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Vergelijkende tabel – SPIDER V
Functies Spider V 30 Spider V 60 Spider V 120 Spider V 240 SPIDER V 240HC

Versterkermodellen 78 78 78 78 78
Speakermodellen 23 23 23 23 23
Effectmodellen 101 101 101 101 101
Versterkervermogen 30W 60W 120W 240W (120W per kant) 240W (120W per kant)
Mono/stereo Mono Mono Mono Stereo Stereo
Speakerdiameter 1 x 8" 4Ω 1 x 10" 4Ω 1 x 12" 4Ω 2 x 12" 4Ω 2 x 4" 16Ω
Tweeters 1 1 1 2 2
XLR-directuitgangen Nee Nee Ja Ja Ja
USB-audio-interface Ja Ja Ja Ja Ja
Hoofdtelefoonconnector 3,5mm (stereo) 3,5mm (stereo) 6,3mm (stereo) 6,3mm (stereo) 6,3mm (stereo)

FBV-poort Ja Ja Ja Ja Ja
Drumloops Ja Ja Ja Ja Ja
Metronoom Ja Ja Ja Ja Ja
Looper Nee Ja Ja Ja Ja
Relay-draadloossysteem Nee Ja Ja Ja Ja
Uitgangen voor externe 
speakers

Nee Nee Nee Nee Ja

Gewicht (kg) 7,35 9,30 12,70 21,05 13,00
Afmetingen (mm) 392 x 380 x 208 442 x 430 x 230 520 x 489 x 271 684 x 550 x 271 684 x 276 x 271
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Even voorstellen
Welkom bij dit pilotenhandboek voor uw SPIDER V! Dit document 
bevat alle belangrijke informatie i.v.m. de bediening en de functies 
van uw SPIDER V versterker.
De SPIDER V-serie is de inmiddels vijfde SPIDER-generatie. Deze 
versterkers bieden de ongeëvenaarde modelingtechnologie van 
Line 6 in een compacte combo- of versterkertopbehuizing. Ziehier 
wat uw SPIDER V versterker allemaal in huis heeft.
Functies:

• Meer dan 200 versterker- en effectmodellen.
• Fullrange-luidsprekersysteem voor een overtuigende elektri-

sche gitaarsound, optimale akoestische gitaarpartijen en de 
muziekweergave.

• 8 simultaan beschikbare effecten, waaronder 3 “smarte” effecten.
• Ingebouwde Line 6 Relay draadloosontvanger, compatibel met 

de Relay G10T* (optie).
• XLR-directuitgangen*.
• FBV-ondersteuning voor de pedaaleenheden Line 6 FBV 3, FBV 

Shortboard MkII, FBV2 en FBV Express MkII (optie).
• Interne stemfunctie, metronoom, drumloops, demoriffs en 

Quick Looper*.
• Optimale sounds voor akoestische gitaar.
• USB-audio-interface: weergave met een Mac/PC/iOS of 

Android**.
• Firmware-updates met de Line 6-updater voor Mac en PC of 

met de “Spider Remote” app voor iOS en Android.
• Directe aansluiting van iOS-apparaten met een gebruikelijke 

Lightning-kabel.
• Stereo-hoofdtelefoonconnector.
• AUX-ingang (3,5mm) voor MP3-spelers en andere audiobronnen.
• Alleen op de SPIDER V 240HC: Intern 4-weg fullrange-luidspre-

kersysteem dat alleen de hoge tonen weergeeft, wanneer een 
externe 4x 12”-speaker is aangesloten.

‘Spider Remote’ app
• Toegang tot duizenden sounds in de cloud.
• Programmeren, opslaan en delen van een onbeperkt aantal 

gitaarsounds.
• Omvattende controle voor een altijd perfecte sound. 

Geleverde items: SPIDER V versterker, netsnoer, pilotenhandboek.
*  Alleen op bepaalde modellen. Zie de tabel op pagina 2 voor de functies, 

die uw SPIDER V-model ondersteunt.
**  Vereist Android OS 5.0+ of recenter met “High Performance Audio” en 

een USB 2.0 OTG-adapter (On-The-Go). Zie line6.com/android voor meer 
details.
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Bedieningsorganen op het frontpaneel

1 7 8 9

10 12

4 6

11

3 52

1. INPUT-connector – Hier moet u de gitaar aansluiten. Een Relay 
G10T* zender kan worden opgeladen door hem op de ingang van 
de versterker aan te sluiten.

