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Micro Spider®





Alle in deze handleiding vermelde product-
namen zijn handelsmerken van de betref-
fende eigenaars, die op geen enkele manier 
aan Line 6 verbonden zijn. Deze namen 
worden alleen gebruikt om duidelijk te 
maken welke producten door Line 6 werden 
bestudeerd en waar de gemodelleerde 
geluiden op gebaseerd zijn.



VOORZICHTIG: Dit product 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 product op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

Micro Spider-Pilotenhandboek ©2008, Line 6, Inc.

Line 6 en Micro Spider zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle andere productnamen, handelsmerken 
en namen van artiesten zijn eigendom van de betreffende bedrijven en personen, die op geen enkele 
manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, afbeeldingen, songtitels en namen van artiesten 
worden enkel gehanteerd als verwijzing naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling 
van de modellen van dit product bestudeerd heeft. Het gebruik van productnamen, handelsmerken, 
afbeeldingen en namen van artiesten impliceert geen medewerking of ondersteuning.

VOORZICHTIG: Om het risico op brand en elektrocutie 
te beperken mag je nooit de schroeven verwijderen. Dit 
product bevat geen onderdelen die door de gebruiker hersteld 
mogen worden. Laat dit werk over aan een erkende tech-
nische dienst.

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

WAARSCHUWING: Om het risico op brand en elek-
trocutie te beperken mag je dit product niet blootstellen 
aan regen of vochtigheid.

Het uitroepteken in een driehoek betekent dat 
je voorzichtig moet zijn. Lees alle met dit symbool 
gemerkte dingen aandachtig door.



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

Alvorens met de Micro Spider aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties behartigen:	

1.	 Volg alle waarschuwingen op de Micro Spider zelf en in deze handleiding.

2.	 Sluit dit product alleen aan op een stopcontact met een netspanning van 100~120V of 200~240V/47~63Hz (zie het merkplaatje op het 
achterpaneel). 

3.	 Voer alleen de in de Micro Spider-handleiding uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. In de volgende gevallen moet het product door 
een erkende herstellingsdienst nagekeken worden:	

•	 als het netsnoer of de stekker beschadigd is		

•	 als er vloeistoffen of andere voorwerpen in het inwendige terechtgekomen zijn		

•	 als dit product in de regen heeft gestaan of nat is geworden		

•	 als dit product niet meer naar behoren lijkt te werken		

•	 als het product gevallen of de ombouw beschadigd is.

4.	 Zet het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, stoven of andere apparaten die tijdens het gebruik heet worden. 
Laat een afstand van minstens 10cm tussen de achterkant van het product en de muur of andere voorwerpen, die de verluchting versperren. 

5.	 Voorkom dat er vloeistoffen of kleine voorwerpen in dit product terechtkomen. Zet het nooit in de buurt van water.

6.	 Ga nooit op het netsnoer staan. Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om te voorkomen dat het gekneusd of beschadigd wordt. Wees 
met name voorzichtig in de buurt van de aansluiting op de versterker.

7.	 Verbreek de aansluiting op het lichtnet, als je dit product langere tijd niet wilt gebruiken. Tijdens een onweer moet je de aansluiting op 
het lichtnet verbreken.

8. 	 Maak het product schoon met een vochtige doek.

9.	 Gebruik uitsluitend houders/accessoires die door de fabrikant uitdrukkelijk worden aanbevolen.

10. 	 Het luisteren op een pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zoiets is onomkeerbaar. Zet het volume dus nooit overdreven hard.



Aans lu i t ing  voor  een PX-2-adapter
De Micro Spider mag uitsluitend met een PX-2-adapter van 
Line 6 worden gebruikt, die je op de AC IN-connector moet 
aansluiten.

Batterijen installeren
Bij gebruik van 6 “C”-batterijen 
kun je ongeveer 20 uur spelen. 
Trek aan de tab aan de achterkant 
om het batterijvak te openen.

POWER
Activeer deze schakelaar, 
wanneer je de amp wilt 
gebruiken. Als je stopt met 
spelen, moet je hem meteen 
uitschakelen om te zorgen dat 
de batterijen langer meegaan.

R i e m k n o p p e n
Hier kun je de bijgele-
verde nylonriem beves-
tigen. Je kunt echter 
even goed een gewone 
gitaarriem gebruiken.

AC IN

POWER

WARNING/AVIS:
SHOCK HAZARD – DO NOT OPEN. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR 
ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO 
NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR 
A CLASS B DIGITAL DEVICE PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION 
IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT 
CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY 
INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE 
OPERATION.

