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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 de Line 6® Spider® V-familie! 
Dit document stelt de functies voor van de Spider V-versterkers 
met firmware-versie 2.0 (of recenter) en de Spider V MkII-verster-
kers.* De Spider V-versterkers hanteren een modelingtechnologie 
voor het emuleren van één of meerdere bekende gitaarversterkers. 
Bovendien bevatten ze effecten voor het afronden van een perfect 
gitaarsignaal. De Spider V-versterkers bieden de volgende functies.
* Om de laatste nieuwe firmware in uw Spider V-verster-
ker te installeren moet u gebruik maken van de gratis “Line 6 
Updater”-software (zie https://line6.com/software).

Functies:
• 78 modellen van Britse en Amerikaanse klassiekers evenals 

eigentijdse high-gain-versterkers.
• 24 speakermodellen met 4 microfoonmodellen.
• 101 effecten (vervorming, dynamiek, modulatie, delay, reverb, 

EQ en meer).
• Simultaan gebruik van 8 effecten.
• FX-regelaars voor de beïnvloeding van meerdere parameters.
• Ingebouwde Line 6 Relay®-draadloosontvanger* – met een 

optionele Relay G10T zender hebt u geen kabel meer nodig.
• XLR-directuitgangen voor de verbinding met een PA of opna-

meapparaat.
• Handige functies, zoals een tuner, metronoom, drumloops, 

demoriffs en een Looper.
• Geheugenkeuze en effecten in-uitschakelen met een voetscha-

kelaareenheid van de Line 6 FBV™ 3-serie: FBV Shortboard 
MkII, FBV Express MkII of FBV 2 (optie).

• Optimale sounds en versterkermodellen voor akoestische 
gitaren.

• USB-audio-interface en aansluiting voor de opname/het editen 
met een iOS-apparaat.

• Downloaden van updates met de “Line 6 Updater” app (Mac- 
en PC-computers) c.q. de “Spider Remote” app (iOS- en 
Android™-apparaten**).

• Stereo-hoofdtelefoonconnector.
• AUX-ingang (3,5mm) voor MP3-spelers en andere audiobronnen.
• Tweeters voor een fullrange-weergave en een superieure klank-

kwaliteit voor audiobestanden.

‘Spider V Remote’ app
Voor Windows®- en macOS-computers – Dankzij de “Spider V 
Remote” app kunt u de sounds van uw Spider V op een computer 
editen, archiveren en beheren. Bovendien kunt u van customtone.
com nieuwe sounds voor de Spider V downloaden. De GRATIS 
“Spider Remote” editor vindt u op line6.com: klik op [Downloads] 
en volg de afgebeelde instructies.
Voor mobiele iOS- of Android-apparaten – Met de “Spider V 
Remote” app voor iOS- en Android-apparaten kunt u in de cloud 
nieuwe sounds zoeken en ze in uw “My Tones”-map opslaan, plus 
de sounds van uw Spider V editen en beheren.
Zie het pilotenhandboek van de Spider Remote voor meer details 
(https://line6.com/manuals).

Geleverde items: SPIDER V versterker, netsnoer, pilotenhandboek.
* Op alle uitvoeringen behalve de Spider V 30.
**  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.

https://line6.com/software
https://line6.com/manuals
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Bedieningsorganen op het frontpaneel

1 8 9 10

2 12

5 7

11

4 63

1. INPUT-connector – Hier moet u de gitaar aansluiten. Een Relay 
G10T* zender kan eveneens worden aangesloten om hem te syn-
chroniseren en op te laden.

2. AMP- en FX-knop – Kies met de AMP- of FX-knop de functies, die u 
wilt instellen. Bij keuze van AMP dienen de regelaars voor het instel-
len van de versterkerparameters. Bij keuze van FX zijn de regelaars 
aan de “smarte” effecten toegewezen.

3.  AMP- en FX-regelaars
  AMP – DRIVE – Deze regelaar komt overeen met de volume- of gain-

regelaar op andere versterkers: hiermee bepaalt u de hoeveelheid 
“scheur”. De precieze werking van de toonregelaars BASS, MID en 
TREBLE verschilt naar gelang het gekozen versterkermodel. Met 
VOLUME kiest u het volume van de betreffende sound. Hiermee 
zorgt u voor een bruikbare volumebalans tussen de sounds.

