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XD-V70 Wireless Receiver



VOORZICHTIG: Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse FCC Rules, beantwoordt aan de vereisten voor 
“Class B”-apparaten. Meer bepaald moet het product aan de volgende eisen voldoen: (1) Het mag geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn 
tegen eventueel ontvangen interferenties die de werking van het apparaat op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

 Opmerkingen voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen mag je dit apparaat nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand en elektrocutie te beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit apparaat bevat geen 
onderdelen die je zelf mag herstellen. Laat dit werk over aan een erkende technische dienst.

De bliksemschicht in een driehoek slaat op elektrische waarschuwingen. 
Meer bepaald maakt het symbool je attent op de aanwezigheid van ins-
tructies i.v.m. het voltage en mogelijke elektrocutie. 

Het uitroepteken in een driehoek betekent “voorzichtig”. Lees alle met dit 
symbool gemerkte dingen aandachtig door.

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO-
CUTIE. NIET OPENEN.



Lees de volgende belangrijke veiligheidsinstructies door.  
Bewaar deze instructies op een veilige plaats op.

Alvorens met de draadloze ontvanger XD-V70 aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties behartigen:
1. Volg alle waarschuwingen in de XD-V70-handleiding.
2. Voer alleen de in de XD-V70-handleiding uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. In de volgende gevallen moet het product door een erkende herstellingsdienst nage-

keken worden:
 • als er vloeistoffen of andere voorwerpen in het inwendige beland zijn.
 • als dit product in de regen heeft gestaan of nat is geworden.
 • als het product niet meer naar behoren lijkt te werken.
 • als het product gevallen of de ombouw beschadigd is.
3. Zet het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, stoven of andere apparaten die tijdens het gebruik heet worden.
4. Voorkom dat er vloeistoffen of kleine voorwerpen in dit product belanden. Zet het product nooit in de buurt van water.
5. Ga nooit op de kabels staan. Zet geen zware voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat ze gekneusd of beschadigd worden. Wees met name voorzichtig in de buurt 

van de aansluiting op het apparaat.
6. Maak het product alleen schoon met een vochtige doek.
7. Gebruik alleen de uitdrukkelijk door de fabrikant aanbevolen opties en uitbreidingen.
8. Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zoiets is onomkeerbaar. Zet het volume dus nooit overdreven hard.

VERKLARING
Dit apparaat werkt conform “Part 15” van de Amerikaanse FCC-bepalingen. Meer bepaald moet het product aan de volgende eisen voldoen: (1) het mag geen schadelijke 
interferenties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn tegen eventueel ontvangen interferenties die de werking op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

OPMERKING: Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse FCC-bepalingen, voldoet aan de vereisten voor 
“Class B”-apparaten. Deze limieten zijn bedoeld als redelijke bescherming tegen schadelijke interferenties in de huiselijke kring. Dit apparaat genereert, hanteert en zendt 
hoogfrequente energie. Als het niet conform de instructies wordt opgesteld, kan het de radiocommunicatie ernstig storen. Er wordt echter geen garantie gegeven dat er nooit 
interferentie kan optreden. Als dit apparaat de radio- ode TV-ontvangst verstoort, wat kan worden nagegaan door het apparaat even uit- en weer in te schakelen, moet de 
gebruiker de storing op één van de volgende manieren verhelpen:
 - Stel de ontvangstantenne op een andere plaats op.
 - Stel de ontvanger verder van het gestoorde apparaat vandaan op.
 - Sluit het betreffende apparaat op een andere stroomkring aan dan de ontvanger.
 - Raadpleeg een ervaren radio-/TV-technieker.

Dit digitale klasse-B-apparaat beantwoordt aan de Canadese ICES-003-bepalingen. 
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1.  ANTENNA A- & B-ingang (BNC) – Hier moet je de antennes van de 
ontvanger aansluiten.

2. ANTENNA A OUT- & B OUT-connector (BNC) – Via deze connectors 
kun je meerdere XD-V70 ontvangers in serie op elkaar aansluiten. Kies 
echter voor elke bijkomende ontvanger en diens zender een ander kanaal. 
Opmerking: Zolang je geen bijkomende ontvangers aansluit, moet je de 
bijgeleverde kortsluitingspennen op deze connectors aansluiten. 

3.  MAIN OUTS – De UNBAL-uitgang (1/4”) kan op een versterker of 
effectpedaal worden aangesloten. De BALANCED-uitgang (XLR) is 
bedoeld voor de verbinding met studioapparaten met symmetrische 
XLR-ingangen, zoals bv. een mengpaneel.

4.  9VDC IN – Sluit de bijgeleverde 9VDC-adapter op zo’n manier aan dat 
de kabel naar boven wijst. Draai de kabel rond de haak om te voorkomen 
dat hij per ongeluk losgerukt wordt.

5. TRANSMITTER STATUS-display

 AUDIO – Met groene indicators wordt de audiosignaalsterkte 
weergegeven.

