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Opgelet: Line 6 en AMPLIFi zijn in de VS en andere landen geregistreerde handelsmerken van Line 6, Inc. FBV is een handelsmerk van Line 6, Inc. 
Alle rechten voorbehouden. Apple, Mac, iPod touch, iPhone en iPad zijn in de VS en andere landen geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc. 
App Store is een dienstmerk van Apple, Inc. Apple is niet aansprakelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor de conformiteit ervan met 
de veiligheids- en andere wettelijke bepalingen. iOS is in de VS en andere landen een handelsmerk van Cisco. Het Bluetooth-woordmerk en de 
logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.. Line 6 heeft een licentie voor het gebruik ervan. Android en Google Play zijn 
handelsmerken van Google, Inc. Windows is een in de VS en andere landen geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corp.

Serienr.:
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EEN EIGENTIJDSE GITAARVERSTERKER
De AMPLIFi® is veel meer dan zo maar een versterker: hij biedt een 
compleet nieuwe gitaarervaring.
U kunt muziek vanop een Bluetooth®-apparaat direct naar de 
AMPLIFi “streamen” en dus een gezellig potje jammen, oefenen of 
uw favoriete muziek op een oorverdovend volume afspelen.
Bij de AMPLIFi draait alles rond een revolutionaire iOS- of 
Android™-app voor de afstandsbediening van de gitaarversterker, 
het vinden van sounds die bij de songs in uw muziekbibliotheek 
passen en het gebruik van sounds van andere gitaristen. Zie ook 
“‘AMPLIFi Remote’ app” op p. 8.

Functies van de AMPLIFi 30/75/150:
•	 Bijzonder krachtige gitaarversterker.
•	 Bluetooth-streamingfunctie (compatibel met Android, iOS, Mac en 

PC).
•	 Stereo-opzet voor een sublieme klankkwaliteit van de weergegeven 

muziek. De AMPLIFi 75 en 150 zijn voorzien van een perfect afge-
stemd stereosysteem met 5 luidsprekers.
‘AMPLIFi Remote’ app voor iOS- en Android-apparaten:

•	 Draadloze bediening en gedetailleerde wijzigingen van alle gitaar-
gerelateerde aspecten.

•	 Automatische soundvoorbereiding voor de songs in uw muziekbi-
bliotheek.

•	 Programmeer, deel, download en beoordeel de sounds met/van 
andere AMPLIFi-gebruikers.

•	 Compatibel met de Apple iPad, iPhone en  iPod touch met iOS-ver-
sie 9.0 of recenter en Android-apparaten met OS V4.2 of recenter.

Geleverde onderdelen:
AMPLIFi-versterker, stroomkabel/adapter en pilotenhandboek.

Vergelijkende tabel – AMPLIFi
Functies AMPLIFi 30 AMPLIFi 75 AMPLIFi 150

Versterkermodellen Meer dan 70 Meer dan 70 Meer dan 70

Speakermodellen Meer dan 20 Meer dan 20 Meer dan 20

Effectmodellen Meer dan 100 Meer dan 100 Meer dan 100

Versterkervermogen 30W 75W 100W

Mono/stereo Stereo Midden + stereo Midden + stereo

Speakerdiameter 2 x 2,5” 1 x 8” 1 x 12”

Tweeterconfiguratie 2 coaxiale 
 luidsprekers

2 coaxiale 
 luidsprekers

2 coaxiale 
 luidsprekers

USB-audio-interface Ja Ja Ja

Hoofdtelefoon-
connector 6,3mm (stereo) 6,3mm (stereo) 6,3mm (stereo)

FBV-ondersteuning Ja Ja Ja

Gewicht (kg) 2,45 9,53 16,14

Afmetingen (mm) 210 x 266 x 126 527 x 305 x 460 330,2 x 647,7 x 
546,1
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1. Bluetooth-paringsknop - Via Bluetooth kan uw AMPLIFi draad-
loos met uw iOS- of Android-apparaat communiceren. Alvorens 
de “AMPLIFi Remote” app te starten, moet u een Bluetooth- 
verbinding tot stand brengen:

•	 Selecteer de paringsmode op uw AMPLIFi door op de 
 Bluetooth-knop te drukken – hij knippert.