  FX – FX1, FX2 en FX3 – De toewijsbare “smarte” effecten hanteren 
de volgende kleuren: dynamiek (geel), vervorming (oranje), modula-
tie (blauw), delay (groen) en toonhoogte/synth (purper). COMP kan 
fungeren als volumebooster of voor het beperken van de dynamiek. 
REVERB bepaalt de akoestiek, de sfeer en de ruimtelijkheid van uw 
sounds.

4. Loop-knop – Druk hierop om de Quick Looper te selecteren. (Alle 
uitvoeringen behalve de Spider V 30.)

5. Weergave/Pauze-knop – Hiermee start en stopt u de demo-gitaar-
riffs of de metronoom/drumloops.

6. Keuzeregelaar – Deze regelaar kunt u ook indrukken om te zorgen 
dat het display het menu afbeeldt. Houd hem ingedrukt of druk er 
twee keer op om de huidige sound op te slaan.

7. EDIT-knop – Druk erop om een sound te kiezen en zijn effectblokken 
en parameters te zien en te wijzigen.

8. 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 modulatie-ef-
fecten te synchroniseren.

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

10. PHONES-connector – Hier kunt u een stereo-hoofdtelefoon aan-
sluiten. 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.

11. Display – Beeldt de naam van het huidige geheugen, de beschikbare 
parameters of de globale instellingen af.

12. Terug-knop – Druk op deze knop om vanuit eender welke menufunc-
tie terug te keren naar de hoofdpagina. Daar wordt de naam van het 
geselecteerde geheugen afgebeeld. Houd de knop ingedrukt om 
naar de “Global Settings”-pagina te gaan (zie ook de “‘Global Set-
tings’-parameters” tabel). 

* Op alle uitvoeringen behalve de Spider V 30.
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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 elektri-

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

raat aan om met de Spider V Remote app sounds te editen, updates 
te installeren, muziek af te spelen en audiosignalen op te nemen. 
Bovendien voedt deze poort het mobiele apparaat. Sluit hier UIT-
SLUITEND iOS-apparaten 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 –  USB B-poort – Sluit hier een Mac, PC of 
Android-apparaat (met OTG-adapter) aan om sounds te editen, 
updates te installeren, muziek af te spelen en audiosignalen op te 
nemen.

18. FBV PEDAL – Hier kunt u een optionele FBV-pedaaleenheid van Line 
6 aansluiten.

19. AUX IN – Bijkomende ingang voor MP3-spelers en andere audiobron-
nen, die zonder modeling door de luidsprekers worden weergegeven.

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-instel-
ling 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 fan-
toomvoeding mag ontvangen. Kunt u niet voorkomen dat de XLR 
DIRECT OUT-connectoren van de Spider V van fantoomvoeding 
worden voorzien, dan moet u de GND-LIFT-schakelaar op “GND” 
zetten. Dan kan er namelijk 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 spea-
kersimulatie (speaker en gesimuleerde microfoon), dan wel de fullran-
ge-weergave voor de externe speakerkast worden gehanteerd.

23. SPEAKER OUTS – Sluit hier uw externe speakerkast(en) aan. De 
speakers moeten minimaal 100W aan 4Ω of 50W aan 8Ω ondersteu-
nen. De SPIDER V 240HC kan zelfs zonder een externe speakerkast 
worden gebruikt. In dat geval geeft het interne stereo-luidsprekersys-
teem 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 middento-
nen weergeeft.

* Alleen beschikbaar op de Spider V 120, 240 en 240HC.
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Werkwijze:

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 keuzeregelaar onder het LC-display om een ander 
geheugen te kiezen.

Instellingen opslaan
1. Houd de keuzeregelaar 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 keuzeregelaar ingedrukt 
houden.

