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THH12 Handheld Transmitter



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.



Lees deze belangrijke veiligheidsinstructies goed door en bewaar ze op een veilige plaats

Lees voor je de THH12 gaat gebruiken eerst de relevante onderdelen van onderstaande instructies goed door: 

1. Volg alle waarschuwingen uit de THH12 handleiding.

2. Voer geen ander onderhoud uit dan wat in de handleiding staat. In de volgende gevallen mogen reparaties alleen door onderhoudspersoneel uitgevoerd worden:

 •  vloeistof in het apparaat

 •  voorwerp in het apparaat gevallen

 •  het apparaat gedraagt zich niet normaal of duidelijk anders

 •  het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd

3. Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, of andere apparaten die warm worden 

4. Laat geen kleine voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat komen. Uit de buurt van water houden.

5. Ga niet op de kabels staan, zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om beschadiging te voorkomen. Let vooral op de uiteinden van de kabel en bij de aansluiting op 
het apparaat.

6. Schakel altijd de zender uit als de THH12 langere tijd niet gebruikt wordt, voor langere levensduur van de batterijen

7. UItsluitend met een licht bevochtigde doek schoonmaken.

8.  Gebruik alleen accesoires etc. die door Line 6 worden ondersteund.

9. Langere tijd blootgesteld worden aan hoge volumeniveaus kan onherstelbare gehoorbeschadiging tot gevolg hebben. Neem ‘veilig luisteren’ serieus!



1. Aan/uit knop - Kort indrukken om de microfoon in te schakelen. Als de 
mic aanstaat, 1 seconde ingedrukt houden voor standby en 2 seconden 
om de THH12 uit te schakelen. Vanuit standby druk je de knop kort 
in om de THH12 aan te zetten. In Setup Mode, kort indrukken om de 
waarde van de geselecteerde parameter te wijzigen. 

2. Select knop - Twee seconden ingedrukt houden voor Setup Mode. 
In Setup Mode: kort indrukken voor de volgende ‘pagina’ en twee 
seconden ingedrukt houden om Setup Mode te verlaten.

3. LCD Scherm - Als je een knop indrukt, licht het LCD scherm op. In 
Main Mode ziet het scherm er uit zoals hieronder:

 CHAN 1 tot CHAN 12 worden bovenaan weergegeven, afhankelijk van 
het kanaal waarover je microfoon zendt. Het MUTE icoon zie je alleen 
als de THH12 op standby staat. POWER SAVE verschijnt als de RF 
power mode op LO staat. Het LOCK icoon zie  je alleen als de lock 
knop in het batterij compartiment aanstaat. Als die aanstaat, kun je 
de mic niet uitzetten en kun je geen instellingen veranderen. De klok 
onderaan in het LCD scherm, toont de resterende tijd die de batterijen 

nog werken, in uren en minuten. Dit verspringt met twintig minuten 
tegelijk. LET OP: De eerste paar minuten kan de tijd incorrect worden 
getoond. Het BATTERIJ icoon is zwart als er nog meer dan een uur 
stroom in de batterij zit en knippert als de batterij minder dan een uur 
capaciteit heeft.  

HandHeld lCd Setup pagina’S

Setup Pagina 1 - Channel Select

Om microfoon en ontvanger goed te laten werken, moeten ze beiden 
op het zelfde kanaal worden ingesteld. Houd SELECT twee seconden 
ingedrukt voor Setup Mode. Druk kort op POWER om CHANNEL 1 - 12 
te kiezen. Het huidige kanaal wordt weergegeven als 1-12 en zie je rechts 
in het LCD scherm. De daadwerkelijke wisseling van kanaal gebeurt pas 
als je terugkeert naar het hoofdscherm, door de SELECT knop 2 seconden 
ingedrukt te houden, of door 15 seconden geen enkele knop in te drukken.
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Setup Pagina 2 - Power Select

De THH12 op twee manieren werken: Hi (maximale functionaliteit) of Lo 
(zuinig met de batterijen). Hi werkt het beste in omgevingen met veel kans 
op radio storingen. Lo biedt langere batterijduur en beperkt de reikwijdte 
van de zender. Vanuit de eerste Setup pagina druk je een keer op de SELECT 
knop voor pagina 2. Druk op de POWER knop om te schakelen tussen Hi 
en Lo power mode. De standaardinstelling is Hi.  

Setup Pagina 3 - Microphone Model Select

De THH12 biedt nabootsingen (modellen) van een aantal bekende 
zangmicrofoons. Op deze Setup pagina kies je een model die de beste 
kleuring biedt voor de vocalist. Vanuit Setup pagina , druk je op de SELECT 
knop voor pagina 3. Druk kort op de POWER knop om de verschillende 
modellen langs te laten komen: 58, gebaseerd* op een Shure® SM58®, b58 
gebaseerd* op een Shure® Beta58®, 835 gebaseerd* op een Sennheiser®  e® 
835, 41 gebaseerd* op een Audio-Technica® AE4100, 05 gebaseerd* op 
een Audix® OM5. De standaard instelling is OFF (Geen modelling DSP).

Als je last hebt van feedback, kun je het beste een model kiezen dat het 
meeste lijkt op de meeste andere microfoons in de ruimte waar je bent. 

