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

 Opmerkingen voor uw veiligheid

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

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

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

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

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO-
CUTIE. NIET OPENEN.

SERIENR.:

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



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

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

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

•	 Gebruik	alleen	de	uitdrukkelijk	door	de	fabrikant	aanbevolen	opties	en	uitbreidingen.	
•	 Gebruik	alleen	karretjes,	stands,	statieven,	houders	enz.	die	door	de	fabrikant	uitdrukkelijk	worden	aanbevolen	of	bij	dit	product	worden	geleverd.	Als	je	het	
product	op	een	wagen	zet,	voorkom	dan	dat	deze	laatste	kan	kantelen,	omdat	dit	ernstige	verwondingen	kan	veroorzaken.

•	 Verbreek,	tijdens	een	onweer,	of	als	je	het	product	langere	tijd	niet	wilt	gebruiken,	de	aansluiting	op	het	lichtnet.
•	 Laat	alle	onderhoudswerken	en	herstellingen	over	aan	een	erkende	herstellingsdienst.	Als	het	netsnoer	beschadigd	is	of	wanneer	er	vloeistoffen	of	regenwater	in	
het	inwendige	terecht	zijn	gekomen,	moet	je	het	product	onmiddellijk	uitschakelen	en	contact	opnemen	met	een	erkende	herstellingsdienst.

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



FrontPaneel – Bedieningsorganen & 
aansluitingen
1. GUITAR – Hier	moet	je	de	gitaar	aansluiten.

2. Versterkermodellen – Met	 deze	 regelaar	 kies	 je	 telkens	 één	 van	 de	
16	 versterkermodellen.	 Omdat	 er	 twee	 modellen	 per	 categorie	 zijn,	
licht	de	indicator	afwisselend	rood	en	groen	op.	De	overige	regelaars	
(versterker	en	effecten)	worden	automatisch	zo	ingesteld	dat	je	meteen	
kunt	beginnen	spelen!	Wanneer	je	aan	deze	regelaar	draait,	toont	het	
display	even	de	naam	van	het	gekozen	model	en	de	instellingen	van	
de regelaars DRIVE, BASS, MID, TREBLE, CHAN VOL en REVERB. 
Hoe	verder	je	de	regelaar	naar	rechts	draait,	hoe	“ruiger”	de	modellen	
worden.

3. Toonregelaars – DRIVE komt overeen met de volume- of gainregelaar 
op	andere	versterkers:	hiermee	bepaal	je	de	hoeveelheid	“scheur”.	De	
precieze	werking	van	BASS, MID en TREBLE verschilt naar gelang het 
gekozen	versterkermodel.	Wanneer	je	aan	één	van	deze	regelaars	draait,	

toont het display even instelling van de regelaars DRIVE, BASS, MID, 
TREBLE, CHAN VOL en REVERB.

4. MANUAL – Druk	hierop	om	de	 in	het	display	getoonde	 instellingen	
te	 negeren.	 Dan	 hoor	 je	 de	 sound	 die	 overeenkomt	 met	 de	 fysieke	
instellingen van de regelaars.

5. CHANNELS – Bij	levering	bevatten	deze	vier	geheugens	al	ijzersterke	
sounds. Om je eigen instellingen op te slaan moet je de A-, B-, C- of 
D-knop 2 seconden ingedrukt houden.

6. SMART CONTROL FX – Met	 deze	 regelaars	 kun	 je	 de	 effecten	
kiezen.	BELANGRIJKE OPMERKING:	Voor	 elk	 effect	bestaat	 er	 een	
alternatief.	Dat	kies	je	met	de	PRESETS-regelaar naast het display.

 Met regelaar A kies je “GAIN”, “AUTO” of “PITCH” evenals het 
effectkarakter.	Het	display	beeldt	de	naam	van	het	gekozen	effect	af.	
Draai	de	regelaar	helemaal	naar	links	om	het	effect	uit	te	schakelen.
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 Met regelaar B kies je “CHORUS”, “PHASER” of “TREMOLO” evenals 
het	effectkarakter.	Het	display	beeldt	de	naam	van	het	gekozen	effect	
af.	Draai	de	regelaar	helemaal	naar	links	om	het	effect	uit	te	schakelen.