Kopiëren van een geheugen
1.  Houd de keuzeregelaar ingedrukt tot de “Save”-pagina verschijnt.
2.  Draai aan de keuzeregelaar om “Destination” te selecteren en 

druk de regelaar in. Kies met de regelaar een ander geheugen 
(bv. 32D) voor de opslag van uw sound. De instellingen van de 
bestemming worden dan 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 keuzeregelaar 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 een compressor-/boostereffect, een 
reverb (galm) en 3 toewijsbare “smarte” effecten per geheugen.
De toewijsbare “smarte” effecten zijn: dynamiek (geel), vervorming 
(oranje), modulatie (blauw), delay (groen) en toonhoogte/synth 
(purper).
1.  Druk op de FX-knop. De benamingen op het frontpaneel lichten 

nu in de kleuren van de actieve effecttypes op.
2. Draai aan één van de 5 regelaars om de intensiteit van het 

betreffende effect te wijzigen. De intensiteit van het betreffende 
effect wordt d.m.v. een balk in het display afgebeeld. Een tot 
dan toe inactief effect wordt tijdens het draaien aan de regelaar 
ingeschakeld. Kies met de regelaar de minimumwaarde om het 
effect te omzeilen.

Effectmodellen kiezen
1. Druk op de FX-knop om de functies van de “smarte” effecten te 

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

verlaten.

  Snelle manier: Draai aan de regelaar van een effect om het betreffen-
de blok te kiezen. Het display beeldt de effectintensiteit en de naam 
van het effect af. Deze pagina verdwijnt na 3~5 seconden automa-
tisch. Draai aan de keuzeregelaar om een ander effectmodel te kie-
zen.
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Effecten uitschakelen/activeren
1. Druk op de FX-knop om de FX-functie te selecteren.
2. Selecteer met de keuzeregelaar het effectblok dat u wilt 

activeren/uitschakelen.
3. Druk op de keuzeregelaar om het effect in of uit te schakelen.
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.
* Op alle uitvoeringen behalve de Spider V 30.

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

selecteren.
2. Kijk of er links een muzieknoot wordt afgebeeld. Indien niet, 

draait u aan de keuzeregelaar om het icoon links te selecteren. 
Druk de regelaar in om het nooticoontje te selecteren.

3. Selecteer met de keuzeregelaar 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 keuzeregelaar om het logo links te kiezen. Druk op 

de regelaar om het metronoomicoon 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 keuzeregelaar om het icoontje links te kiezen. Druk 

op de keuzeregelaar om het gitaar/tape-icoontje te selecteren.
3. Selecteer met de keuzeregelaar de “Demo Riff”-parameter en 

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

Editen van een sound
Uw Spider V biedt een uitgebreid editmenu voor het wijzigen van 
alle beschikbare parameters van een sound. Daar vindt u tevens 
een noisegate, de PRESENCE-parameter van de versterker, de 
speakermodel- en microfoonparameters enz. Om alle aspecten van 
een sound te wijzigen:

1. Druk op de EDIT-knop.
2. Kies met de draairegelaar de gewenste parameter.
3. Bevestig uw keuze door op de keuzeregelaar te drukken. Stel 

met de keuzeregelaar de waarde van de gekozen parameter in.
4. Druk opnieuw op de regelaar om een andere parameter te 

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

Opladen en synchroniseren van een Relay G10T 
zender
Een Line 6 Relay G10T draadlooszender vormt een perfecte 
aanvulling van een Spider V met draadloosontvanger. Dan hebt 
u namelijk geen kabel meer nodig.* De G10T wordt automatisch 
opgeladen en op hetzelfde kanaal ingesteld als de versterker. De 
accu heeft een looptijd van ongeveer 8 uur bij gebruik en 200 uur in 
standby. Sluit de zender daarna gewoon op uw gitaar aan en begin 
te spelen.

• Compatibel met de Spider V 60, 120, 240 en 240HC
• Deze 6,3mm-zender werkt met nagenoeg alle instrumenttypes.
• U hoeft hem maar aan te sluiten om aan de slag te kunnen.

Opladen en synchroniseren van de Relay G10T:
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.

Om de zender tijdens het gebruik van de Spider V op te laden kunt 
u gebruik maken van een USB-kabel voor de Relay G10T (zie ook 
https://shop.line6.com).
Andere compatibele Line 6 Relay-gitaarzenders: 
Alle Relay-draadlooszenders met RF2 zijn compatibel met de 
Spider V-versterkers, die een draadloosontvanger bevatten. Hierbij 
horen: Relay G30, G50 en G90 zenderpacks evenals de draadloos-
microfoons van de XDV-serie van Line 6. Voor dit soort zenders 
moet het kanaal in het “Global Settings”-menu handmatig worden 
ingesteld (zie de tabel “‘Global Settings’-parameters”).