•	 Selecteer de Bluetooth-paringsmode op uw iOS-apparaat of 
roep het Bluetooth-instellingsmenu van uw Android-apparaat 
op.

•	 In het display van het iOS-apparaat verschijnt nu de unieke 
naam van uw versterker. Android-gebruikers moeten eventueel 
een scan starten om de lijst van beschikbare Bluetooth-appara-
ten te updaten.

•	 Kies op uw mobiel apparaat de unieke naam van uw AMPLIFi. 
De paring is nu voltooid en u bent klaar voor de draadloze 
communicatie!
Indien uw Mac of PC dit ondersteunt, kunt u de Bluetooth- 
verbinding van uw computer gebruiken om audiosignalen naar 
de AMPLIFi te streamen.
Selecteer de koppelmode op uw AMPLIFi door op de Blue-
tooth-knop te drukken – hij knippert. Stel vervolgens het vol-
gende in op uw computer:

•	 Op een Mac: - Ga naar het venster “Programma’s > Systeem-
voorkeuren > Bluetooth” en activeer Bluetooth om te zorgen 
dat de computer beschikbare apparaten zoekt. Zodra de naam 
van uw AMPLIFi wordt afgebeeld, klikt u in het venster op 
[ Koppel] om de verbinding tot stand te brengen.

•	 Op een PC: - Klik op [Start], ga naar het venster “Instellingen > 
Apparaten > Bluetooth” en activeer Bluetooth om te zorgen dat 
de computer beschikbare apparaten zoekt. Zodra de naam van 
uw AMPLIFi wordt afgebeeld, klikt u in het venster op [Gereed 
om te koppelen] om de verbinding tot stand te brengen. 

2. Gitaaringang - Sluit hier uw 6,3mm-gitaarkabel aan. Bedien de 
AMPLIFi zelf of maak gebruik van de “AMPLIFi Remote” app.

3. Toonregelaars - Bij gebruik van “AMPLIFi Remote” met uw iOS- 
of Android-apparaat kunt u de toonregeling ook met de app instel-
len. Anderzijds kunt u ook de toonregelaars op de versterker zelf 
gebruiken:
DRIVE: Bepaalt de vervormingsintensiteit van het gekozen 
Amp-model.
BASS, MID, TREBLE: Dienen voor het instellen van de bas, 
midden- en hoge tonen van het gekozen Amp-model.
FX:	Hiermee	beïnvloedt	u	de	toegewezen	effectparameter.	
Die toewijzing kunt u met de “AMPLIFi Remote” app voor elk 
geheugen apart instellen.
REVERB: Hiermee stelt u het galmvolume van het gekozen 
geheugen in.

4. Algemene volumeregelaar - Met deze grote regelaar bepaalt u 
het algemene uitgangsvolume van uw AMPLIFi. Hij heeft nog een 
tweede functie: u bepaalt er de balans tussen uw gitaarsignaal en 
de audiosignalen mee. Dat is handig, wanneer u uw gitaar tijdens 
het jammen niet of net veel te luid hoort.
Om een goede balans te bereiken drukt u de algemene volume-
regelaar in om zijn tweede functie te selecteren. Stel vervolgens 
het gewenste gitaarvolume in.
Na 5 seconden dient de regelaar opnieuw voor het instellen van 
het algemene volume.

 
LED-ring van de volumeregelaar

  LED-ring van de volumeregelaar - De LED-ring van de alge-
mene volumeregelaar licht in verschillende kleuren op, naar 
gelang de parameter, die u aan het instellen bent:

•	 Algemeen volume: De rood oplichtende LEDs tonen het alge-
mene uitgangsvolume.
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•	 Gitaarvolume: Wanneer u de tweede functie selecteert door de 
regelaar in te drukken, lichten alle LEDs wit op. Tijdens het wij-
zigen van het gitaarvolume lichten bepaalde indicators rood op.

