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VERKLARING
Dit apparaat werkt conform “Part 15” van de Amerikaanse FCC-bepalingen. 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 op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

OPMERKING: Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse FCC-bepalingen, voldoet aan de vereisten voor 
“Class B”-apparaten. Deze limieten zijn bedoeld als redelijke bescherming tegen schadelijke interferenties in de huiselijke kring. Dit apparaat genereert, hanteert en zendt 
hoogfrequente energie. Als het niet conform de instructies wordt opgesteld, kan het de radiocommunicatie ernstig storen. Er wordt echter geen garantie gegeven dat er nooit 
interferentie kan optreden. Als dit apparaat de radio- ode TV-ontvangst verstoort, wat kan worden nagegaan door het apparaat even uit- en weer in te schakelen, moet de 
gebruiker de storing op één van de volgende manieren verhelpen:
 - Stel de ontvangstantenne op een andere plaats op.
 - Stel de ontvanger verder van het gestoorde apparaat vandaan op.
 - Sluit het betreffende apparaat op een andere stroomkring aan dan de ontvanger.
 - Raadpleeg een ervaren radio-/TV-technieker.

Dit digitale klasse-B-apparaat beantwoordt aan de Canadese ICES-003-bepalingen. 

 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.

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO-
CUTIE. NIET OPENEN.
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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.
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1. CHANNEL-regelaar - Draai hieraan om het ontvangstkanaal te kiezen. 
Het systeem werkt alleen, wanneer zowel de RXT06 als de zender 
(THH06 of TBP06) hetzelfde kanaal hanteren.

2. Indicators voor de batterijspanning
• 3 groene = Compleet geladen 
• 2 groene = Goede lading 
• 1 groene = Voldoende lading 
• 1 rode = Lage lading 
• Rood knipperend = Zeer lage lading

3. Indicators voor het signaalniveau van de zender
• 3 groene indicators = Perfect signaal
• 2 groene indicators = Signaal OK, lichte interferentie
• 1 groene indicator = Weinig data, betrekkelijk veel interferentie
• Alle indicators uit = Geen signaal, geen interferentie
• 1 rode indicator = Geen signaal, lichte interferentie
• 2 rode indicators = Geen signaal, meer interferentie
• 3 rode indicators = Geen signaal, sterke interferentie

4. Audio-indicator - Groene indicator = Audiosignaal

5. Stroomindicator - Blauwe indicator = Ingeschakeld

6. Asymmetrische uitgang - Verbind hem via een standaard 1/4”-kabel 
met een asymmetrische microfooningang, als er geen symmetrische 
XLR-connector beschikbaar is.

7. Symmetrische uitgang - (Aanbevolen) Sluit hem via een gewone 
XLR-microfoonkabel aan op een symmetrische XLR-microfooningang.

8. Voeding - Om de ontvanger in te schakelen hoef je maar de 
DC-1g adapter op de 9V DC-connector van de ontvanger aan te slui-
ten.
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1. Netschakelaar - Druk hem even in om het apparaat in te schakelen. 
Houd hem 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

2. Kanaalkeuze - Kies op de THH06 microfoon hetzelfde kanaal als op de 
RXT06 ontvanger. Druk hem even in om een kanaal te kiezen (1~6).

3. Kanaalindicators - Deze lichten in het blauw op om het zendkanaal van 
de THH06 aan te geven. De indicator van kanaal 6 licht rood op, als 
de batterijen bijna uitgeput zijn. Wanneer hij rood knippert, moet je de 
batterijen vervangen.

Het installeren of verwijderen van de batterij
AA BATTERY

De THH06 gebruikt twee AA batteriijen. Om batterijen te installeren of te 
verwijderen, draai je de onderkant van de microfoon los (tegen de klok in). 
Kijk goed naar de polariteit van de batterijen. LET OP:  Draai de onderkant 
niet te strak vast.

Gebruik van de grendelfunctie

De grendelschakelaar bevindt zich achter het batterijvak (zie de afbeelding 
hierboven). Bij levering is de microfoon niet vergrendeld. Dit laat je toe 
alles naar wens in te stellen. Als je alles ingesteld hebt, vergrendel je de 
microfoon het best.

Wanneer de schakelaar zich links bevindt, is de grendelfunctie niet actief. 
In deze mode kun je het apparaat in-/uitschakelen en een ander kanaal 
kiezen.

Eens je het juiste kanaal te pakken hebt, schuif je de schakelaar het best 
naar rechts om het apparaat te vergrendelen. Dan kunnen de instellingen 
niet meer veranderen en kun je de micro niet onvrijwillig uitschakelen.

Om de microfoon uit te schakelen, terwijl de THH06 vergrendeld is moet 
je de basiseenheid van de microfoon losdraaien en de schakelaar naar rechts 
schuiven. Houd de netschakelaar vervolgens 2 seconden ingedrukt.
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1. Audio-indicator - Groene indicator = Audiosignaal 

2. Batterij-indicator 
• Indicator constant blauwe = Vol
• Indicator constant rood = Laag
• Indicator knippert rood = Zeer laag

3. Stroomindicator - De zender heeft een aan/uit-schakelaar.

4. CHANNEL-keuzeschakelaar - Kies op de TBP06 Zender hetzelfde 
kanaal als op de RXT06 ontvanger.

5. Ingang - Sluit hier de 1/4” TRS-stekker van de microfoon aan.

 Installatie en plaatsing van de microfoon: Bevestig de lavaliermicrofoon 
met behulp van de clip aan een kledingsstuk en draai hem naar de 
signaalbron. Vermijd echter plaatsen waar er sprake is van mechanische 
geluiden, zoals een ritssluiting, een binnenzak e.d.

6. Batterijen Installeren - Open de kap aan de zijkant om het batterijvak 
te zien. Aan de binnenkant zie je hoe je de batterijen naar behoren 
installeert. Gebruik uitsluitend niet oplaadbare alkaline-batterijen.

laaT je RegisTReRen vOOR nOg MeeR 
Handige dingen!

Bij de XD-V30 hoort een kaart, die je moet invullen en terugsturen. 
Je hoeft er zelfs geen postzegel op te plakken. De registratiekaart moet 
je hoe dan ook invullen. Alternatief kun je je product echter op www.
line6.com/register registreren. Alleen dan heb je immers recht op ga-
rantie, als je product niet naar behoren werkt. Wie zich laat registreren 
wordt bovendien op de hoogte gehouden van acties, wedstrijden enz.

www.line6.cOM/Manuals 
Kies “Relay™ G30” in de manualsectie om de grote XD-V30-handleiding 
met een omschrijving van alle functies te downloaden.