Een voetschakelaareenheid met de Spider V 
gebruiken
Sluit een compatibele FBV-eenheid aan op de FBV PEDAL-poort 
van uw Spider V.

FBV 3
De Line 6 FBV 3 is een geavanceerde voetschakelaareenheid voor 
de bediening van een groot aantal Line 6-versterkers en -effecten 
met de voet. Hiermee kunt u uw favoriete sounds opslaan, laden 
en nog veel meer doen. Voor de meeste gitaristen is deze eenheid 
gewoon onmisbaar. Tenslotte is het voor de show belangrijk dat u 
niet voortdurend aan de regelaars van de versterkers zit te draaien. 
Met de FBV 3 kunt u geheugens kiezen, effecten in-/uitschake-
len, de looper gebruiken en het volume instellen/de wah-functie 
aansturen.

https://shop.line6.com
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FBV 3 voetschakelaareenheid

1. Sluit de FBV 3 aan op de FBV PEDAL-connector van uw 
Spider V. De eenheid wordt automatisch ingeschakeld en beeldt 
de naam van het geselecteerde geheugen af. Alle relevante 
voetschakelaars lichten in de juiste kleuren op.

2 Op de EXP-connector kan een Line 6 EX-1 worden aangesloten 
dat dan als volumepedaal voor de Spider V fungeert.

3. Met de s/t-voetschakelaars kiest u andere banken.
4. Met FUNCTION kan de Looper worden bediend. Trap hem één 

keer in om de opname te starten, opnieuw om de weergave te 
kiezen en nog een keer om partijen toe te voegen. Trap hem 
twee keer in om de opname of weergave te stoppen. Houd hem 
daarna ingedrukt om de Loop te wissen.

5. Het LCD beeldt het geselecteerde geheugen, tijdelijk het 
geheugen van de nieuwe bank en de naam van een effect af dat 
u net hebt in- of uitgeschakeld.

6. Gebruik het expressiepedaal om het volume in te stellen.
7. Met de teenschakelaar van het pedaal (krachtig indrukken) kan 

het wah-effect worden gekozen. Druk de teenschakelaar opnieuw 
in om het pedaal weer voor het volume te gebruiken.

8. De voetschakelaars A, B, C en D dienen voor het kiezen van het 
geheugen binnen de huidige bank (zie ook hieronder).

9. Met de voetschakelaars FS1, FS2, FS3, FS4 en FS5 kunnen 
de effecten van het huidige geheugen worden bediend. FS1 
is altijd toegewezen aan COMP. De voetschakelaars FS2~FS4 
vertegenwoordigen de toewijsbare effecten en FS5 fungeert als 
REVERB.

10. Trap TAP herhaaldelijk in om het tempo voor tijdgebaseerde 
effecten in te stellen. Houd TAP ingedrukt om de tuner te selecteren. 
Trap hem opnieuw in om de tunermode weer te verlaten.

FBV Shortboard MkII
Met uitzondering van het volgende biedt de FBV Shortboard MkII 
eenheid dezelfde functies als de FBV 3:

• FUNCTION 1 is aan het COMP-effect toegewezen.
• FUNCTION 2 dient voor de bediening van de LOOPER.
• FS2 is aan het Stomp-effect toegewezen.
• FS3 is aan het Modulation-effect toegewezen.
• FS4 is aan het Delay-effect toegewezen.
• In tegensteling tot de FBV 3 bevat het FBV Shortboard MkII 

uitsluitend rode LEDs.

FBV Express MkII
De FBV Express MkII eenheid laat het selecteren van geheugens 
toe en biedt een expressiepedaal voor het volume, wah-effect of 
het aansturen van parameters evenals een tuner.

