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Het serienummer bevindt zich op het achterpaneel van je Pocket POD. Het gaat om het getal dat 
begint met ‘(21)’. Noteer het hier, zodat je het later makkelijk kunt vinden:

WAARSCHUWING: Om het risico 
op brand of elektrocutie te beperken, dient dit 
apparaat niet te worden blootgesteld aan regen 
of vochtigheid.

OPGELET: Verwijder nooit de schroeven, om het risico op 
brand of elektrocutie te beperken. In het apparaat bevinden zich 
onderdelen die niet door de gebruiker mogen worden vervangen. 
Onderhoud uitsluitend door een erkende technische dienst.

OPGELET: Tests hebben uitgewezen dat dit apparaat voldoet aan de gestelde eisen voor een digitaal apparaat uit 
Klasse B volgens deel 15 van de FCC richtlijnen. De werking moet voldoen aan de volgende voorwaarden: (1) Dit 
apparaat mag geen schadelijk interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen interferentie van 
buitenaf, zelfs als dat een onwenselijke werking tot gevolg heeft.

De bliksemschicht in een driehoek staat voor 
‘waarschuwing voor elektriciteit!’ en duidt op 
informatie over voltage en mogelijke risico’s 
op een elektrische schok.

Het uitroepteken in een driehoek 
betekent ‘opgelet!’. Lees alle informatie 
naast deze symbolen goed door.

Lees deze belangrijke veiligheidsinstructies goed door.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats.

Lees voor je de Pocket POD gaat gebruiken eerst de relevante onderdelen van onderstaande instructies goed 
door: 

1. Volg alle waarschuwingen uit de Pocket POD handleiding.

2. Gebruik alleen niet oplaadbare alkaline batterijen of de Line 6 DC-1 adapter.

3. Haal, als je niet speelt, de gitaarkabel uit de Pocket POD voor maximale levensduur van de batterijen.

4. Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, of andere apparaten die warm worden.

5. Laat geen kleine voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat komen. Uit de buurt van water houden.

6. Ga niet op de kabels staan, zet geen zware voorwerpen op het netsnoer om beschadiging te voorkomen. 
Let vooral op de uiteinden van de kabel en bij de aansluiting op het apparaat.

7. Voer geen ander onderhoud uit dan wat in de handleiding staat. In de volgende gevallen mogen 
reparaties alleen door onderhoudspersoneel uitgevoerd worden:

	 •	 	vloeistof	in	het	apparaat

	 •	 	voorwerp	in	het	apparaat	gevallen

	 •		 het	apparaat	gedraagt	zich	niet	normaal	of	duidelijk	anders

	 •		 het	apparaat	is	gevallen	of	de	behuizing	is	beschadigd

8. UItsluitend met een licht bevochtigde doek schoonmaken.

9. Langere tijd blootgesteld worden aan hoge volumeniveaus kan onherstelbare gehoorbeschadiging tot 
gevolg hebben. Neem ‘veilig luisteren’ serieus!

Pocket POD Handleiding © 2007, Line 6, Inc.
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Let op:

Line 6 en POD zijn handelsmerken van Line 6, Inc. 
Alle andere productnamen, handelsmerken en 
artiestennamen zijn eigendom van de betreffende 
eigenaren, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, afbeeldingen en 
artiestennamen zijn alleen geplaatst om de specifieke 
producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling 
van de modellen te identificeren. Het gebruik van deze 
producten, handelsmerken, afbeeldingen en namen 
impliceert geen medewerking of ondersteuning.
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RegelaaRs en aansluitingen

1   4-richting Navigatie Knop – Deze knop is de toegang tot veel van de 
fantastische mogelijkheden van je Pocket POD. Door op de boven-, onder- of zijkanten 
te drukken, kun je Omhoog, Omlaag, Links, en Rechts navigeren in de volgende 
functies:

Programma’s – In de Pocket POD zitten meer dan 300 geweldig klinkende geluiden. 
Een groot aantal ervan is gemaakt door grote artiesten. Met de Navigatie Knop kun 
je door de verschillende categorieën van geluiden bladeren en snel vinden wat je zoekt. 
Meer details in hoofdstuk 2. 

Master Volume –  Om het algemene volume van de Pocket POD te veranderen, 
houd je de Save en Tap ingedrukt en druk je op de Up of Down knop.

Versterker modellen – De Pocket POD heeft 32 versterkermodellen. Houd de  
Save knop ingedrukt en druk op Up of Down om er een te kiezen. Meer details in 
hoofdstuk 3.

Effect Modellen – In de Pocket POD kun je kiezen uit 15 effectmodellen. Houd de  
Save knop ingedrukt en druk op Left of Right om er een te kiezen. Meer details in 
hoofdstuk 4.
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Gate Threshold – Om de drempel (threshold) van de ingebouwde Noise Gate te 
wijzigen, houd je de Save en Tap ingedrukt terwijl je op de Left of Right drukt. Meer 
info in hoofdstuk 4.

