! 

•	 A	 detecção	 automática	 permite	 que	múltiplos	 amps,	 ligados	
entre si, operem numa variedade de maneiras, dependendo do 
POD HD conectado. No mínimo, todos os POD HDs suportam 
operação em estéreo, com DT50s interligados e o POD HD500 
suporta até quatro amps com configurações como modo de 
wet/dry facilmente disponíveis.

29.  Power - Conecte a fonte de alimentação da Line 6 aqui para ligar do 
aparelho. Retire a ficha para o desligar. Enrole o cabo de alimentação 
uma	ou	duas	vezes	no	"T"		para	evitar	uma	desconexão	acidental.

editar o seu som - o BásiCo

Blocos de Amp 
Um	único	bloco	AMP	pode	ser	colocado	nas	posições	"pré"	ou	"Post"	no	
fluxo do sinal...

...ou, dois Amps podem ser utilizados se posicionados nos caminhos A & 
B. Você pode remover o Bloco Amp B do percurso do sinal em qualquer 
preset com dois Blocos de Amp, seleccionando o Bloco Amp A e deslo-
cando-o	para	uma	posição	pré	ou	pós	usando	o	botão	MOVE. 

A

B

Os	 Blocos	 de	 Amp	 têm	 3	 estados	 disponíveis:	 On,	 Off	 (desligado)	 ou	
Disabled	(por	vezes	referido	como	um	estado	"nulo"	para	o	Bloco).

ON DISABLEDOFF



Editando os Parâmetros de Amp, Cab & Mic 
Quando um Bloco de AMP é selecionado,  pode usar os botões multi-
função	1-4	para	selecionar	Modelos	de	Amp,	de	Coluna	e	de	Microfone.	
Ao	utilizar	uma	configuração	com	dois	amps,	o	botão	4	permite	escolher	
qual o amp que é controlado pelos botões DRIVE, VOLUME e TONE. 
Ao	percorrer	os	modelos	de	amps,	verá	que	nós	também	incluimos	um	
conjunto	completo	de	versões	do	"pré-amplificador"	de	cada	Amp.	Você	
pode escolher um deles para obter o tom de apenas o pré-amplificador 
do amplificador. Isto pode ser muito útil se você deseja usar o seu POD  
HD500 com um amplificador externo.

Rode um dos botões de Tone do Amp para ajustar o Amp selecionado.

Sempre que ajustar um dos botões de Tone do Amp, verá momentânea-
mente no visor  a página AMP: EDIT exibida, mostrando os valores reais 
dos botões de Tone dos Modelos  actuais de Amp A & B. Ou, para exibir 
manualmente a página AMP: EDIT, prima duas vezes o botão ENTER 
quando tem selecionado um modelo de Amp. Você verá os respectivos 
controles ajustar no visor ao ajustar os botões de VOLUME, DRIVE,  e 
TONE. Os pontos pretos ao redor de cada botão indicam o último valor 
guardado. Com um bloco de amp desligado verá apenas um botão de 
VOL. Este é um parâmetro separado para o volume do Amp Model em 
Bypass. Use o botão de VOLUME para o ajustar, e o valor é armazenado 
separadamente com o Preset para sempre que fizer Bypass do AMP. 

Amp Block OFF

A

B

A partir da página 1 da tela AMP: EDIT, pressione a seta direita do Botão 
de 4-vias para visualizar a página 2, onde tem acesso a opções adicionais. 
Botão 1 - Seleciona o tipo de microfone. Botão 3 - Define a quantidade 

de	 "Reflexões	 iniciais".	 Valores	mais	 altos	 adicionam	mais	 reflexões	 do	
som da sala ao seu som. Botão 4 - Define os botões Multi-função para 
alterar os valores nesta página para o Amp A ou B.