FBV 2
Geen zin om een grote pedalenbak mee te sjouwen? Hoeft ook 
helemaal niet! Met de FBV 2 kunt u immers achtereenvolgens de 
vier geheugens van de eerste bank oproepen. Bovendien past hij 
zonder meer in uw gigbag. Met de pijlvoetschakelaars kiest u het 
telkens vorige c.q. volgende geheugen.
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Geheugens
Elke Spider V-sound berust op een aantal “bewerkingsblokken”. 
Op de editpagina worden ze van boven naar onder afgebeeld. Die 
pagina roept u met de EDIT-knop op.

Noisegate  Volume  Wah  3 effectblokken  Amp   
Cab  EQ  Compressor  3 effectblokken  Reverb

Dit lijkt op het eerste zicht betrekkelijk ingewikkeld, maar u hoeft 
niet altijd alle blokken te gebruiken. Anderzijds bent u voldoende 
flexibel om nagenoeg elk gewenst geluid te programmeren.

Classic- en Full Range-luidsprekermode
De Spider V-versie 2.0 biedt een Classic- en een Full Range-luid-
sprekermode. Sounds, die in de Classic-mode geprogrammeerd 
worden, hebben veel weg van het geluid van een traditionele 
comboversterker. Geluiden, die in de Full Range-mode worden 
aangemaakt, lijken “gelikter” en zijn sowieso beter geschikt voor 
akoestische gitaren e.d. Om voor een bestaande sound een andere 
speakermode te kiezen, moet u op de EDIT-knop drukken en naar 
het “Cabinet”-item in de lijst gaan. Kies vervolgens “Speaker” en 
druk op de SELECT-regelaar. Selecteer tenslotte “Full Range” of 
“Classic”.
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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 keuzeregelaar de gewenste parameter.
3.  Bevestig uw keuze door op de keuzeregelaar te drukken.
4.  Draai aan de regelaar om de waarde te wijzigen.
5.  Druk opnieuw op de regelaar om een andere parameter te kunnen selecteren.
6.  Druk op de Terug-knop om deze pagina te verlaten.

‘Global Settings’-parameters
Parameter Waarde Omschrijving

Spider V 2.00.00 Beeldt de huidige firmwareversie van de Spider V af.

Wireless Off, Auto, Manual De fabrieksinstelling luidt “Auto”: de Spider V kiest dan zelf het krachtigste draadlooskanaal. Kies “Manual” om 
een welbepaald kanaal te hanteren en te voorkomen dat de Relay G10T de verkeerde ontvanger aanstuurt.

Channel 1~14 Wanneer “Wireless” op “Auto” staat ingesteld, wordt het krachtigste kanaal afgebeeld.
Na keuze van “Manual” kunt u hier het gewenste kanaalnummer instellen.

Wireless Rx 1.00.00 Beeldt de huidige firmwareversie van de interne draadloosontvanger af.

Looper Pos Pre, Post
Bepaalt de plaatsing van de Looper. In de “Pre”-positie wordt de Loop zonder de signaalbewerkingen 
opgenomen – handig voor het kiezen van een geschikte sound. In de “Post”-positie wordt de Loop met alle 
bewerkingen opgenomen. Zo kan elke partij van een Loop een andere sound hanteren.

Knobs Relative, Absolute
Hiermee kan de Relative-mode van de AMP-regelaars worden gekozen. Dit is handig om te voorkomen dat de 
sound drastisch verandert, wanneer u aan een regelaar draait. In de Absolute-mode springt de aangestuurde 
parameter meteen naar de waarde, die overeenkomt met de gekozen regelaarpositie.

TAP Light On, Off Hiermee kan het knipperen van de TAP TEMPO-indicator worden in-/uitgeschakeld.

Phones Mode Phone, Line

Bij keuze van “Phones” schakelt de Spider V de luidsprekers uit, wanneer u een hoofdtelefoon aansluit. Kies 
“Line”, indien die luidsprekers niet mogen worden uitgeschakeld. Dan wordt het hoofdtelefoonvolume echter 
niet meer bepaald door de MASTER-regelaar. “Line” kan handig zijn voor opnames of een directe verbinding 
met de PA – met name dan voor een Spider V 30/60.

Factory Reset Factory Reset Hiermee laadt u de fabrieksinstellingen voor alle geheugens.
Tip: Met de “Spider Remote” kunt u uw sounds extern archiveren alvorens de fabrieksinstellingen te laden! 



Gebruik van externe speakerkasten met de 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
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