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Software-licentieovereenkomst
BelangrIjk: VIa uw aanVaardIng, InStallatIe of geBruIk Van de Software of BeStanddelen erVan, dIe BIj uw nIeuwe lIne 6-product werden geleVerd of daarIn geïnStalleerd 
zIjn (de “Software”), geeft u uItdrukkelIjk te kennen akkoord te gaan Met alle BepalIngen Van deze oVereenkoMSt, dIe u BIjgeVolg aanVaardt. alS u SoMMIge BepalIngen nIet 
aanVaardt of nIet kunt InloSSen, Mag u de Software nIet InStalleren en heBt u BIjgeVolg geen recht erMee te werken.

lIne 6 SluIt onderhaVIge oVereenkoMSt alleen Met perSonen af, dIe de BepalIngen VolledIg en zonder VoorBehoud aanVaarden. Voor zoVer de Voorwaarden alS aanBod Van 
lIne 6 kunnen worden opgeVat, Beperkt dIt laatSte zIch uItSluItend tot de hIer VerMelde BepalIngen.

BepalIngen en Voorwaarden
1. licentieverlening
Op basis van de hier vermelde voorwaarden geeft Line 6, Inc. (“Line 6”) u als individu een persoonlijke en niet op andere personen uitbreidbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van één 
(1) kopie van de software in zijn gecodeerde vorm voor gebruik in overeenstemming met de desbetreffende gebruiksdocumentatie, indien aanwezig (de “licentie”). U mag de broncode noch direct, 
noch indirect analyseren, decompileren, ontleden of op een andere manier achterhalen. Hetzelfde geldt voor de achterliggende ideeën en algoritmes. Verder mag de software niet worden gewijzigd, 
vertaald of als basis voor andere werken worden gebruikt. Het kopiëren (uitgezonderd voor het archiveren) van de software evenals het verhuur, leasing, distributie, toewijzing en elke andere vorm 
van overdracht van de rechten i.v.m. deze software voor timesharing- of dienstverleningstoepassingen in het voordeel van derden zijn verboden. Eigendom-, product- en merkvermeldingen mogen 
niet van de software worden verwijderd. In het kader van deze overeenkomst bevestigt u dat Line 6 en haar licentiegevers overal ter wereld eigenaars van de volledige software en alle kopieën ervan 
blijven. In geval van de beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook verliest u automatisch het gebruiksrecht en bent u verplicht de software te vernietigen. De via deze overeenkomst 
verworven rechten mogen alleen duurzaam en alleen in het kader van de definitieve verkoop of overdracht van de hardware, die de software bevat, worden overgedragen, en ook dan alleen, indien 
de bestemmeling met alle bepalingen van de overeenkomst akkoord gaat. DE sOftwarE wOrDt In DE staat waarIn HIj VErkEErD aangEbODEn En Is OnDErHEVIg aan DE HIErna VErnOEmDE 
ExOnEratIEcLaUsULEs En bEpErkIngEn Van DE aansprakELIjkHEID. 

2. “Beta”-versies
bij deze bevestigt u uitdrukkelijk te weten dat “beta”-versies van softwarebestanden bugs, defecten en/of andere functiebeperkingen kunnen bevatten en dat het hoofddoel van dergelijke versies het 
bekomen van gebruikersimpressies m.b.t. de werking en eventuele defecten is. bovendien verklaart u te weten dat “beta”-versies nog niet volledig getest werden en zodoende onvolledige kenmerken 
en functies kunnen bevatten, die door Line 6 niet ondersteund worden. Dientengevolge vallen dergelijke versies niet onder alinea 4 verderop. wij raden u aan alle belangrijke data te archiveren en nooit 
te rekenen op een betrouwbare werking van “beta”-versies en/of het bijbehorende materiaal. Op de dag van publicatie van de officiële versie door Line 6 moet u de “beta”-versies hetzij terugsturen, 
hetzij vernietigen.

3. Beperkingen
Deze software mag uitsluitend voor legale doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten worden gebruikt. bij deze verklaart u Line 6 te zullen beschermen en schadeloos te stellen 
tegen/voor eisen en rechtzaken, die te wijten zijn aan uw onrechtmatig gebruik van de software.