2. AMP/FX-regelaars – AMP-functie: DRIVE komt overeen met de 
volume- of Gain-regelaar op andere versterkers: hiermee bepaalt 
u de hoeveelheid vervorming van uw sound. De precieze werking 
van BASS, MID en TREBLE verschilt naar gelang het gekozen 
versterkermodel. Wanneer u, na keuze van de AMP-functie aan 
één van deze regelaars draait, beeldt het display even de Drive-, 
Bass-, Mid-, Treble- en volumewaarde af. 
FX-functie: FX1, FX2 en FX3 zijn de toewijsbare “smarte” effec-
ten. Hiervoor wordt de volgende kleurcodering gehanteerd: geel 
voor vervorming of compressor, blauw voor modulatie, groen 
voor delay en purper voor toonhoogte- en syntheffecten. COMP 
kan hetzij als booster, hetzij voor het beperken van de dynamiek 
worden gebruikt. De hoeveelheid REVERB kan worden ingesteld. 
Bovendien kunt u kiezen uit meerdere modellen. De effecten kun-
nen met het editmenu of met behulp van de “Spider Remote” app 
worden toegewezen. Wanneer u aan een regelaar draait, terwijl de 
FX-functie actief is, beeldt het display tijdelijk de effectintensiteit 
af.

3. Loop-knop* – Druk hierop om de Quick Looper te selecteren.
4. Weergave/Pauze-knop – Hiermee start en stopt u de metronoom, 

de drumloops of de demo-gitaarriffs.
5. Regelaar met schakelfunctie – Zolang een geheugen wordt afge-

beeld, kunt u met deze regelaar het huidige geheugen beïnvloe-
den. Houd hem ingedrukt om de huidige instellingen op te slaan. 

In de editmode dient hij voor het selecteren van parameters. Druk 
erop om de afgebeelde parameters te kunnen instellen. Draai aan 
de regelaar om de parameterwaarde te wijzigen en druk erop om 
vervolgens een andere parameter te kiezen. Als de weergavepa-
gina wordt afgebeeld, kunt u met de regelaar drumloops, demoriffs 
en weergaveparameters selecteren.

6. EDIT-knop – Druk erop om een sound te kiezen en zijn effectblok-
ken en parameters te zien en te wijzigen.

7. TAP/TUNER-knop – Houd hem even ingedrukt om de stemfunctie 
(tuner) op te roepen. Druk er opnieuw op om de tuner te verlaten. 
Druk de knop in de maat van de muziek in om delay- en modula-
tie-effecten te synchroniseren.

8. MASTER-regelaar – Hiermee stelt u het algemene volume van de 
versterker of de hoofdtelefoon (indien aanwezig) in.

9. PHONES-connector – Hier kunt u een stereo-hoofdtelefoon 
aansluiten. Als u dit doet, worden de luidsprekers uitgeschakeld. 
Deze connector kan ook dienst doen als directuitgang. Sluit hem 
dan met behulp van een TRS-kabel aan op het mengpaneel of de 
recorder.

10. AMP- en FX-knop – Druk op één van deze twee om de AMP- of 
FX-functie te kiezen.

11. LC-display – Beeldt het gekozen geheugen, de instellingen van de 
regelaars, de waarden van de “smarte” effecten en bijkomende 
parameters af.

12. Terug-knop – Met deze knop gaat u van de huidige pagina terug 
naar de hoofdpagina van het display.
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Aansluitingen op het achterpaneel
13 14 15 16 17 18 19 21 22 2320

13. POWER-schakelaar – Hiermee schakelt u de versterker in en uit.
14. AC IN – Hier moet u het bijgeleverde netsnoer aansluiten. De elek-

trische specificaties vindt u op het achterpaneel.
15. iOS-poort (USB A) – Sluit hier de Lightning-kabel van uw iOS-ap-

paraat aan om sounds te editen, updates te installeren, muziek af 
te spelen en audiosignalen op te nemen. Bovendien voedt deze 
poort het mobiele apparaat. Sluit hier UITSLUITEND iOS-appara-
ten aan.