Designed in U.S.A.
Made in China

30-51-0313
U.S. PATENT NO. 5,789,689

BATTERIES

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

MICRO SPIDER

SERIAL NUMBER

Power Requirements: 
9VAC 2000 mA minimum

N222



Geheugens/versterkermodellen
De vijf geheugens berusten telkens op een ander versterkermodel. Bij levering bevatten ze al 
geschikte instellingen voor de betreffende sound. Druk op één van deze knoppen om de sounds 
te beluisteren. Eigen “snapshots” van alle regelaars (met uitzondering van MASTER) kun je 
opslaan door de knop van het gewenste geheugen minstens twee seconden ingedrukt te houden. 
Zodra de instellingen opgeslagen zijn, knippert de indicator even. Voor het “ACOUSTIC”-
model/geheugen moet je de twee knoppen in het midden ingedrukt houden.

Sluit hier de gitaar aan
Het versterkermodel, de 
toonregelaars en de op 
het bovenpaneel geko-
zen effecten beïnvloe-
den alleen het via deze 
connector ontvangen 
signaal.

Toonregelaars
DRIVE heeft dezelfde functie als de 
volume- of gainregelaar op andere 
versterkers: hiermee bepaal je de 
hoeveelheid “scheur”. De precieze 
werking van BASS, MID en TREBLE 
verschilt naar gelang het gekozen 
versterkermodel.

CHAN VOL
Met deze regelaar zorg je dat alle 
opgeslagen sounds (versterker + 
effecten) ongeveer hetzelfde volume 
hebben.

MASTER	
Het weergavevolume 
heeft geen enkele in-
vloed op het geluid als 
dusdanig en kan dus 
naar keuze worden 
ingesteld.

CLEAN CRUNCH METAL INSANE

ACOUSTIC

GUITAR DRIVE BASS MID TREBLE CHAN VOL MASTER
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‘Smart Control’-Effekte
Met deze regelaar stel je in een mum van tijd de gewenste effecten in: Met de eerste regelaar 
kies je het “Chorus/Flanger”-, “Phaser”- of “Tremolo”-effect. De effectintensiteit kan tussen 
“een vleugje” en “pakken effect” liggen.
Met de tweede regelaar kies je “Tape Echo”, “Sweep Echo” of “Reverb”. Tegelijkertijd 
bepaal je hiermee de balans tussen het ingangs- en het effectsignaal. Als je een echo-effect 
kiest, knippert de indicator van de TAP-knop in de maat. Druk verschillende keren op 
deze knop om een andere vertragingstijd in te stellen.
Deze effecten beïnvloeden alleen het gitaarsignaal – dus noch de microfoon-, noch de 
CD/MP3-ingang.

MIC TRIM
Met deze regelaar 
bepaal je het mi-
crofoonvolume.

MIC IN
Sluit hier een microfoon aan, als 
je ook wilt zingen c.q. de versterker 
als kleine zanginstallatie wilt ge-
bruiken.

CD/MP3-ingang
Hier kun je een CD- of MP3-spe-
ler aansluiten om je te laten bege-
leiden door je favoriete muziek.

PHONES/RECORD OUT
Hier kun je een hoofdtelefoon aansluiten. Deze uitgang 
kan tevens als directuitgang met de vermaarde POD-
sound worden gebruikt! (Zodra je hier iets aansluit, 
wordt de interne luidspreker uitgeschakeld.)

TUNER
Houd de TAP-knop inge-
drukt om de tuner te acti-
veren. Het display beeldt 
dan de naam van de her-
kende noot (eventueel met 
een punt voor een “b”-noot) 
af. De 3 indicators helpen 
je bij het stemmen door aan 
te geven of de noot te laag, 
juist of te hoog gestemd 
staat. Druk opnieuw op de 
TAP-knop om de tuner 
weer uit te schakelen.

TAP
Druk deze knop minstens twee 
keer in om de vertragingstijd 
voor het “TAPE ECHO”- of 
“SWEEP ECHO”-effect in te 
stellen (als het actief is). De 
indicator licht op (stopt met 
knipperen), wanneer je het 
effect activeert; hij dooft, als 
je noch echo, noch REVERB 
gebruikt. (Zie ook “Andere 
functies van de TAP-knop”.)  
 



*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaars, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en foto’s worden alleen gehanteerd als 
verwijzingen naar de producten wier geluiden Line 6 tijdens de ontwikkeling van de modellen bestudeerd heeft. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification PLC. MESA/BOOGIE® 
en RECTIFIER® zijn geregistreerde handelsmerken van Mesa/Boogie, Limited.

Clean
Kies dit model en draai wat aan de toonregelaars om 
lekker “cleane” sounds, o.m. warme jazzklanken, te 
verkrijgen, die niet alleen helder zijn, maar in de bas 
ook behoorlijk kunnen pompen. Voeg daar nog wat 
chorus en een lepeltje delay aan toe – en begin alvast 
te dromen! 

