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Specificaties van de SPIDER V-versterkers
Kenmerken SPIDER V 20 SPIDER V 30 SPIDER V 60 SPIDER V 120 SPIDER V 240 SPIDER V 240HC

Versterkermodellen 78 78 78 78 78 78
Speakermodellen 23 23 23 23 23 23
Effectmodellen 101 101 101 101 101 101

Versterkervermogen 20W 30W 60W 120W 240W
(120W per kant)

240W
(120W per kant)

Mono/stereo Mono Mono Mono Mono Stereo Stereo
Luidsprekerdiameter 1 x 8” 4Ω 1 x 8” 4Ω 1 x 10” 4Ω 1 x 12” 4Ω 2 x 12” 4Ω 2 x 4” 16Ω
Tweeters Geen 1 1 1 2 2
XLR-directuitgangen Nee Nee Nee Ja Ja Ja
USB-audio-interface USB Micro B USB A + USB B USB A + USB B USB A + USB B USB A + USB B USB A + USB B

Hoofdtelefoonconnector 3,5mm (stereo) 3,5mm (stereo) 3,5mm (stereo) 6,3mm (stereo) 6,3mm (stereo) 6,3mm (stereo)

FBV™-ondersteuning Nee Ja Ja Ja Ja Ja
Drumloops Nee Ja Ja Ja Ja Ja
Metronoom Nee Ja Ja Ja Ja Ja
Looper Nee Nee Ja Ja Ja Ja
Relay-draadloossysteem Nee Nee Ja Ja Ja Ja
Uitgangen voor externe 
speakerkasten Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Gewicht (kg) 5,00 7,35 9,30 12,70 21,05 13,00
Afmetingen (mm) 331 x 310 x 211 392 x 380 x 208 442 x 430 x 230 520 x 489 x 271 684 x 550 x 271 684 x 276 x 271

Zie het pilotenhandboek van de Spider V-familie op www.line6.com/manuals voor meer details over de overige Spider V-versterkers.

http://www.line6.com/manuals
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Even voorstellen
Welkom bij dit pilotenhandboek voor de SPIDER V 20! Dit document 
bevat alle belangrijke informatie i.v.m. de bediening en de functies 
van de Spider® V 20 van Line 6®.
De SPIDER V 20-serie is de inmiddels vijfde SPIDER-gitaarverster-
kergeneratie. Hij biedt de onvolprezen modelingtechnologie van 
Line 6 in een compacte combo. De SPIDER V 20 heeft de volgende 
kenmerken.

Kenmerken:
• Meer dan 200 versterker- en effectmodellen (voor het gebruik van 

alle modellen heb je de “Spider V Remote” software nodig).
• Luidsprekersysteem met ruim bereik voor een overtuigende elek-

trische gitaarsound, optimale akoestische gitaarpartijen en de 
muziekweergave.

• 4 simultaan beschikbare effecten, waaronder 3 “smarte” effecten.
• Interne tuner.
• Optimale sound voor akoestische gitaar.
• USB-audio-interface: weergave met een Mac- of PC-computer 

c.q. een iOS* of Android™** mobiel apparaat.
• Uitgebreide edit- en beheersfuncties met de gratis “Spider V 

Remote” software voor Mac of PC evenals mobiele iOS*- of 
Android**-apparaten.

• Updatemogelijkheid van de firmware met de “Line 6 Updater” 
software voor Mac en PC.

• Stereo-hoofdtelefoonconnector.

Bijkomende functies van de ‘Spider V Remote’ app
• Simultaan gebruik van bijkomende effecten.
• Snelle grafische editfuncties voor alle beschikbare versterker- en 

effectmodellen en alle parameters.
• Toegang tot duizenden sounds in de cloud.
• Programmeren, opslaan en delen van een onbeperkt aantal 

gitaarsounds.
• Omvattende controle voor een altijd perfecte sound.
• Archiveren van alle Spider V-sounds en doorseinen van backup-

data naar de versterker.

Geleverde onderdelen: SPIDER V 20 versterker, stroomkabel en 
pilotenhandboek.
*  Voor iOS-apparaten hebt u een USB Camera Connection Kit van 

Apple nodig (wordt niet bijgeleverd). Alleen iOS-versies vanaf 10.x 
worden ondersteund.

** Vereist Android OS 5.0+ of recenter voor “High Performance 
Audio” en USB 2.0 OTG-adapter (“On-The-Go”, niet bijgeleverd). 
Zie line6.com/android voor meer details.

http://line6.com/android
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Bedieningsorganen en aansluitingen
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1. INPUT-connector – Hier moet u de gitaar aansluiten.
2. PRESET-regelaar – Hiermee kiest u telkens één van de 16 geheu-

gens. De geheugens bevatten de instellingen van alle regelaars 
evenals de modelkeuze voor FX1, 2 en 3 en hun status (aan/uit).

3. DRIVE-regelaar – DRIVE komt overeen met de volume- of 
Gain-regelaar op andere versterkers: hiermee bepaalt u de hoe-
veelheid vervorming voor uw sound.