16. USB SELECT-schakelaar – Dient voor de keuze van de USB A- of 
USB B-poort. U kunt telkens maar één poort gebruiken.

17. Mac/PC/Android-poort (USB B) – Sluit hier een Mac/PC of een 
Android-apparaat (met OTG-adapter) aan om sounds te editen, 
updates te installeren, muziek af te spelen en op te nemen.

18. FBV PEDAL – Sluit hier een Line 6 FBV Express MkII pedaaleen-
heid aan voor het kiezen van geheugens, het gebruik van de Tap 
Tempo-functie, wah/volume en de tuner. Met een Line 6 FBV 3 
of Shortboard MkII kunt u geheugens kiezen en effecten in-/uit-
schakelen. Bovendien beschikt u over een wah-/volumepedaal, 
voetschakelaars voor de bediening van de looper, een tuner en Tap 
Tempo. Met een Line 6 FBV2 kunnen de geheugens sequentieel 
worden geladen.

19. AUX IN – Ingang voor audiosignalen, die u via de amp wilt uitver-
sterken.

20. GND-LIFT* – Hiermee kan de massa van de XLR-directuitgangen 
worden afgekoppeld.

21. DIRECT OUTS* – Deze XLR-connectoren kunt u op een PA, een 
mengpaneel of een audio-interface aansluiten. De MASTER-in-
stelling heeft geen invloed op het niveau van de hier aanwezige 
signalen, tenzij u een hoofdtelefoon aansluit.

  Opmerking: Wanneer u de DIRECT OUTS-connectoren (XLR) op 
andere apparaten (mengpaneel, audio-interface enz.) aansluit, moet u 
in de gaten houden dat de SPIDER V eigenlijk geen fantoomvoeding 
mag ontvangen. Kunt u niet voorkomen dat de DIRECT OUTS van 
de SPIDER V van fantoomvoeding worden voorzien, dan moet u de 
GND-LIFT-schakelaar op “GND” zetten. Op die manier kan er geen 
fantoomvoeding tussen de massa van de INPUT-connector en de 
gemeenschappelijke massa van het externe apparaat optreden.

22. CABINET MODELING – Met deze schakelaar bepaalt u of de ver-
sterker al dan niet een gemodelleerd speaker- en fullrange-signaal 
naar de speakerkast moet uitsturen.

23. SPEAKER OUTS – Sluit hier uw externe speakerkast(en) aan. De 
speakers moeten minimaal 100W aan 4Ω of 50W aan 8Ω onder-
steunen. De SPIDER V 240HC kan zelfs zonder een externe spea-
kerkast worden gebruikt. In dat geval geeft het interne stereo-luid-
sprekersysteem een fullrange-signaal weer. Zodra u een externe 
speakerkast aansluit, geven de ingebouwde luidsprekers van de 
top alleen de hoge tonen weer, terwijl de speakerkast alleen de 
lage en middentonen weergeeft.

*  Alleen op bepaalde modellen. Zie de tabel op pagina 2 voor de functies, 
die uw SPIDER V-model ondersteunt.
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Geheugens kiezen
1. Druk op de Terug-knop om naar de hoofdpagina te gaan. Op 

de hoofdpagina worden de naam en het adres van de gekozen 
sound afgebeeld.

2. Draai aan de draairegelaar onder het LC-display om een ander 
geheugen te kiezen.

Instellingen opslaan
1. Houd de draairegelaar zo lang ingedrukt tot de “Save-pagina 

verschijnt.
2. Draai aan de regelaar om een tekenpositie van de afgebeelde 

naam te kiezen.
3. Druk op de regelaar om het gekozen teken te activeren.
4. Draai aan de regelaar om een ander teken te kiezen. 

Opmerking:  Met de TAP/TUNER-knop kunt u afwisselend hoofd- 
en kleine letters evenals cijfers/symbolen kiezen.

5. Om de instellingen op te slaan moet u de draairegelaar ingedrukt 
houden.

Opslaan van een sound in een ander geheugen
1. Houd de draairegelaar zo lang ingedrukt tot de “Save-pagina 

verschijnt. 
2. Draai aan de draairegelaar om de onderstreep naar het nummer/

de bank te brengen. Druk op de regelaar en draai eraan op het 
geheugen van bestemming te kiezen. De instellingen van de 
bestemming worden nu overschreven.