4. ondersteuning
binnen het kader van onderhavige bepalingen zal Line 6 u zowel telefonische als elektronische ondersteuning voor het gebruik van de software geven. Line 6 is evenwel niet verplicht u gedrukte 
documenten, upgrades, verbeteringen, wijzigingen of gratis telefoongesprekken voor gebruiksvragen ter beschikking te stellen.

5. Beëindiging
Deze overeenkomst blijft zo lang van kracht tot hij wordt beëindigd. beide partijen hebben op elk moment het recht deze overeenkomst middels een desbetreffende schriftelijke verklaring op te zeggen. 
Line 6 heeft bovendien het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid op te zeggen, indien u één van hier vermelde bepalingen schendt. alle bepalingen van 
deze overeenkomst van wier voortbestaan mag worden uitgegaan evenals o.a. de beperkingen i.v.m. de garantie en aansprakelijkheid blijven ook nadien onverminderd gelden.



6. garantiebeperking
de Software en alle BIjhorende docuMenten worden In de Staat waarIn zIj Verkeren en –In de Mate Van het wettelIjk MogelIjke– zonder enIge waarBorg ter BeSchIkkIng geSteld.  
lIne 6 wIjSt alle uItdrukkelIjk of StIlzwIjgend gegeVen waarBorgen Van zowel SchrIftelIjke alS MondelInge aard af, Met InBegrIp Van StIlzwIjgende waarBorgen Voor de 
VerkoopBaarheId, de geSchIktheId Voor een Bepaald doel en de VrIjwarIng Van de rechten Van derden. lIne 6 en haar lIcentIegeVerS zIjn nIet aanSprakelIjk Voor door u 
geleden Schade, zo BIjVoorBeeld –zonder een BeperkIng te VorMen– het VerlIeS Van data en Voorwerpen oMwIlle Van een foute werkIng of andere functIeStorIngen, dIe te 
wIjten zouden kunnen zIjn aan lIne 6 of uw eIgen toedoen en nalatIgheId. lIne 6 waarBorgt nIet dat de Software uw VerwachtIngen InloSt, op elk MoMent foutlooS werkt of 
dat eVentuele fouten gecorrIgeerd zullen worden. u Bent zelf VerantwoordelIjk Voor de keuze Van Software, dIe uw VerwachtIngen InloSt eVenalS Voor de reSultaten, dIe 
u Met de Software BereIkt. BIjgeVolg draagt u alleen het rISIco Met BetrekkIng tot de kwalIteIt en de preStatIeS Van de Software.

7. BeperkIng Van de aanSprakelIjkheId
OngEacHt aLLE In DEzE OVErEEnkOmst VErmELDE pUntEn wIjst LInE 6, bInnEn HEt kaDEr Van HEt wEttELIjk mOgELIjkE –OngEacHt Of EEn fEIt zIcH OmwILLE Van naLatIgHEID, EEn fOUtE 
VOOrstELLIng Of anDErE jUrIDIscHE fEItEn VOOrDOEt– ELkE aansprakELIjkHEID af VOOr tOEVaLLIgE, gEVOLg-, ExEmpLarIscHE Of pUnItIEVE scHaDE Van EEnDEr wELkE aarD. LInE 6 HEEft 
Op gEEn EnkEL mOmEnt EEn jUrIDIscHE Of anDErE VErpLIcHtIng U scHaDELOOs tE stELLEn VOOr EEn VErLIEs, Dat zIcH In VErbanD mEt DE sOftwarE zOU kUnnEn VOOrDOEn.De publicatie 
van “beta”-versies van de software kan niet als verplichting voor Line 6 worden opgevat om de software in zijn “beta”- of definitieve versie verder te ontwikkelen, te ondersteunen, te herstellen, te 
verkopen of nieuwe versies ervan uit te brengen.

8. exportbeperkingen
Hiermee verklaart u uitdrukkelijk te weten dat de software en alle onderdelen ervan evenals alle processen en elke vorm van dienstverlening, die als direct resultaat van de software kunnen worden 
opgevat (wat in de Vs de “beperkte bestanddelen” wordt genoemd) afkomstig zijn uit de Verenigde staten. bijgevolg verklaart u akkoord te gaan met alle internationale en nationale wetten m.b.t. 
deze producten, waaronder de amerikaanse exportbepalingen evenals alle door de amerikaanse of eender welke andere regering afgekondigde wetten voor een beperkt gebruikt of een beperkte 
gebruikersgroep en deze strikt te zullen naleven.