4. TONE-regelaar – Hiermee bepaalt u de algemene klankkleur van 
de sound en zodoende van de menugebaseerde BASS-, MID- 
en TREBLE-parameters. Draai hem naar links voor een rondere 
c.q. naar rechts voor een heldere klank. In de “12 uur”-positie 
wordt soms het middengebied afgezwakt.

5. VOLUME-regelaar – Hiermee regel je het volume van het 
geheugen t.o.v. de MASTER-instelling. Gebruik hem voor een 
werkbare volumebalans tussen de verschillende geheugens.

6. REVERB-regelaar – Hiermee kies je de hoeveelheid galm. Draai 
hem naar links voor minder en naar rechts voor meer galm.

7. FX-regelaar – Hiermee regel je het volume van de interne effec-
ten. Om maar één effect te beïnvloeden moet je, vóór de wijzi-
ging, op één van de drie FX-knoppen drukken.

8. FX1-, 2 en 3-knoppen – Hiermee kies en activeer/deactiveer je 
één van de drie effecten. Met de FX-regelaar kan het volume van 
het momenteel geselecteerde effect worden gewijzigd.

  Er zijn 5 verschillende effecttypes, die elk een eigen kleur heb-
ben: geel voor dynamiek/compressie, oranje voor vervorming, 

blauw voor modulatie, groen voor delay/echo en purper voor 
filter/pitch/synth.

9. TAP/TUNER-knop – Druk meerdere keren op deze knop om het 
tempo voor de delay- en modulatie-effecten in te stellen.

  Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de tuner te activeren. 
De turner deactiveert de geluidsweergave en gebruikt de indi-
catoren van de drie FX-knoppen voor de informatie: rood links 
(te laag), rood rechts (te hoog) of groen in het midden (goed 
gestemd). Druk één keer op TAP/TUNER om de tunermode te 
verlaten.

10. SAVE-knop – Druk erop om de instellingen van de regelaars en 
de status van de FX-knoppen op te slaan.

11. MASTER-volumeregelaar – Hiermee kan het volume van de 
versterker (of een aangesloten hoofdtelefoon) worden gewij-
zigd zonder de vervormingsintensiteit te beïnvloeden. Vóór het 
inschakelen zet je MASTER het best op de minimumwaarde!

12. PHONES-uitgang – Hier kun je een hoofdtelefoon aansluiten. In 
dat geval wordt de luidspreker gedeactiveerd. Deze connector 
kan ook dienst doen als directuitgang. Sluit hem dan met behulp 
van een TRS-kabel aan op het mengpaneel of de recorder.

13. USB-poort (micro-B) – Voor de aansluiting van een Mac, PC, 
een iOS-apparaat (mits een USB Camera Connection Kit van 
Apple) of Android-apparaat (met OTG-adapter) en het gebruik 
van de “Spider V Remote” software c.q. voor de opname/weer-
gave van audiodata.
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Voeding
De netschakelaar en stroomaansluiting (voor het bijgeleverde 
netsnoer) bevinden zich aan de achterkant van het apparaat. De 
elektrische specificaties vind je op het achterpaneel.

Kiezen van sounds
Kies met de PRESET-regelaar het gewenste geheugen. Elke sound 
is voor een bepaalde stijl of toepassing bedoeld en gebruikt één 
versterkermodel, 3 “smarte” effecten en de bijhorende instellingen.

Wijzigen van de sounds
Kies de sound die al aardig in de buurt komt bij wat je zoekt en stel 
met de regelaars en knoppen het gewenste geluid in (zie “Bedie-
ningsorganen en aansluitingen”). De instellingen van DRIVE, TONE, 
VOLUME, REVERB, de intensiteit en de aan/uit-status van de effec-
ten kunnen met de aanwezige bedieningsorganen worden inge-
steld. Met de “Spider V Remote” software kun je bovendien een 
ander versterkertype en andere effecten voor het actieve geheugen 
kiezen.

Instellingen opslaan
Druk één keer op de SAVE-knop om de wijzigingen in het geheugen 
van de huidige PRESET-positie op te slaan. De SAVE-knop knippert 
twee keer om de opslag te bevestigen. Met de “Spider V Remote” 
software kun je geheugens kopiëren en hun volgorde wijzigen.

Werken met de ‘smarte’ effecten
De SPIDER V 20 biedt één reverb- en 3 selecteerbare “smarte 
effecten” per geheugen.
Voor deze laatste kun je kiezen uit de volgende types: dynamiek 
(geel), drive (oranje), modulatie (blauw), delay (groen) en filter/pitch/

synth (purper). Voor elk type zijn er verschillende effectmodellen. 
Met de “Spider V Remote” software kun je andere effecttypes en 
modellen kiezen.
1.  Druk op een FX 1~3-knop om het toegewezen effect in of uit te 

schakelen. Als de knop oplicht, is het effect actief. Is hij gedimd, 
wordt het toegewezen effect niet gebruikt.

2. Met de FX-regelaar stel je het volume van het momenteel gese-
lecteerde effect in. Aanvankelijk beïnvloedt hij alle momenteel 
actieve effecten. Om het volume van maar één van de drie effec-
ten te wijzigen moet je de andere twee effecten uitschakelen. De 
regelaar werkt relatief en moet eventueel betrekkelijk ver worden 
gedraaid om de gewenste instelling te kiezen.