Versterkermodellen kiezen
1. Druk op de AMP-knop om de AMP-functie te selecteren.
2. Druk opnieuw op AMP om de lijst met versterkers op te roepen.
3. Draai aan de draairegelaar om een ander versterkermodel te 

kiezen.
4. Druk op de Terug-knop om deze pagina te verlaten.

Werken met de ‘smarte’ effecten
Uw SPIDER V versterker biedt, naast een compressor en een gal-
meffect, nog 3 vrij toewijsbare “smarte” effecten per geheugen.
Daar kunt u een “Dynamics”- (oranje), “Drive” (geel), “Modula-
tion”- (blauw), “Delay”- (groen) of “Pitch/Synth”-effect (purper) aan 
toewijzen.

1.  Druk op de FX-knop om de FX-functie te selecteren. De 
benamingen op het frontpaneel lichten nu in de kleuren van de 
actieve effecttypes op.

2. Draai aan één van de 5 regelaars eronder om de intensiteit van 
het betreffende effect te wijzigen. De effectintensiteit ervan wordt 
in het LC-display afgebeeld. Door aan een regelaar te draaien 
activeert u het toegewezen effect (indien het uit stond). Draai een 
regelaar op nul om het betreffende effect uit te schakelen.

Effectmodellen kiezen
1. Druk op de FX-knop om de FX-functie te selecteren.
2. Kies met de draairegelaar het effectblok dat u wilt wijzigen.
3. Druk opnieuw op FX om de lijst met effecten op te roepen.
4. Draai aan de draairegelaar om een ander effect te kiezen.
5. Druk op de draairegelaar of de Terug-knop om deze pagina te 

verlaten.

Andere effecten kiezen (snelle manier)
1. Druk op de FX-knop om de FX-functie te selecteren.
2. Draai aan de regelaar van een effect om het betreffende blok te 

kiezen. Het display beeldt de effectintensiteit en de naam van het 
effect af. Deze pagina verdwijnt na 3~5 seconden automatisch.

3. Draai aan de draairegelaar om een ander effectmodel te kiezen.
4. Druk op de Terug-knop om de effectpagina te verlaten of wacht 

gewoon tot ze automatisch verdwijnt.
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Deactiveren/activeren van een ‘smart’-effect
1. Druk op de FX-knop om de FX-functie te selecteren.
2. Kies met de draairegelaar het effect dat u wilt uitschakelen.
3. Druk op de draairegelaar om het effect te deactiveren.
4. Druk op de Terug-knop om deze pagina te verlaten.

Werken met de looper*
Om de Quick Looper-mode te selecteren drukt u op de QUICK 
LOOP-knop.
Opname van een loop:
1. Druk op de QUICK LOOP-knop om de opname te starten. 

Hiermee stelt u tevens het beginpunt in.
2. Om de weergave te starten moet u opnieuw op de QUICK LOOP-

knop drukken. Hiermee stelt u tevens het eindpunt van de loop 
in.

3. Druk twee keer op de QUICK LOOP-knop om de weergave te 
stoppen.

Partijen toevoegen (overdubs):
1. Start de lusweergave en druk op de QUICK LOOP-knop om het 

begin van de overdub in te stellen.
2. Druk opnieuw op de QUICK LOOP-knop om van de overdub-

mode naar de weergave te gaan.
3. Druk twee keer op de QUICK LOOP-knop om de weergave te 

stoppen.
Om de weergave te stoppen drukt u twee keer op de QUICK 
LOOP-knop. 
Om de loop te wissen houdt u de QUICK LOOP-knop even inge-
drukt. Alle partijen verdwijnen dan.

Drumloops gebruiken
1. Druk op de Weergave/Pauze-knop om de weergavepagina te 

selecteren.

2. Draai aan de draairegelaar om het logo links te selecteren. Druk 
de regelaar in om het nooticoontje te selecteren.

3. Kies met de draairegelaar de “Drum Loop”-parameters om het 
ritme te kiezen en het volume in te stellen.

4. Druk op de Weergave/Pauze-knop om de drumloop te starten en 
te stoppen.

5. Druk op de Terug-knop om deze pagina te verlaten.

Starten van de metronoom
1. Druk op de Weergave/Pauze-knop om de weergavepagina te 

selecteren.
2. Draai aan de draairegelaar om het logo links te kiezen. Druk op 

de regelaar om het metronoomsymbool te selecteren.
3. Druk op de Weergave/Pauze-knop om de metronoom te starten 

en te stoppen.
4. Druk op de Terug-knop om deze pagina te verlaten.