Crunch
Een gloedhete Plexi! Dit model is gebaseerd op een 
100W-Marshall Plexi uit 1968 – met een aantal extra’s. 
De combinatie van een Variac met de overbrugde 
ingangskanalen levert de typische “brown sound” op, 
die je de indruk geeft dat je amp zo meteen gaat 
smelten! “Even goede vrienden, hé Dave…?”	

Metal
Ziehier een model van een Mesa Dual Rectifier. Jouw 
Micro Spider verbetert dit vintagegeluid echter op 
een aantal punten en klinkt daarom iets moderner. 
Dit soundmonster heeft een grootse bas met een strak 

laag, veel power en een snelle respons. Als je echt tot 
aan de metal-pijngrens wil gaan, moet je dit model 
kiezen.

Insane
Voor “Insane” waren we op zoek naar een sound met 
zo veel scheur dat het bakje net niet wegsmelt, wanneer 
je de eerste akkoorden op je gitaar hamert. De vervor-
ming is al bijna krankzinnig, hoewel dit nooit ten koste 
gaat van de definitie of het karakter. Dat zorgt ervoor 
dat de bas veel meer blaast en dat het geluid “meer 
buik” heeft dan op andere kleine versterkers. Draai 
DRIVE helemaal open en klap je oren dicht – zo 
meteen barst namelijk de hel los!	

Acoustic
De Micro Spider is de eerste en tot nu toe enige ver-
sterker van de Spider-serie, die ook een model voor 
akoestische gitaar bevat. Dit model selecteer je door 
de CRUNCH- en de METAL-knop samen in te 
drukken.

Welkom bij de Micro Spider…	

Bedankt voor je keuze van de Micro Spider. Deze amp is een bloemlezing van de beste versterkers van de afgelopen 
40 jaar en voegt daar mogelijkheden aan toe, die alleen digitale apparaten kunnen bieden en die ook binnen 10 
jaar nog up-to-date zullen zijn. Dit alles wordt je geserveerd in een versterker, die op batterijen kan werken.
Elk van de vijf geheugens is gebaseerd op een ander versterkermodel en levert dus een compleet andere sound 
op:



Andere functies van de TAP-knop	

De TAP-knop dient niet alleen voor het instellen van 
de echo-effecten. Je kunt er tevens de “Distortion 
Boost”- en de “Noise Gate”-functie mee instellen.	

Distortion Boost 
Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je de DRIVE-
regelaar op een waarde rechts voorbij “12 uur” zet. Als 
je dit doet, licht de indicator van de CLEAN-knop 
op de Micro Spider op. Het geluid wordt nog “smeriger” 
– ongeveer zoals bij een vervormingpedaaltje met een 
kleine vervormingswaarde en een hoog uitgangsvolume. 
Het gitaarniveau wordt vóór het versterkermodel 
opgehaald. Hierdoor wordt het model veel harder 
aangestuurd en begint het dus sneller te scheuren.

Noise Gate
Houd de TAP-knop ingedrukt, terwijl je de 
Echo/Reverb-regelaar op een waarde voorbij “12 uur” 
zet. Daarmee schakel je de noisegate in, d.w.z. een 
functie die brom en ruis onderdrukt, wanneer je niets 
speelt. Als de gate actief is, licht de INSANE-indicator 
op.	

Speciale verborgen functies	

Tijdens de keuze van een versterkermodel zet de Micro 
Spider de toonregeling en de effecten automatisch op 
de meest geschikte waarden. De automatische effect-
keuze (maar niet de instellingen van de toonregeling) 
kun je deactiveren door de INSANE-knop ingedrukt 
te houden, terwijl je de Micro Spider inschakelt. Als 
je de amp later opnieuw inschakelt, wordt de 
automatische effectkeuze echter weer geactiveerd.

Laden van de fabrieks-
instellingen	
Indien nodig, kun je opnieuw de voorgeprogrammeerde 
sounds laden door de CLEAN-knop ingedrukt te 
houden, terwijl je de Micro Spider inschakelt.	

Waarschuwing: Hiermee overschrijf je ALLE sounds 
die je misschien zelf geprogrammeerd hebt. Stel je dus 
de vraag: “Wil je dat echt?” Als het bevestigende 
antwoord meteen komt, mag je je gang gaan.



Je mooiste sounds
Als je wilt, vind je op www.line6.com tal van sounds voor de meest uiteenlopende muziekstijlen. 

Hier kun je je eigen instellingen vasthouden door de standen van de regelaars –en de TAP-instelling– te noteren.
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