 Met regelaar C kies je “DELAY”, “TAPE ECHO” of “SWEEP ECHO” 
evenals	de	balans	tussen	het	ingangs-	en	het	effectsignaal.	Het	display	
beeldt de naam van het effect af en de TAP-indicator knippert in het 
gekozen	tempo.	Druk	verschillende	keren	op	de	TAP-knop.	Draai	de	
regelaar helemaal naar links om het effect uit te schakelen.

7. TAP – Druk	verschillende	keren	op	de	TAP-knop om het tempo voor 
de delay- en modulatie-effecten (regelaars B & C) in te stellen. Om de 
tuner	te	gebruiken	moet	je	de	TAP-knop	zo	lang	ingedrukt	houden	tot	
de bijbehorende displaypagina verschijnt.

8. REVERB – Hiermee	kun	je	de	hoeveelheid	galm	instellen.	Het	display	
houdt	je	op	de	hoogte	van	de	gekozen	instelling.	Wanneer	de	effectnaam	
wordt afgebeeld, kun je met de PRESET-regelaar tussen “Lux Spring” 
en “Dark Hall”	kiezen.

9. PRESENCE – Dit	 is	 een	 passieve	 analoge	 regelaar	 waarmee	 je	 de	
helderheid van de eindtrap instelt. 

10. MASTER – Hiermee	 kies	 je	 het	 weergavevolume	 van	 de	 versterker	
zonder	het	klankkarakter	te	beïnvloeden.

11. QUICK LOOP – De	Spider	 IV	 bevat	 een	 “looper”-functie.	Druk	 op	
QUICK LOOP om de “looper” te activeren. 

Opname van een lus
A)	Druk	op	TAP om de opname te starten. 
B) Druk	op	TAP om de weergave te activeren. 
C)	Druk	opnieuw	op	TAP om de weergave te stoppen.

Partij toevoegen
A)	Start	de	weergave	van	de	“loop”	en	houd	TAP even ingedrukt om 

opnieuw in opname te gaan.
B)	Druk	opnieuw	op	TAP om de overdub te stoppen en de weergave te 

activeren.
C)	Druk	opnieuw	op	TAP om de weergave te stoppen.

Wissen van je “loop”
A)	Stop	de	weergave	van	je	“loop”.
B)	Houd	de	TAP-knop 3 ingedrukt.
C)	Het	display	bevestigt	even	dat	de	“loop”	gewist	is.

Druk	op	de	QUICK LOOP-knop om de lusmode weer te verlaten.

12. Presets & editen – Bij gebruik van de bedieningsorganen toont het 
display	verschillende	“pagina’s”.

Presetmode
Met Links/Rechts kies je de 
presetgroep (“Bands”, “Style”, 
“User”).
Met Op/Neer ga je naar de 
volgende/vorige map binnen de groep.

Hiermee kies je de 
vorige/volgende preset 
binnen de actieve map.

PRESETS

PUSH TO EDIT

USER 11A

USER PRESET NAME

Editmode
Met Links/Rechts kies je een 
parametergroep.
Met Op/Neer selecteer je een 
parameter binnen de groep.

Met de regelaar 
stel je de para- 
meterwaarde in.

PRESETS

PUSH TO EDIT

FX 3: TAPE  ECHO

15%FeedBk

Modelkeuze
Met de regelaar kun je andere 
modellen kiezen, terwijl een effectnaam 
afgebeeld wordt.

PRESETS

PUSH TO EDIT

ANALOG W/ MOD

13. Voeding – Sluit	 het	 bijgeleverde	 netsnoer	 op	 dit	 contact	 (aan	 de	
achterzijde)	aan.	Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	de	buizen	zo	lang	mogelijk	
meegaan, moet je de versterker op STANDBY	zetten,	voordat	je	hem	
inschakelt.	Wacht	na	het	inschakelen	minstens	één	minuut	alvorens	de	
STANDBY “ON”-stand	te	kiezen.	Daarna	kun	je	beginnen	spelen.



aChterPaneel – Bedieningsorganen & 
aansluitingen
14. PREAMP OUT/POWER AMP IN – De	 PREAMP OUT-connector 

bevindt	zich	vóór	de	buizensectie.	Je	kunt	hem	op	een	externe	eindtrap	
aansluiten,	wanneer	 je	 alleen	de	modeling	van	de	Spider	Valve	wilt	
gebruiken.	Hij	kan	echter	ook	als	“send”	voor	een	extern	effect	fungeren.	
Op POWER AMP IN kun je de uitgang van een externe voorversterker 
of	multi-effectprocessor	 (zoals	 de	POD	X3	Live)	 aansluiten.	Hij	 kan	
evenwel ook als “seriële Return” fungeren.