Blocos de FX
Em cada Preset há sempre um total de 8 blocos de FX, cada um capaz de 
carregar todos os modelos FX ou o Loop. Selecione qualquer Block de FX, 
na tela de Exibição do Fluxo de Sinal,  e vai ver opções na parte inferior 
do visor, ajustáveis usando os botões Multi-Função 1-4.	Com	um	bloco	
de FX selecionado  Botão 1 - Escolhe entre as categorias de Modelos de 
FX - Dynamics, Distortion, Modulation, Filter, Pitch, EQ, Delay, Reverb, Vol/
Pan, Wah, FX Loop, ou nenhuma. Botão 2 - Escolha o Modelo desejado.  
Botão 3 - Escolha de até 5 parâmetros ajustáveis   para o modelo selecio-
nado de FX. Em alternativa, prima duas vezes a tecla ENTER para exibir 
a tela Edit Mode, onde todos os parâmetros são visíveis simultâneamente 
para o Modelo de FX selecionado. Botão 4 - Ajusta o valor para o parâ-
metro selecionado. 

Cada bloco de FX também oferece os seguintes recursos: On / Off: 
Alterne	 o	 Bloco	 FX	 entre	 "On"	 ou	 "Off",	 pressionando	o	botão	ENTER 
uma vez. O sinal continua a fluir pelo efeito, mas não será processado   
por ele. Mova a posição do FX: Para mover um bloco de FX, comece na 
vista Visualização de Fluxo de Sinal e selecione o Bloco a ser movido. 
Pressione o botão MOVE,	 e	 verá	o	bloco	 selecionado	aparecer	 "levan-
tado"	a	indicar	que	se	pode	mover.	Use	o		Botão de 4-vias  para mover 
o bloco de FX para a posição desejada. Uma vez que o Bloco FX esteja na 
posição desejada, pressione o botão MOVE novamente para o soltar no 
lugar.



Loop de FX 
Pode escolher carregar o Loop de FX em qualquer um dos 8 blocos. Isso 
permite que você posicione o Loop de efeitos do POD HD500 onde quiser 
no caminho de sinal actual do Preset. 

Assim como nos FX, você pode aceder ás opções do Loop de FX na parte 
inferior da vista de Visualização de Fluxo de Sinal, ou na tela Edit Mode. 
Também pode ligar / desligar o Loop de FX, premindo o botão ENTER 
uma vez.

Bloco Mixer (Mesa de mistura) 
A	"Mixer"	posiciona-se	permanentemente	no	final	dos	caminhos	paralelos	
A & B e proporciona Volume e Pan individuais para cada um deles antes 
de	 serem	 enviados	 para	 a	 posição	 "Post".	 Quando	 seleciona	 a	 "Mixer"	
na vista de Visualização de Fluxo de Sinal	os	seus	4	parâmetros	ficam	
disponíveis na parte inferior da tela, e acessíveis através dos botões Multi-
Função	1-4.	Botão 1 - Volume A controla o volume de saída do caminho 
A. Botão 2 - Volume B controla o volume de saída do caminho B. 0 dB é 
o ganho unitário. Botão 3 - Pan A ajusta o equilíbrio esquerda/direita da 
saída A. Botão 4 - Pan B ajusta o equilíbrio esquerda/direita da saída B. 

Nota: Alterações	nos	níveis	da	"mixer"	pode	afectar	a	maneira	como	os	
efeitos	 e	modelos	 de	 amplificadores	 são	 "saturados"	 quando	 colocada	
antes deles na cadeia de sinal. Por exemplo, subindo o volume na frente 
de um modelo de amp pode mudar a distorção característica desse amp... 
um testemunho do comportamento autêntico dos nossos modelos de 
amps.

Atribuição do Pedal de Expressão 
O POD HD500 inclui dois modos de pedal, EXP 1 e EXP 2, cada um dos 
quais pode ser atribuído a qualquer parâmetro dos FX, ou mesmo um do 
Loop de FX. A cada um dos pedais EXP 1 e EXP 2 pode ser atribuído o 
controle	de	parâmetros	independentes	dos	FX.	O	pedal	"incluído"	pode	
alternar entre EXP 1 e EXP 2.	Clique	no	botão	"interruptor	de	pé"	para	
alternar entre EXP 1 e EXP 2. Quando um pedal de expressão está ligado 
à entrada 2 na parte de trás do POD HD500  controla o EXP 2.  