Setup Pagina 4 - Name Select

Op Setup pagina 3, druk je eenmaal op de SELECT knop voor pagina 4. 
druk kort op POWER om te schakelen tussen het wel of niet weergeven 
van de naam van de mic: On of OFF.Met deze parameters bepaal je of de op 
de hoofdpagina alleen het kanaalnummer ziet (NAME OFF), of dat er een 
zelf ingevoerde naam wordt getoond (NAME On). De standaard instelling 
is OFF.

Setup Pagina 5 - Set Name

Als je Setup pagina 4 hebt ingesteld op NAME On, verschijnt er op de 
hoofdpagina in het LCD scherm: THH12. Je kunt dit wijzigen in een naam 
met maximaal 6 tekens (letters, cijfers, spaties en streepjes. 

Setup Pagina 5 verschijnt alleen als Name op On staat. Druk vanuit Setup 
pagina 4 een keer op de SELECT knop om naar pagina 5 te gaan. Als 
Name op OFF staat, keer je in plaats van naar pagina 5, terug naar het 
hoofdscherm. 

Druk op de POWER knop om een karakter te kiezen voor het knipperende 
teken. Druk op de SELECT knop om naar het volgende teken te gaan. 
Herhaal de stappen tot je klaar bent. Als je op de SELECT knop drukt, 
terwijl je bij het laatste teken bent, keer je terug naar de hoofdpagina.

* De productnamen die in deze handleiding gebruikt zijn, zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De handelsmerken van andere 
fabrikanten zijn alleen gebruikt om de producten te identificeren die zijn bestudeerd tijdens de ontwikkeling van de geluidsmodellen van Line 6.  Shure, SM58 en Beta58 zijn geregistreerde 
handelsmerken van Shure Incorporated. Sennheiser en e zijn geregistreerde handelsmerken van Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG Audix is een geregistreerd handelsmerk van Audix 
Corporation. Audio-Technica is een geregistreerd handelsmerk vanKabushiki Kaisha Audio-Technica DBA Audio-Technica Corporation.



Het installeren of verwijderen van de batterij
AA BATTERY

De THH12 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.

De Lock functie gebruiken

De LOCK knop zit achter het batterijvak, zoals je hierboven kunt zien. Deze 
LOCK staat standaard in de open positie zodat je de nodige instellingen 
kunt maken voordat je de THH12 gaat gebruiken. Als je de instellingen 
hebt gemaakt, raden we je aan om de LOCK knop op ehh... lock te zetten.

Als de lock functie niet aanstaat, staat de LOCK naar links en zie je geen 
LOCK icoon, linksonder in het LCD scherm. Je kunt nu wijzigingen 
aanbrengen aan je THH12 en ze opslaan.

Als je klaar bent met het maken van de instellingen, schuif je de knop 
naar rechts voor het activeren van de Lock functie. Je kunt nu niet meer 
per ongeluk met de knoppen op het frontpaneel instellingen veranderen. 
Linksonder  in het LCD scherm verschijn het LOCK icoon. Als je per 
ongeluk de POWER of SETUP knoppen indrukt, verschijnt LOCKED in 
het LCD scherm.

Als je de THH12 wilt uitzetten terwijl de LOCK functie actief is, moet je 
de THH12 openschroeven en de LOCK schakelaar omzetten. Je kunt nu 

de THH12 uitschakelen door de POWER knop 2 seconden ingedrukt te 
houden.

prOBleemOplOSSing 
Probleem Oorzaak Controleer...

Geen geluid Systeem staat uit, niet werkende 
signaalbron, verkeerde kanaalkeuze, 
lege batterij

Stroom, signaalbron (kijk of 
de ontvanger aangeeft dat de 
THH12 in gebruik is), kabels 
of storende radiosignalen

Vervormd of 
haperend geluid

Niet werkende signaalbron, slechte 
aansluiting, meerdere zenders op 
het zelfde kanaal, zender te ver 
weg van ontvanger, zenden door 
metalen muur, Onbekende storende 
radiosignalen, LOCK functie 
staat uit waardoor per ongeluk het 
verkeerde kanaal is gekozen

Signaalbron (kijk of de 
ontvanger aangeeft dat de 
THH12 in gebruik is), kabels 
of storende radiosignalen, 
LOCK schakelaar

Te weinig bereik Onjuiste of gebrek aan antenne 
aansluiting, meerdere zenders op 
hetzelfde kanaal, Power instelling 
op LO, onbekende storende 
radiosignalen 

Of de Power instelling 
in op HI staat, storende 
radiosignalen, herpositioneer 
de antennes, 

Stroom 
Let erop dat de microfoon en de ontvanger genoeg stroom hebben. 
Controleer de batterijstatus op de THH12 en vervang ze indien nodig. De 
batterij indicator is gecalibreerd voor Alkaline batterijen, maar elk type 
AA batterijen werkt. De levensduur kan echter variëren.

Geen Pad knoppen of  niveauregelaars?  
Je Line 6 draadloos systeem is ontworpen om net zo te werken als analoge, 
bedrade microfoons. Het heeft, anders dan bij analoge draadloze systemen, 
geen instellingen nodig die de functionaliteit optimaliseren. En het 
werkt net als je zou verwachten van een normale, bedrade microfoon. 
Het uitgangssignaal is hetzelfde als dat van een bedrade mic. je kunt je 
mengtafel dus net zo instellen als je zou doen bij een gewone mic.

Kabels 
Let op dat alle kabels goed zijn aangesloten en alles naar behoren werkt.

“Right
position”

“Left
position”