Afspelen van demoriffs
1. Druk op de Weergave/Pauze-knop om de weergavepagina te 

selecteren.
2. Draai aan de draairegelaar om het logo links te kiezen. Druk op 

de draairegelaar om het gitaar/tape-icoontje te selecteren.
3. Kies met de draairegelaar de “Demo Riff”-parameter en selecteer 

vervolgens een riff.
4. Druk op de Weergave/Pauze-knop om de demo te starten en te 

stoppen.
5. Tijdens de weergave van het riff kunt u andere geheugens 

kiezen en de instellingen van het versterkermodel en de effecten 
wijzigen.

6. Druk op de Terug-knop om deze pagina te verlaten.
* Alleen op bepaalde modellen. Zie de tabel op pagina 2 voor de functies, 
die uw SPIDER V-model ondersteunt. 



8

Opladen en synchroniseren van een Relay G10T 
zender*

1. Sluit de Relay G10T zender aan op de INPUT-connector. De 
SPIDER V zoekt en selecteert het optimale kanaal en laadt 
tegelijk de zender op.

2. Na een tijdje verschijnt er een vinkje in het display om aan te 
geven dat de zender klaar is voor gebruik. Verwijder de Relay 
G10T zender en sluit hem aan op uw gitaar.

3. Zodra de Relay G10T wordt “ontdekt”, beeldt de hoofdpagina 
ook zijn resterende acculading af. 3 balkjes betekenen dat de 
accu compleet geladen is.

4. De SPIDER V versterker kan een zender alleen opladen, wanneer 
hij ingeschakeld is.

Editen
1. Druk op de EDIT-knop.
2. Kies met de draairegelaar de gewenste parameter.
3. Bevestig uw keuze door op de draairegelaar te drukken.
4. Draai aan de regelaar om de parameterwaarde te wijzigen.
5. Druk op de regelaar om een andere parameter te selecteren.
6. Druk op de Terug-knop om deze pagina te verlaten.

Globale instellingen en keuze van het 
draadlooskanaal

1. Houd de Terug-knop even ingedrukt om naar de “Global 
Settings”-pagina te springen.

2. Kies met de draairegelaar de gewenste parameter.
3. Bevestig uw keuze door op de draairegelaar te drukken.
4. Draai aan de regelaar om de parameterwaarde te wijzigen.
5. Druk opnieuw op de regelaar om een andere parameter te 

selecteren.
6. Druk op de Terug-knop om deze pagina te verlaten.

Gebruik van een FBV-pedaaleenheid
1. Sluit een Line 6 FBV-eenheid aan op de FBV PEDAL-poort van 

uw SPIDER V versterker.
2. Kies met Bank s/t en A, B, C of D het gewenste geheugen.
3. Met de voetschakelaars van de tweede rij kunt u de effectblokken 

in- en uitschakelen. Meer details hierover vindt u in het 
pilotenhandboek van uw FBV en op de Line 6-website.

4. Met de teenschakelaar van het pedaal kan het wah-effect worden 
gekozen.

5. Druk op de FUNCTION-knop om de looper te gebruiken 
(opname, overdubs, weergave).

* Alleen op bepaalde modellen. Zie de tabel op pagina 2 voor de functies, 
die uw SPIDER V-model ondersteunt.
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Spider V 240HC

8 OHM STEREO

RIGHT LEFT/MONO

SPEAKER OUTS 
USE 4Ω MONO OR 8Ω STEREO

USE CLASS 2 WIRING ONLY

RIGHT LEFT/MONO

SPEAKER OUTS 
USE 4Ω MONO OR 8Ω STEREO

USE CLASS 2 WIRING ONLY

4 OHM MONO



Serienr.:

Opgelet:  
Line 6, Spider en Relay zijn in de VS en andere landen 
geregistreerde handelsmerken van Line 6, Inc. FBV is een 
handelsmerk van Line 6, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Mac en Lightning zijn in de VS en andere landen geregis-
treerde handelsmerken van Apple Inc. iOS is een in de VS en 
andere landen geregistreerd handelsmerk van Cisco. Android 
is een handelsmerk van Google, Inc.