Controlando Parâmetros dos Amp & FX
A configuração da atribuição dos parâmetros do EXP 1 e EXP 2 é feita 

dentro da vista Controller Assign. Para aceder à vista vá para a vista de 
Visualização de Fluxo de Sinal e selecione o Amp ou Bloco de FX para 
o qual pretende atribuir o pedal de expressão. Selecione o Bloco de FX, 
e em seguida, pressione duas vezes o botão MOVE. A vista Controller 
Assign é exibida especificamente para o Amp ou modelo de FX carregado 
actualmente no bloco selecionado. Utilize os botões multi-função 1-4	
para configurar as opções do Pedal para este modelo de FX. Botão 1 - 
Seleciona o parâmetro para o modelo actual que você deseja controlar 
com um Exp. Botão 2 - Seleciona o controlador que pretende atribuir ao 
parâmetro.	 Escolha	 "Off"	para	não	 ter	nenhuma	atribuição,	ou	escolha	
EXP 1 ou EXP 2. Botão 3 - Define o valor do parâmetro que você gos-
taria para o pedal no mínimo. Botão 4 - Define o valor do parâmetro que 
você gostaria para o pedal no máximo.



Atribuindo um bloco de FX ou Amp a um pedal 
Os pedais de FS1 a FS8,	bem	como	o	"interruptor	de	pé"	do	Pedal Exp, 
podem ser configurados para mudar qualquer um dos FX ou Amp entre 
On/Off. Na vista de Visualização de Fluxo de Sinal, selecione o bloco 
de FX ou Amp que deseja atribuir a um de seus pedais. Depois, pres-
sione e segure o botão ENTER para exibir a vista Footswitch Assign. A 
página Footswitch Assign é semelhante à vista de fluxo de sinal. Use o 
Botão multi-função 1 para selecionar o pedal para o qual você deseja 
este bloco de FX atribuído. Nota: você pode atribuir vários Blocos de FX 
para	um	só	pedal	ou	"interruptor	de	pé"	do	Pedal	Exp.	Você	pode	verificar	
as atribuições dos pedais do Preset actual, pressionando o botão VIEW 
para exibir a página de Performance View.

set lists (listas de Programas)
O	POD	HD500	memoriza	até	64	Presets	em	cada	um	dos	seus	8	Set	Lists.	A	
ideia aqui é que você pode carregar qualquer uma destas listas para obter 
acesso a qualquer um dos seus Presets.

A partir de qualquer vista, basta pressionar o botão PRESETS para exibir 
a vista Set Lists. 

Carregar uma Set List: Use o Botão de 4-vias, ou gire o botão PRESETS 
para selecionar uma Set List, em seguida, pressione a tecla ENTER. Isso 
carrega imediatamente a Set List selecionada, pondo todos os Presets 
disponíveis. Note que o Preset carregado anteriormente é fechado 
automáticamente, e o Preset do mesmo número de Bank/Channel do 
novo Set List é carregada. 

Renomear uma Set List: Com a Set List desejada selecionada, pressione 
o botão SAVE para exibir a vista Rename Set List. Para editar o nome, 
use o Botão 3 Multi-função para selecionar o caracter desejado, e use 
o	Botão	4	para	editar	o	caracter.	Depois	de	concluído,	pressione	SAVE 
novamente para guardar o novo nome.