15. DIRECT OUT – Zorgt	 ervoor	 dat	 je	 tijdens	 studio-opnamen	 direct	
in	de	 tafel	over	de	 superieure	POD®-klankkwaliteit	beschikt.	Zie	de	
uitgebreide	handleiding	voor	meer	details.	Met	de	massaschakelaar	kun	
je brom- en knetterproblemen oplossen.

16. FBV – Sluit	hier	een	Line	6	FBV	Express	MkII™	aan	voor	het	kiezen	
van	 geheugens,	 het	 gebruik	 van	 de	Tap	Tempo-functie,	wah/volume	
en	de	tuner.	Een	Line	6	FBV	Shortboard	MkII™	pedalenbak	laat	het	
kiezen	 van	 geheugens	 en	 het	 in-/uitschakelen	 van	 de	 effecten	 toe,	
terwijl	 je	verder	over	een	wah/volumepedaal,	bijkomende	geheugens,	
een chromatische tuner en een Tap Tempo-schakelaar beschikt. (Ook 
compatibel	met	de	pedalenbakken	van	de	FBV-serie.) 

17. MIDI – Je	 versterker	 kan	 MIDI-programmanummers	 en	
-controlecommando’s	 zenden	 en	 ontvangen.	 Zie	 de	 uitgebreide	
handleiding	op	het	net	voor	meer	details	i.v.m.	de	MIDI-functies. 

18. SPEAKER OUTPUTS – Hier	 kun	 je	 speakers	 aansluiten	 (gebruik	
daarvoor	 alleen	 luidsprekerkabels).	 Je	mag	 telkens	maar	 één	 uitgang	
(A, B of C) gebruiken en je moet hoe dan ook een luidspreker of speaker 
aansluiten. Indien nodig, kun je die luidspreker met de STANDBY-
schakelaar	uitschakelen.	Ziehier	de	details:

112 en 212 combo’s  
Uitgang A is voor een 8Ω-lading bedoeld en vereist dus een 
8Ω-luidspreker/speaker.	 
Uitgang B	is	voor	een	4Ω-lading.	Hierop	kun	je	hetzij	één	
4Ω-luidspreker/speaker,	hetzij	twee	8Ω-exemplaren aansluiten.

HD100  
Uitgang A	is	voor	een	16Ω-lading bedoeld en vereist dus een 
16Ω-luidspreker/speaker.	 
Uitgang B is voor een 8Ω-lading.	Hierop	kun	je	hetzij	één	
8Ω-luidspreker/speaker,	hetzij	twee	16Ω-exemplaren aansluiten.  
Uitgang C	(niet	getoond)	is	voor	een	4Ω-lading	bedoeld.	Hierop	
kun	je	hetzij	één	4Ω-luidspreker/speaker,	hetzij	twee	8Ω- exemplaren 
aansluiten.   

Geavanceerde handleiding en meer op www.line6.com/manuals  
De	 geavanceerde	 handleiding	 toont	 je	 hoe	 je	 de	 Spider	Valve	MkII	
tot in de puntjes kunt editen. Ontdek hoe je de voorgeprogrammeerde 
versterker-	 en	 effectmodelinstellingen	 wijzigt,	 de	 effecten	 edit,	 de	
boostfunctie	activeert	enz.	En	als	je	dan	toch	online	bent,	registreer	je	
je	versterker	het	best.	Je	kunt	ons	echter	ook	de	ingesloten	garantiekaart	
terugsturen.	Alleen	geregistreerde	gebruikers	hebben	recht	op	garantie	
en worden op de hoogte gehouden van acties en wedstrijden. 