9. Varia
Het feit dat één van de twee partijen tijdelijk geen gebruik maakt van een bepaald recht kan nooit als definitieve afstand van toekomstig verhaal worden opgevat. Indien één of meerdere bepalingen van 
deze overeenkomst ongeldig blijken, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Veeleer kunnen de betreffende bepalingen gewoon worden beperkt of verwijderd zonder de overige 
bepalingen te beïnvloeden. Deze overeenkomst is onderhevig aan de californische rechtsspraak en mag uitsluitend conform de daar geldende wetgeving worden uitgelegd, zelfs al zou dit indruisen 
tegen de rechtspraak in andere regio’s. beide partijen verklaren bij deze dat onderhavige overeenkomst alle aanvaarde bepalingen bevat en alle eerder gemaakte schriftelijke en mondelinge afspraken 
vervangt. Elke wijziging van deze overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en –behoudens een andersluidende overeenkomst– door beide partijen worden ondertekend. Deze overeenkomst leidt niet 
tot een partnerschap, werkgemeenschap of aanstelling en geeft u bijgevolg niet het recht om in naam van Line 6 verbintenissen aan te gaan. Elke schriftelijke mededeling in verband met deze over-
eenkomst geldt als ontvangen: op het moment van overhandiging, de dag na de spoedbestelling met de post of een koerierdienst c.q. op het moment van aanvaarding voor een aangetekend schrijven.
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Compatibiliteit
•	De	Mobile	In	is	geschikt	voor	het	gebruik	met	een	iPhone	

4,	iPad	en	iPad	2.
•	Op	die	Apple-modellen	 is	de	Mobile	 In	compatibel	met	

alle	apps,	die	CoreAudio	voor	de	audio-ingave	vanaf	iOS	
4.2.1	hanteren.

•	De	Mobile	In	ondersteunt	telkens	maar	één	ingangsbron.	
Gebruik	dus	hetzij	de	GUITAR IN-	of	LINE IN-connector,	
maar	nooit	beide	tegelijk.

aan de slag
1. Eerst	 en	 vooral	 moet	 je	 nagaan	 of	 je	 iPhone	 of	 iPad	 de	

laatste	nieuwe	iOS-systeemversie	bevat.

2. Voor	de	bewerking	van	de	ingangssignalen	met	versterker-	
en	effectmodellen	van	de	POD-serie	heb	je	de	gratis	“Mobile	
POD”	app	nodig.	De	app	laat	bovendien	het	updaten	van	de	
Mobile	In-firmware	toe.	(De	“firmware”	is	software,	die	de	
werking	van	de	processor	binnenin	de	Mobile	In	regelt.	Ook	
dit	softwaretype	moet	je	af	en	toe	updaten.)

Als	je	met	je	iPhone	of	iPad	toegang	hebt	tot	het	internet,	
krijg	je	na	het	aansluiten	van	de	Mobile	In	de	gelegenheid	
“Mobile	 POD”	 meteen	 te	 downloaden.	 Je	 kunt	 deze	 app	
echter	ook	nu	meteen	al	downloaden:	zoek	hem	in	de	App	
Store,	klik	op	[Kopen]	en	installeer	de	software.

3. Sluit	de	dockstekker	(30	pennen)	van	de	Mobile	In	aan	op	
je	iPhone	of	iPad.

4.	 Sluit	je	gitaar	of	andere	audiobron	aan	op	je	Mobile	In.	De	
Mobile	In	ondersteunt	telkens	maar	één	ingangsbron.

GUITAR IN	 gebruiken:	 Verbind	 de	 kleine	 stekker	 van	 de	
verloopkabel	met	de	GUITAR IN-connector	van	de	Mobile	
In	en	sluit	de	grote	aan	op	je	gitaar.

STEREO LINE IN	 gebruiken:	 Sluit	 een	 gebruikelijke	
1/8”-stereokabel	 voor	 een	 iPod	 aan	 op	 de	 LINE IN-
connector	van	de	Mobile	 In	en	verbind	het	andere	einde	
met	 de	 audio-uitgang	 van	 de	 gewenste	 bron	 (keyboard,	
mixer	of	muziekspeler).