Editar uma Set List: Ainda na vista Set Lists, prima duas vezes a tecla 
ENTER para exibir a lista de Presets no Set List actual, onde você pode 
escolher o Banco/Canal de cada preset, carregar um Preset, ou reorgani-
zar os Presets numa ordem que desejar . Use o Botão de 4-vias, ou gire 
o botão PRESETS	para	selecionar	qualquer	um	dos	64	locais.	Pressione	
o botão ENTER para carregar imediatamente o Preset selecionado. 
Pressione o botão MOVE e use o Botão de 4-vias para mover o Preset 
seleccionado para um novo local, pressione MOVE novamente para o 
colocar nesse local. Depois de concluir todas as alterações, pressione o 
botão Presets para confirmar as alterações.

traBalHando Com os Presets
Cada	um	dos	8	Set	Lists,	no	POD	HD500,	 inclui	64	 localizações	para	os	
Presets. Cada Preset inclui todos os FX e Amps em uso, todos os seus parâ-
metros, a sua posição dentro do fluxo de sinal, atribuições dos pedais, 
configurações da Mixer, bem como as opções de entrada e outras opções 
de configuração, como indicado neste Guia.

Aceder aos Presets: A partir de qualquer das vistas Home View, basta 
girar o botão PRESETS	para	passar	por	todos	os	64	locais	dentro	do	Set	
List escolhido e imediatamente abrir o Preset desejado. Alternativamente, 
você pode aceder aos Presets dentro de qualquer Set List a partir da vista 
Set List - Preset.

Selectores de Banco & Canal: O POD HD500 também oferece uma 
seleção	dos	Preset	totalmente	"mãos	livres"	por	meio	dos	selectores	Bank	



Up  , Bank Down  e Canal A, B, C, D (FS5 - FS8). Note que tem que 
ter o parâmetro System - FS Mode em “ABCD” para permitir os que 
os pedais  FS5 - FS8 acedam instantâneamente aos locais programados. 
Pressione o botão A, B, C ou D para chamar instantâneamente o canal, 
dentro do Banco  que está seleccionado. Navegue através dos bancos 
pressionando Bank Up    e Bank Down  e verá no visor o Banco 
exibido. Em seguida, pressione A, B, C ou D para abrir o respectivo 
Preset do Banco desejado.

Salvar Presets: Para manter as alterações feitas num Preset, ou se quiser 
renomear ou mover o Preset actual para um Set List diferente e/ou nova 
localização, você pode utilizar a função Salvar. Para salvar, pressione o 
botão Save para exibir a vista de Save Preset. 

Use os Botão multi-função 1-4 para escolher as funções de Save. 
Set List (Botão 1): Escolha aqui uma das 8 Set Lists onde deseje 
salvar o Preset. Por predefinição verá a Set List actaulmente carregada. 
Destination (Botão 2): Escolha o local específico de Banco/Canal dentro 
do Set List selecionado para salvar o  Preset. Note que isto irá substituir 
permanentemente o Preset dentro do local de destino assim que 
você salvar. Escolha um local vazio se não pretender substituir um Preset 
existente. Cursor & Caracteres (Botões 3 e 4): Para mudar o nome do 
Preset, selecione o caracter com o botão 3, em seguida, use o botão 
4 para editar o caracter selecionado. Depois de escolher o nome, pres-
sione o botão SAVE para confirmar. Ou, para cancelar, pressione o botão 
PRESETS ou o VIEW. 

ConFiguração do sistema
Para aceder às opções do Sistema, pressione e segure o botão VIEW. 
Aqui pode configurar várias funções do aparelho, entradas, saídas e 

muito mais. Existem várias páginas de configuração disponíveis. Use 
o Botão de 4-vias para navegar até à vista desejada. Em cada página 
podem ser ajustadas até quatro opções na parte inferior do visor com os 
Botões multi-função. 



Página 1, Setup: Utilities Options

A parte superior do visor mostra a versão de  Flash Memory e Firmware 
do USB actualmente instalada no seu dispositivo POD HD500. Pode usar 
o Line 6 Monkey para verificar fácilmente e instalar todas as actualizações 
disponíveis.	A	parte	inferior	do	visor	oferece	4	opções,	ajustáveis	com	os	
Botões Multi-função 1 - 4. 