 BATTERY – Wanneer alle vijf indicators oplichten, zijn de batterijen 
nog vol. Als de onderste indicator rood oplicht, bedraagt de levensduur 
van de batterijen nog maximaal twee uur. Wanneer hij knippert, is dat 
minder dan één uur.

 RF – Als de zender ingeschakeld is en hetzelfde kanaal hanteert als de 
ontvanger, lichten deze indicators in het groen op om de signaalsterkte/-
kwaliteit weer te geven: 5x groen= Data perfect, weinig interferentie 
… 1x groen= Data zwak, betrekkelijk veel interferentie Als de zender 
uitgeschakeld is of op een ander kanaal staat ingesteld, werken deze 
indicators als volgt: Allemaal gedoofd= Geen data, geen interferentie. 
1x rood= Geen data, een beetje interferentie. … 5x rood= Geen data, 
sterke interferentie.

 MUTE – Deze indicator licht op, wanneer de zender in mute staat.

6. Display – In de hoofdmode ziet het display er ongeveer als volgt uit.

CH 1:THH12 MIC
8:00

 “CHAN 1”~“CHAN 12” bovenaan in het display slaat op het 
ontvangstkanaal van de XD-V70. Daarachter staat de naam van 
de zender, die aan de XD-V70 toegewezen is (niets in geval van een 
instrumentzender, “MIC” voor een microfoonzender). “NO TRANS” 
betekent dat er geen zender werd ontdekt. Het hangslot wordt afgebeeld, 
wanner de zender beveiligd is. De klok in de onderste displayregel toont 
de geschatte resterende levensduur van de batterijen (uren en minuten) 
in de zender. Deze waarde verandert om de 20 minuten. De lijnen links 
en rechts van B & A vertegenwoordigen de signaalsterkte van elke 
antenne. Zolang het batterijsymbool oplicht, bedraagt de levensduur 
van de batterijen nog minstens 1 uur. Als de levensduur minder dan 
een uur bedraagt, knippert het. Wanneer er geen zender wordt ontdekt, 
wordt “RF” in plaats van het batterijsymbool afgebeeld.

7. Editregelaar (PUSH TO SET) – Draai aan deze regelaar om een 
menuoptie te kiezen. Druk op de editregelaar om je keuze te bevestigen 
en de waarde te kunnen wijzigen. Draai aan de editregelaar om de 
instelling te wijzigen en druk op de regelaar om de wijziging op te slaan.

8. SETUP-knop – Druk op de SETUP-knop om het instellingsmenu op te 
roepen. Draai aan de editregelaar om een item te kiezen. Druk op EXIT 
om de instellingsmode te verlaten.

9.  Netschakelaar – Hiermee kun je de XD-V70 ontvanger in- en 
uitschakelen.
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CHANNEL:    [  6]
FIND OPEN CHAN

Met deze parameter kies je het gewenste ontvangstkanaal. Druk op de 
SETUP-knop. Naast “CHANNEL” verschijnt er nu een pijl. Druk op 
de editregelaar om een ander kanaal te kunnen kiezen. Draai aan de 
editregelaar om het kanaalnummer te kiezen. Om je instelling op te slaan 
moet je de editregelaar indrukken.

Find Open Chan-mode
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De Find Open Chan-mode laat toe andere Line 6-zenders te zoeken 
alvorens op een bepaald kanaal af te stemmen. Druk op de SETUP-knop, 
draai aan de editregelaar om “FIND OPEN CHAN” te kiezen en druk de 
editregelaar vervolgens in. Tijdens het aftasten van de frequenties worden 
de beschikbare kanalen zonder “TX”-vermelding afgebeeld. Nummers 
met “TX” erboven vertegenwoordigen kanalen, die momenteel door Line 
6-zenders worden gehanteerd. Draai aan de editregelaar om een beschikbaar 
kanaal te kiezen en druk op de regelaar om de wijziging op te slaan en terug 
te keren naar de hoofdpagina.

‘ENVIRON’-filter
FIND OPEN CHAN
ENVIRON:[NORM]

Met “ENVIRON” kun je het dynamische achtergrondfilter instellen. 
Deze parameter is alleen beschikbaar tijdens het gebruik van een 
handmicrofoon. Met “OFF” schakel je het filter uit. De “NORM”-
instelling wordt aanbevolen voor zang-/muziektoepassingen. 
Kies “TALK” voor spraaktoepassingen met een handmicrofoon.  

Om de gekozen instelling op te slaan moet je de editregelaar indrukken. 
Door op de EXIT-knop te drukken alvorens de instelling te bevestigen 
annuleer je de instelling en keer je terug naar de hoofdpagina.

geavanceerDe hanDLeiDing en meer Op 
www.Line6.cOm/manuaLs

De geavanceerde handleiding toont je hoe je de XD-V70 ontvanger tot in 
de puntjes kunt editen. En als je dan toch online bent, registreer je hem het 
best. Je kunt ons echter ook de ingesloten garantiekaart terugsturen. Alleen 
geregistreerde gebruikers hebben recht op garantie en worden op de hoogte 
gehouden van acties, wedstrijden en andere dingen.