5. Start	het	gewenste	audioprogramma	(bv.	“Mobile	POD”	of	
“GarageBand”	voor	iPad).	De	Mobile	In	kan	als	audiobron	
voor	 eender	 welke	 app	 fungeren,	 die	 CoreAudio	 voor	 de	
invoer	van	audiodata	hanteert.

Werken met de ‘mobile pod’ app
“Mobile	POD”	voorziet	je	iPhone	of	iPad	met	de	gitaarsounds	
van	de	POD-familie	van	Line	6.	In	combinatie	met	de	unieke	
ingangscircuits	voor	gitaarsignalen	van	de	Mobile	In	beschik	je	
over	een	sound,	die	je	waarschijnlijk	niet	van	een	mobiel	appa-
raat	zou	verwachten.



Opmerking:	 “Mobile	 POD”	 kan	 alleen	 audiosignalen	 bewer-
ken,	wanneer	de	Mobile	In	op	je	iPhone	of	iPad	aangesloten	is.

1. Sluit	de	dockstekker	(30	pennen)	van	de	Mobile	In	aan	op	
je	iPhone	of	iPad	(zie	hierboven).

2. Start	de	“Mobile	POD”	app.

3. Druk	op	eender	welke	plaats	 in	het	display	om	te	kunnen	
spelen:

•	Druk	op	de	naam	helemaal	bovenaan	het	scherm	en	kies	
in	de	dan	verschijnende	lijst	de	gewenste	sound.

•	Om	 een	 effectmodel	 in/uit	 te	 schakelen	 moet	 je	 op	 het	
betreffende	pedaal	drukken.

•	Druk	op	een	bedieningspaneel	om	de	instellingen	van	het	
betreffende	versterker-	 en	 effectmodel	 te	wijzigen.	 In	de	
bovenste	displayhelft	wordt	het	betreffende	bedieningspa-
neel	dan	groter	getoond	en	kan	via	de	afgebeelde	regelaars	
en	schakelaars	worden	ingesteld.

Meer	gegevens	over	“Mobile	POD”	vind	je	op	www.line6.
com/mobilepod/howtouse.

Werken met ‘garageband’ voor de 
ipad
De	 Mobile	 In	 kan	 perfect	 als	 gitaar-	 of	 Line-interface	 voor	
“GarageBand”	op	de	iPad	worden	gebruikt.	Sluit	de	Mobile	In	
zoals	hierboven	getoond	aan,	start	“GarageBand”	en	gebruik	de	
LINE IN-	of	GUITAR IN-ingang.	Je	zal	merken	dat	de	betref-
fende	bron	nu	een	veel	betere	sound	heeft	dan	bij	gebruik	van	
een	andere	interface.

andere apps gebruiken
De	 Mobile	 In	 werkt	 ook	 perfect	 met	 andere	 apps	 –	 dus	 niet	
alleen	met	“Mobile	POD”	en	“GarageBand”	voor	de	iPad.	Hij	
is	 immers	 compatibel	 met	 alle	 apps,	 die	 CoreAudio	 voor	 de	
audio-ingave	 vanaf	 iOS	 4.2.1	 hanteren.	 Op	 www.line6.com/
mobilein/apps	 vind	 je	 een	 overzicht	 van	 andere	 apps,	 die	 de	
Mobile	In	worden	ondersteunt.

garantie
Zie	www.line6.com	voor	de	garantiebepalingen.

registreer online
Surf	naar	www.line6.com/account/registergear	om	je	product	te	
registreren.	Alleen	wie	 zijn	product	 registreert	heeft	 recht	op	
speciale	aanbiedingen	en	technische	ondersteuning.

Dit	 apparaat	 werd	 uitvoerig	 getest.	 Daarbij	 is	 gebleken	 dat	
het,	volgens	“Part	15”	van	de	Amerikaanse	FCC	Rules,	beant-
woordt	 aan	 de	 vereisten	 voor	 apparaten	 van	 klasse	 B.	 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.
Line 6 en Mobile In zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor de confor-
miteit ervan met de veiligheids- en andere wettelijke bepalingen. Apple, iPhone en 
iPad zijn in de VS en andere landen geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. 

App Store is een dienstmerk van Apple Inc.