Botão 1 - Esta opção configura a função dos pedais FS5 a FS8 do POD 
HD500.	Esta	definição	é	"global"	(é	independente	do	Preset	selecionado).	
Escolha	FS	5-8	para	modo	"Pedalboard",	onde	os	pedais	ligam/desligam	
os	blocos	FX	5-8.	(No	modo	Pedalboard,	as	funções	A,	B,	C,	D	ainda	estão	
acessíveis ao pressionar os pedais Banco Cima/Baixo). Escolha ABCD para 
modo	 "Preset",	 onde	 estes	 pedais	 actuam	 como	 pedais	 de	 escolha	 de	
Presets. 

Botão 2 - Permite ter no LCD, momentaneamente, as definições do 
botões do Amp sempre que ajustar um botão físico. Esta é uma configu-
ração global. 

Botão 3 - Ao carregar no pedal LOOPER, para ligar o modo Looper, a 
vista Performance View, muda automaticamente para mostrar as funções 
do pedal Looper. Esta é uma configuração global. As duas seleções têm 
os seguintes comportamentos ao activar o modo Looper: Todas as Vistas 
mostram os controles do Looper no LCD, independentemente da Vista 
selecionada.	A	vista	Performance	View	mostra	a	vista	Looper	(e	permite	
que as 3 vistas Home View sejam mostradas ao carregar no botão VIEW).

Botão 4:	Quando	ajustado	para	"On"	permite	que	as	repetições	e/ou	o	
"decay"	do	Delay	e	do	Reverb	continuem	quando	o	modelo	é	desligado	-	
isso é válido também para o Loop de efeitos ... que porreiro! Com a opção 
Trails	 "Off"	o	 Efeito	 é	 silenciado	 imediatamente	 ao	 ser	 desligado.	Note	
que	se	trocar	de	Preset	a	função	Trails	"On"	não	funciona	sendo	os	efeitos	

cortados. A configuração Trails é salva por Preset.

Página 2, Setup:Utilities Options

As opções ajustáveis na parte inferior do visor são as seguintes: - são 
todas configurações globais.

Botão 1 - Ajusta o contraste do visor do POD HD500. 

Botão 2 -	Selecione	"On"	para	ter	a	luz	do	LED	do	pedal	TAP	a	piscar,	para	
indicar o valor actual do Tap Tempo. 

Botão 3 - O hum AC típico das válvulas é uma parte importante da 
tonalidade	de	um	amplificador	a	válvulas.	Nós	damos	a	opção	aqui	para	
definir	o	valor	de	AC	para	coincidir	com	a	frequência	dos	EUA	(60Hz)	ou	
Reino	Unido	(50Hz)	para		autenticidade	e	compatibilidade,	quando	ligar	o	
POD HD500 a um amplificador a válvulas ligado a qualquer um dos tipos 
de energia.

Página 3, Setup: Opções de Entrada

Botão 1 - Selecione quais as entradas físicas que alimentam o som 
do	 "Input	 1".	 As	 opções	 são;	 Guitar, Mic, Aux, Variax, Guitar+Aux, 
Guitar+Variax Ch1, Guitar+Aux+Variax Ch1, Variax Ch1, or Variax 
Ch2.

Botão 2 - Selecione quais as entradas físicas que alimentam o som do 
"Input	2".	As	mesmas	opções	da	 Input	1	 estão	aqui	disponíveis,	 com	a	
adição	de	"Same",	que	duplica	a	escolha	da	Input	1.		



Página 4, Setup: Opções de Saída 

A configuração do Modo nesta página permite que você configure o tipo 
de	sinal	que	alimenta	as	saídas	analógicas	do	POD	HD500	para	optimizar	
a gravação directa versus ligar a um amp externo. Esta é uma con-
figuração global. Botão 1 - Seleciona o Modo de Saída. Studio/Direct: 
Para	 ligar	 "directo"	a	uma	mesa	de	mistura	ou	dispositivo	de	gravação.	
Configurações de Combo e Stack:	Estas	4	opções	estão	pensadas	para	
optimizar	o	seu	som	ao	 ligar-se	a	um	amp	externo.	O	sinal	 inclui	"Live"	
Cab	Models,	sem	nenhum	modelo	de	Microfone	ou	"AIR",	com	uma	curva	
especial de EQ adicionado para cada uma.   Combo Front & Stack Front: 
Para ligar na entrada frontal de um amp tipo combo ou cabeça + coluna, 
respectivamente. Ao escolher um destes modos, você vai ver opções adi-
cionais para moldar o som. Combo Power Amp Stack & Power Amp: 
Para ligar ao  amplificador de potência de um combo ou cabeça.