3. Druk op de SAVE-knop om de wijzigingen op te slaan.

‘Spider V Remote’ software voor Mac & PC
“Spider V Remote” is een GRATIS editor voor Mac en PC, die je van 
http://www.line6.com/software kunt downloaden. Voor het aanslui-
ten van de Spider V 20 op de computer heb je een USB-A–USB 
micro B-kabel nodig (niet bijgeleverd). Installeer het programma en 
start het op om het met de Spider V 20 versterker te synchronise-
ren.

 *Opmerking: Windows®-computers vereisen de installatie van 
de laatste nieuwe Line 6 Spider V ASIO driver (zie http://line6.
com/software). Op een Mac hoef je geen driver te installeren.

Voorstelling van het programma
De software toont de inhoud van de geheugens in drie venstersec-
ties: signaalpad, modelkeuze en editor. De signaalpadsectie toont 
de gebruikte sound-“blokken”. In het modelkeuzevenster kun je 
versterker- en effectmodellen kiezen (de effecten zijn volgens type 
gerangschikt). Alle parameters van het momenteel geselecteerde 
blok verschijnen in de editorsectie (rechts onderaan). Om een para-
meter te editen sleep je de fadericonen naar links of rechts.

http://www.line6.com/software
http://line6.com/software
http://line6.com/software
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Andere versterker of effecten kiezen
Om een ander versterker- of effectmodel te kiezen klik je op het 
betreffende blok in de signaalpadsectie en kies je in de browser het 
gewenste model.

Laden en opslaan van sounds
Om de sound in de versterker op te slaan klik je op [LOAD/SAVE] en 
kies je [Save Tone to SPIDER V 20]. Het geselecteerde geheugen 
wordt uitgelicht. Indien nodig, kun je ook een ander geheugen van 
bestemming kiezen. Klik op [Save] om de opslag te bevestigen. Dit 
menu biedt nog een aantal bijkomende opties voor het geheugen-
beheer.

• Save Tone to Spider V 20 – Opslag van de momenteel actieve 
instellingen in het gewenste geheugen.

• Save Tone to Disk – Opslag van de gekozen sound op de harde 
schijf als .l6p-bestand.

• Load Tone – Laden van een sound van de harde schijf, zonder 
meteen het geselecteerde geheugen te overschrijven.

• Import Tone to Spider V 20 – Laden van een .l6p-sound van de 
harde schijf en opslag ervan in het gewenste geheugen.

• Export Tone from Spider V 20 – Opslag van een sound naar 
keuze (die momenteel niet geselecteerd is) op de harde schijf.

• Back Up Spider V 20 to File – Aanmaak van een backup van 
alle in de Spider V 20 opgeslagen sounds.

• Restore Spider V 20 from File – Vervangen van alle sounds in 
de Spider V 20 door de instellingen van het gekozen backupbe-
stand.

Gebruik van de ‘Spider V Remote’ app op een iOS- of 
Android-apparaat
“Spider V Remote” is een GRATIS editor-, beheers- en updatepro-
gramma voor mobiele iOS- en Android-apparaten. De werkwijze 
ervan komt ongeveer overeen met die van “Spider V Remote” voor 
Mac en PC (zie hierboven).
Voor iOS-apparaten – Voor de verbinding met de USB-poort 
van de Spider V 20 heb je een Camera Connection Kit van Apple 

nodig. De “Spider V Remote” app kan van de Apple App Store 
gratis worden gedownload.
Voor Android-apparaten – Voor de verbinding met de USB-poort 
van de Spider V 20 heb je een Android “On-The-Go”-adapter (OTG) 
nodig. De “Spider V Remote” app kan van de Google Play™ Store 
gratis worden gedownload.

‘Steinberg Cubase® LE’ opnamesoftware
Om de GRATIS Steinberg Cubase LE software voor Mac of PC te 
kunnen downloaden moet je de Spider V 20 versterker op https://
line6.com/account/registergear/ registreren. Zodra je geregistreerd 
bent, ontvang je op de registratiepagina een activeringscode en een 
downloadlink.

Firmware-updates voor de Spider V 20
Gebruik altijd de laatste nieuwe firmwareversie voor de Spider V 20. 
De “Spider V Remote” app houdt je op de hoogte, wanneer er een 
nieuwe firmware is om te zorgen dat je altijd over de laatste nieuwe 
versie beschikt! Wanneer er een firmware-update is, kun je die met 
de “Spider V Remote” app voor mobiele apparaten in de Spider V 
20 installeren – volg gewoon de afgebeelde instructies.
Indien de Spider V 20 op je Mac- of Windows-computer aangeslo-
ten is, moet je dergelijke updates met de “Line 6 Updater” software 
(zie http://line6.com/software) installeren. De “Line 6 Updater” soft-
ware beeldt alle nodige instructies voor het updaten van de firmware 
af – updates duren maar enkele minuten.

https://line6.com/account/registergear/
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