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Even voorstellen
• Draadloze vrijheid voor uw pedalenbak.
• Beste signaalkwaliteit in deze klasse dankzij:

•	 Digitale 24-bits-signaaloverdracht zonder compressie.
•	 Perfecte D/A- en A/D-convertoren met een bijzonder “stille” signaaloverdracht (dynamisch bereik van meer dan 110dB).

• Eenvoudig	te	gebruiken	–	geen	configuratie	nodig.
• Automatische keuze van het optimale kanaal voor een maximale vrijheid.
• Handmatige kanaalkeuze, ideaal voor gebruik met meerdere draadloossystemen.
• Acculooptijd van 8 uur.
• Draadloos bereik van maximaal 40 meter.

Draadloze 2.4GHz-verbinding
Aangezien de Relay® G10S een 2.4GHz-draadloossysteem is, mag u de ontvanger niet in de buurt van andere zenders opstellen. De G10S 
ontvanger moet zich minstens 3 meter van andere zenders (o.m. WiFi-routers) vandaan bevinden.
Het Relay G10S-systeem kiest automatisch het optimale kanaal, wanneer u de kanaalkeuzeregelaar op “AUTO” zet en de zender op de ont-
vanger aansluit. Na de wijziging van een WiFi- of ander 2.4GHz-kanaal moet u de zender op de ontvanger aansluiten en minstens 10 seconden 
wachten.

Inhoud van de leveringsdoos:
• Relay G10T gitaarzender (niet geleverd bij de G10SR Receiver Separate)
• Relay G10SR ontvanger
• 9V DC adapter
• Rechthoekig 6,3mm-verloopstuk (niet geleverd bij de G10SR Receiver Separate)
• USB-A naar micro-USB-B-kabel.
• Pilotenhandboek en licentieovereenkomst voor eindgebruikers
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Aan de slag
1. Sluit de zender aan op de ontvanger. Wanneer u de zender naar 

behoren op de ontvanger aansluit, wordt zijn accu opgeladen. 
Wanneer de LED op de zender groen oplicht, is de zender 
opgeladen.
Als u de zender op de ontvanger aansluit, kiezen beide het 
optimale kanaal.

2. Sluit de zender aan op een gitaar.

3. Sluit de 9V-adapter aan op de zender of voed hem via USB. Sluit de INST 
OUT-connector van de ontvanger aan op uw versterker of effectprocessor.

4. Voor DI-gebruik met een bas- of akoestische gitaar moet u de XLR DI OUT-
connector aansluiten op het mengpaneel of de audio-interface.
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Functie van de zender
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1. Accustatus - Deze indicator licht in het groen op, wanneer de 
zender ingeschakeld is en nog een acculooptijd van meer dan 30 
minuten heeft. Zodra de looptijd minder dan 30 minuten bedraagt, 
knippert de LED in het rood.

Als u de zender op de ontvanger aansluit om hem op te laden, 
werkt de LED als volgt: hij knippert in het rood, wanneer de 
looptijd minder dan 30 minuten bedraagt, hij knippert in het 
groen, wanneer de looptijd meer dan 30 bedraagt en hij licht in 
het groen op, wanneer de accu helemaal opgeladen is.

2. Gitaarstekker - Plug hem in uw gitaar.
3. Antenne - De gekalibreerde interne antenne kan tijdens een 

normaal gebruik in principe niet beschadigd worden. Bedek de 
antenne nooit met metalen weefsels of andere accessoires en 
voorkom een direct contact van de antenne met uw lichaam voor 
een optimaal resultaat.

Sluimerstand - Om geen acculooptijd te verspillen wordt de slui-
merstand geactiveerd, wanneer de zender meer dan 4 minuten geen 
audiosignaal ontvangt. Zodra u opnieuw op het instrument speelt, 
wordt de zender weer “wakker”.
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Functies van de ontvanger
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1. CABLE TONE - Wanneer u een gitaar met behulp van een kabel 
op	 een	 effectpedaal	 of	 versterker	 aansluit,	 kleurt	 de	 kabel	 (in	
functie van zijn lengte) de sound. Deze functie simuleert de sound 
van een 3m of 10m lange kabel.

2. Micro-USB	-	Dient	voor	het	updaten	van	de	firmware	of	voor	de	
voeding.

3. 9V DC - Sluit hier de bijgeleverde adapter (9VDC/500mA) aan.

4. INST OUT - Verbind deze connector met de ingang van uw 
effectpedaal	of	versterker.

5. XLR DI OUT - Dit is een symmetrische XLR-uitgang voor de 
verbinding met een mengpaneel, een audio-interface, een actieve 
luidspreker e.d., dat/die het DI-niveau hanteert.

6. CHANNEL-keuzeschakelaar - Sluit de G10T zender aan op 
de ontvanger en stel deze schakelaar in op “AUTO”, indien 
het kanaal automatisch mag worden gekozen. Alternatief: sluit 
de G10T zender aan op de ontvanger en kies handmatig het 
gewenste kanaal. Dit is van belang bij gebruik van meerdere 
draadloze apparaten.

7. Antennes - De diversity-antennes dienen voor de ontvangst van 
het signaal van de G10T zender. Leg of zet geen voorwerpen op 
deze antennes.

8. Ontvangst-indicatoren - 3 groen oplichtende LEDs tonen de 
signaalkwaliteit. Wanneer u het kanaal handmatig kiest, terwijl er 
geen G10T actief is, tonen deze indicatoren het interferentieniveau 
in het rood. Dit kan u helpen bij de keuze van het kanaal met de 
minste storing.
•	 3 rode indicatoren= Interferentie van meer dan 75% 

(onbruikbaar)
•	 2 rode indicatoren= 50% interferentie (bruikbaar, maar miniem 

bereik)
•	 1 rode indicator= 25% interferentie (bruikbaar, betekent ook dat 

het apparaat ingeschakeld is)

9. Accu-indicatoren - Deze 3 LEDs houden u op de hoogte van de 
resterend acculooptijd van de gebruikte G10T.
•	 3 groene indicatoren= Nog meer dan 6 uur
•	 2 groene indicatoren= Nog meer dan 3 uur
•	 1 groene indicator= Nog meer dan 1,5 uur
•	 1 rode indicator= Nog meer dan 30 minuten
•	 1 rood knipperende indicator= Minder dan 30 minuten
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10. Grendel - Voorkomt dat de G10T tijdens het transport verschuift. 
Om de G10T zender te verwijderen moet u de grendel indrukken, 
terwijl u de G10T uittrekt.

11. G10T zender, aangesloten - Wanneer u de G10T zender op de 
ontvanger aansluit, wordt hij opgeladen en op het toepasselijke 
kanaal ingesteld.

  Als u de kanaalkeuzeschakelaar op “AUTO” zet, zoekt de G10S 
ontvanger alle frequenties af en kiest hij automatisch het voor 
hemzelf en de zender optimale kanaal.

  Opslag en transport van het Relay G10S systeem: Trek de 
G10T zender één klik uit de connector van de ontvanger om te 
voorkomen dat accu zich ontlaadt.

Rechthoekig 6,3mm-verloopstuk: Het bij de Relay G10 zender 
geleverde verloopstuk is bedoeld voor gitaren met een wat “gevaar-
lijke” uitgangsplaatsing. Maar u hoeft hem niet per se te gebruiken. 
Voor actieve gitaren met een afwijkende bedrading is hij echter wel 
handig. Zie line6.com/support/g10adapter voor meer details.
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