Página 5, Setup: Opções da Saída S/PDIF

Estas opções são estritamente para configurar o sinal de saída S/PDIF. Use 
esta	 ligação	digital	de	24	bits	quando	 ligar	à	entrada	S/PDIF	de	outros	
dispositivos, tais como um interface de áudio de computador ou mesa 
de mistura digital. Quando usar S/PDIF, certifique-se que sincroniza a  
entrada digital do dispositivo externo com a saída S/PDIF do POD HD500.

Botão 1 - Seleciona o tipo de sinal que alimenta a saída S/PDIF: Match 
Outputs	(usa	a	mesma	configuração	de	saída,	conforme	configurado	na	
página	4	da	vista	Setup:Outputs	ou	Dry Input	 (o	sinal	de	entrada	sem	
processamento	de	Amp,	Cab,	Mic	"	E.R.	"ou	FX).

Botão 2 -	 Escolhe	 o	 "sample	 rate"	 do	 sinal	 digital:	 44.1kHz,	 48kHz,	
88.2kHz ou 96 kHz. 

Botão 3 -	Aumenta	a	amplitude	do	sinal	 	S/PDIF:	0	dB	(unity	gain)	até		
+12 dB.

Página 6, Opções de MIDI/Tempo

Botão 1 - Define o canal base MIDI do sistema que o POD HD500 utiliza 
tanto para receber como enviar comunicação MIDI através das Entradas/
Saídas  MIDI.

Botão 2 - Permite a Saída MIDI mudar entre uma saída MIDI ou saída 
MIDI + Thru. 

Botão 3 -	Os	parâmetros	"Speed"	ou	"Time"	de	FX	baseados	em	tempo	
podem, como opção, ser definidos como um valor da nota que segue o 
valor acima de Tap Tempo BPM. Esta opção Tempo Sync, é uma configu-
ração global que permite que você escolha se os FX seguem o Tap Tempo 
com um valor por Preset ou globalmente.

Botão 4 - Esta é uma forma alternativa para introduzir o tempo ou afinar 
o	 "Tap	Tempo"	 do	 Preset	 actual,	 em	 oposição	 ao	 pisar	 no	 pedal	TAP 
ritmicamente. Este valor é guardado individualmente por Preset.



Página 7, Setup: Opções da Variax

Estas opções são para usar uma guitarra Variax ® da Line 6 ligada à entrada 
VARIAX na parte traseira do POD HD500. Botão 1 - Escolha Enabled 
se quiser controlar a Variax com o POD HD500. Vai ver opções adicionais  
quando tem uma Variax ligada e escolheu Enabled. Essas opções diferem 
dependendo	do	 tipo	específico	de	Variax	 ligada,	 (eléctrica,	 acústica	ou	
baixo). Se escolher Disabled vai ouvir a sua Variax mas ela não responde 
a mudanças de Preset.

Página 8, Setup: L6 LINK™

Pode	 configurar	 o	 sinal	 do	 POD	 HD500	 para	 alimentar	 até	 4	 amplifi-
cadores Line 6, DT50™, usando a ligação Line 6 Link .* Estas definições 
são guardadas por Preset. Consulte a documentação online adicional 
disponível emhttp://line6.com/support/manuals/

CaliBração do Pedal
Antes de usar o Pedal do POD HD500, é recomendável que o calibre para 
optimizar a sua funcionalidade. Comece com o POD HD500 desligado.. 
Mantenha o  no Botão de 4-vias carregado enquanto liga o aparelho, 
até	que	apareça	 "Test	Mode"	no	visor,	 e	prossiga	então	com	os	passos	
abaixo:

1. Se ainda não estiver selecionado, use  no Botão de 4-vias para 
selecionar “Pedal Cal,” como se vê em cima.

2. Carregue no botão VIEW.

3. Coloque o pedal no mínimo, em seguida, pressione o interruptor A 
para	definir	um	valor	para	o	Ciclo.	Você	verá	o	valor	definido	como	"100".