•	 Toonregelaars: Wanneer u aan een toonregelaar draait, duiden 
de rode LEDs de opgeslagen instelling aan. De overige LEDs 
lichten wit op om de huidige instelling aan te geven.

5. TONE-knop - De AMPLIFi biedt 4 interne geheugens: presets A, 
B, C en D. Deze kunt u op elk moment vervangen door maximaal 
4 “Favorite”-sounds.

A
B
C
D  

TONE- en TAP-knoppen

Om een geheugen te laden: Druk de TONE-knop een aantal 
keren in om geheugen A, B, C of D te kiezen. De witte LEDs 
tonen het momenteel geselecteerde geheugen.
Instellingen opslaan: Wanneer u de instelling van een toon-
regelaar wijzigt, begint de LED van het momenteel gekozen 
geheugen (A, B, C of D) traag te knipperen om aan te geven dat 
de	betreffende	wijziging	nog	niet	is	opgeslagen.

•	 Houd de TONE-knop 2 seconden ingedrukt en laat hem weer 
los. Alle vier de LEDs knipperen snel. De AMPLIFi bevindt zich 
nu in de opslagmode.

•	 Druk de TONE-knop herhaaldelijk in om het gewenste geheu-
gen (zie de LEDs) te kiezen. De LED van het gekozen geheugen 
knippert snel.

•	 Houd de TONE-knop 2 seconden ingedrukt – de indicator 
van het gekozen geheugen knippert niet meer. De sound is nu 
opgeslagen.

Opmerking: Tijdens een actieve Bluetooth-verbinding met een 
iOS- of Android-apparaat, waarop de “AMPLIFi Remote” app 
draait, kunt u uw instellingen niet direct op de AMPLIFi opslaan.

6. TAP-knop - Druk verschillende keren op de TAP-knop om het 
tempo	in	te	stellen	dat	door	Delay-	en	andere	effecten	met	“Tap	
Tempo”-functie wordt gehanteerd.
Tuner - Houd de TAP-knop een tijdje ingedrukt om de tuner 
(stemfunctie) te activeren. Sla vervolgens een snaar aan: de 
tuner herkent automatisch de toonhoogte. Wanneer een aantal 
indicators links van het midden van de LED-ring oplichten, is 
de snaar te laag. Wanneer er rechts indicators oplichten, staat 
de snaar te hoog gestemd. Als alleen de LED in het midden 
oplicht, is de stemming perfect. Druk op eender welke regelaar 
of knop om de tunermode weer te verlaten.

FLAT

-5

-10 +10

-20

-30

-50

+20

+30

+50

+5

IN TUNE

SHARP

IN TUNE

Goed gestemd

Te laag Te hoog

Goed gestemd  
LED-indicators tijdens het stemmen

7. POWER (AMPLIFi 30) - Hiermee schakelt u het apparaat in en 
uit. Om opnieuw de fabrieksinstellingen te laden moet u de alge-
mene volumeregelaar en de TONE-knop ingedrukt houden, terwijl 
u de AMPLIFi inschakelt.

8. Hoofdtelefoonaansluiting (AMPLIFi 30) - Sluit hier de 
6,3mm-jack van uw hoofdtelefoon aan. Het volume in de hoofd-
telefoon bepaalt u met de algemene volumeregelaar.
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Aansluitingen op het achterpaneel
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Aansluitingen op het achterpaneel van de AMPLIFi 30
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Aansluitingen op het achterpaneel van de AMPLIFi 75 & AMPLIFi 150
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9. Hoofdtelefoonaansluiting (AMPLIFi 75 & 150) - Sluit hier de 
6,3mm-jack van uw hoofdtelefoon aan. Het volume in de hoofd-
telefoon bepaalt u met de algemene volumeregelaar.