4. Coloque o pedal no máximo, em seguida, pressione o interruptor B 
para definir um valor para o Ciclo. Novamente, você verá o valor definido 
como	"100",	como	no	passo	3.

5. Carregue no interruptor C para preparar para a selecção automática 
do Valor de Pedal e mova o pedal do min. ao máx. Você deverá ver os  va-
lores	"0"	na	posição	mínima	e	"255"	na	posição	máxima.	Se	você	receber	
valores diferentes de 0 e 255, desligue e repita estas etapas, começando 
pela etapa 1.



6. Pressione o interruptor D	para	salvar	as	configurações.	Você	será	remetido	para	a	vista	de	modo	de	teste	e	no	Pedal	Cal	vai	mostrar	um	"P"	para	
indicar que a calibração do pedal está completa! Desligue o aparelho e ligue  novamente para o começar a usar.

Série M de Efeitos, Modelação de amp HD,
Envio flexível do sinal, e DSP dinâmico …
Toda	esta	potência	sonora	não	vem	de	graça	-	Ser	capaz	de	usar	até	8	Efeitos	da	série	M	em	qualquer	ordem,	pré	ou	pós	o	amp,	e	até	mesmo	dividir	em	
paralelo,	seria	muito	poderoso	por	si	próprio.	Adicione	a	opção	de	usar	2	modelos	de	Amp	HD,	a	magia	de	modelação	de	amps	mais	autêntica,	e	você	
tem que começar a pensar - Ah, isso é uma almôndega picante! Para criar modelos com essa autenticidade, alguns modelos exigem mais recursos DSP 
do que outros. Ao invés de reduzir muito a quantidade de modelos e opções de envio no POD HD500, decidimos implementar um sistema dinâmico 
de DSP, que permite que você crie uma enorme variedade de sons numa única caixa!  Alguns modelos, como Pitch Shifters e Reverbs gastam muito 
DSP. A maioria dos outros efeitos pode exigir muito menos, permitindo um aumento da quantidade de FX simultânea disponível. Se não houver DSP 
suficiente para carregar um determinado modelo, a função de modelo escolhido irá indicar que o modelo não está disponível.  Modelos que estão 
desligados reservam o DSP que necessitam, quando activados, para evitar picos de DSP quando ligar/desligar FX. Modelos não utilizados podem ser 
retirados	ou	definidos	como	"none"	para	libertar	mais	DSP.	Pode	parecer	complexo,	mas	é	realmente	bastante	simples	e	será	praticamente	invisível	
para muitos utilizadores. Consulte o Guia do Utilizador Avançado para obter mais detalhes.



visite-nos online
Veja o Advanced Guide e mais online em www.line6.com/manuals. Actualize-se sobre a edição mais profunda do POD HD500 com a nossa infor-
mação online. Enquanto estiver on-line não se esqueça de registrar o seu POD ou simplesmente preencha e envie-nos o cartão de registo incluído. 
Registando-se fica habilitado ao serviço de garantia se tiver um problema com o seu aparelho, e também o qualifica para concursos, promoções e 
muito mais.

reFerênCia dos iCons do visor

 Bloco de Modelos HD de Amp  Bloco de Efeitos de Dinâmica  Bloco de Efeitos de Distorção  Bloco de Efeitos de Wah

 Bloco de Efeitos de EQ  Bloco de Efeitos de Modulação Bloco de Efeitos de Delay  Bloco de Efeitos de Reverb

 Bloco de Efeitos de Filtros  Bloco de Efeitos de Pitch  Bloco de Loop de Efeitos  Looper  de 48 Segundos

 Multi Efeitos
(Pedal	On/Off	atribuído	a	mais	de	

um efeito)