10. AUX IN - Op de AUX IN-connector (3,5mm) kunt u een externe 
mixer aansluiten en langs die weg ook een microfoon, een key-
board of andere instrumenten uitversterken.

11. FBV PEDAL - Sluit hier een Line 6 FBV 3, FBV Shortboard MkII of 
FBV Express MkII aan. De volgendefuncties worden ondersteund:

•	 Keuze van de geheugens A, B, C, D
•	 “Tap Tempo” en tuner
•	 Beïnvloeding van parameters met een expressiepedaal
•	 In-/uitschakelen	van	de	effecten,	die	binnen	het	gekozen	geheu-

gen actief zijn (alleen met de FBV 3 of FBV Shortboard MkII)*
•	 Selectie van de 25 interne geheugenbanken

*Opmerking: Momenteel lichten de indicatoren van de FBV 3-voet-
schakelaars alleen in het rood op (de verschillende LED-kleuren van 
de FBV 3 worden door de AMPLIFi-serie nog niet ondersteund). 

12. USB - Verbind deze poort met een USB-poort op uw Mac of 
PC om de AMPLIFi als stereo-USB-interface voor de opname 
en weergave van uw partijen te gebruiken.* Wij adviseren een 
USB-verbinding	voor	het	updaten	van	de	AMPLIFi-firmware	met	
behulp van de Line 6-updater (zie ook “Firmware-updates van de 
AMPLIFi”).

*Opmerking: Vóór de verbinding met een Windows®-computer moet 
u eerst de USB-driver voor de AMPLIFi downloaden (zie http://line6.
com/software) en installeren. (Voor Mac-computers hoeft geen driver 
geïnstalleerd te worden.)

13. DC IN (AMPLIFi 30) - Sluit hier de bijgeleverde 9VDC-adapter 
aan.

14. POWER-schakelaar (AMPLIFi 75 & 150) - Met deze schakelaar 
boven de aansluiting voor het netsnoer schakelt u het apparaat 

in en uit. Om opnieuw de fabrieksinstellingen te laden moet u de 
algemene volumeregelaar en de TONE-knop ingedrukt houden, 
terwijl u de AMPLIFi inschakelt.

‘AMPLIFi Remote’ app
“AMPLIFi Remote” is een gratis app voor mobiele iOS- en 
Android-apparaten. Om de meest recente versie te gebruiken:
•	 Voor de iOS-app - Ga naar de Apple App Store.
•	 Voor de Android-app - Ga naar de Google Play™-shop.

Opmerking: Meer details over het gebruik van de “AMPLIFi Remote” 
vindt u in het bijbehorende pilotenhandboek (zie http://line6.com/
support/manuals/).

Tip: Als u toch al online bent, registreert u uw AMPLIFi ook best 
meteen!

Firmware-updates van de AMPLIFi
Gebruik	altijd	de	laatste	nieuwe	AMPLIFi-firmwareversie.	Uw	
“AMPLIFi Remote” houdt u op de hoogte, wanneer er een nieuwe 
firmware	is	om	ervoor	te	zorgen	dat	u	altijd	over	de	laatste	nieuwe	
versie beschikt!
Hoewel	u	de	firmware	ook	met	uw	iOS-	of	Android-apparaat	kunt	
updaten, willen we erop wijzen dat dit, bij een trage Bluetooth-ver-
binding, wel eens een uur kan duren. Daarom adviseren wij om met 
de Line 6-updater voor Mac of Windows® te werken (beschikbaar 
op http://line6.com/software). Dit pakket is gratis en bevat alle 
instructies	voor	het	updaten	van	de	firmware.	Bovendien	duurt	de	
update hiermee maar enkele minuten.

http://line6.com/software
http://line6.com/software
http://line6.com/support/manuals/
http://line6.com/support/manuals/
http://line6.com/software