2   Display – Hier zie je wat er in de Pocket POD gebeurt. In het display zie je in welke 
programma categorie je zit, programma namen, instellingen, versterker- en effectnamen, 
en lees je het stemapparaat af.

3   Drive – Deze knop bepaalt hoe hard je de ingang van een gekozen versterkermodel 
overstuurt. Net als bij een versterker zonder mastervolume geldt: hoe hoger, hoe ‘vuiler’.

Om toegang te krijgen tot de Bass regelaar, houd je de Save knop ingedrukt, terwijl je aan 
de Drive knop draait. Als je van versterkermodel wisselt, verandert ook de respons en de 
manier waarop de knop reageert. Kies je bijvoorbeeld het Black Panel model, dan werkt de 
toonregelaar net als bij de versterker waarop hij gebaseerd is*, de Fender® Deluxe Reverb®. 
Dit geldt ook voor de Mid en Treble regelaars die hieronder worden beschreven.

4   Effects – Met deze knop wijzig je een gekozen effect. Draai ‘m verder open om een 
effect dieper, luider, langer of gewoon extremer te krijgen. Om het effect uit te zetten, draai 
je deze knop helemaal terug. De snelheid van een effect (delay, tremolo, chorus flanger, 
rotary, speaker simulation) regel je met de Tap knop (zie hieronder). Als je het Bypass 
effect kiest, doet Effects knop uiteraard niets.

Met de Save knop ingedrukt biedt de Effects knop toegang tot de Mid toonregelaar.

5   Delay – Als je het Delay effect hebt gekozen, of een gecombineerd effect met delay, 
bepaalt deze knop de Delay verhouding: links is minder, rechts is meer. Als je een effect 
zonder delay gebruikt, laadt deze knop automatisch hetzelfde effect met Delay (combo 
effect). Vervolgens bepaalt hij weer de delay verhouding. Deze knop heeft geen functie bij 
het Rotary effect. Zie hoofdstuk 4 voor meer info. 

Met de Save knop ingedrukt biedt de Delay knop toegang tot de Treble toonregelaar.

6   Chan Vol – Deze knop regelt het relatieve volume van het programma (Channel) 
waardoor je speelt. Je gebruikt deze knop om de geluiden die je opslaat met elkaar in balans 
te brengen. Over het algemeen kun je Chan Vol het beste vrij hoog instellen voor de beste 
signaal/ruisverhouding. 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens 
de ontwikkeling van de modellen te identificeren. FENDER® DELUXE REVERB® is een geregistreerd handelsmerk van 
Fender Musical Instruments Corporation.
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Met de Save knop ingedrukt, regelt de Chan Vol knop het Reverb niveau. Zie hoofdstuk 
4 voor meer informatie.

7   Save/Hold voor Alternatieve Functies – Druk op deze knop om  
je geluiden op te slaan in een van de 124 gebruikerslocaties. Meer informatie over het 
opslaan van geluiden vind je in hoofdstuk 2

Deze knop werkt ook als een ‘shift’ knop. Als je ‘m ingedrukt houdt terwijl je een andere 
knop beweegt, of op de Navigatie Knop drukt, krijg je toegang tot secondaire functies.  
Door de knop meer dan twee seconden ingedrukt te houden,  kun je de ‘shift’ functie vast 
zetten. Je hebt dan directe toegang tot de extra functies zonder op de Save te hoeven 
drukken. Druk op de Tap knop om de vastgezette ‘shift’ functie uit te zetten. Het apparaat 
werkt nu weer normaal.

8   Tap/Hold For Tuner – Druk deze knop een paar keer in en de snelheid 
van het effect volgt het tempo waarmee je ‘tapt’. Het lampje knippert synchroon met de 
effectsnelheid.

Door deze knop langer dan twee seconden ingedrukt te houden, kun je het stemapparaat 
activeren. Wederom indrukken schakelt het stemapparaat uit. Meer info in hoofdstuk 2.

9   CD/MP3 In – Dit is de 1/8-inch stereo ingang waarop je de uitgang van je CD- of 
MP3 speler aansluit,  zodat je mee kunt spelen met je favoriete nummers. Een goede balans 
tussen de muziek en je gitaargeluid maak je door het volume op je CD- of MP3 speler aan 
te passen. 

10   Amp Out – Dit is een mono 1/4-inch uitgang, ideaal om je Pocket POD op een 
gitaarversterker aan te sluiten.
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11   Direct Output/Phones – Oké, dit moet niet moeilijk zijn. Dit is een stereo 
1/8 inch uitgang voor koptelefoon, een P.A. of opname-apparaat.

12   DC Input – Hier sluit je de optionele Line 6 DC-1 adapter aan. De optionele 
DC-1 levert 9.6 volts DC, bij200 mA en de polariteit is center negative.

13   Guitar In – Gast, prik hier je gitaar in. Gebruik alleen een normale 1/4 inch 
mono gitaarkabel.

Je zult zien dat de Pocket POD geen aan/uit schakelaar heeft. Dit is ‘m! Als je inplugt, gaat 
de Pocket POD automatisch aan. Voor een langere levensduur van de batterijen is het 
verstandig om je kabel eruit te trekken als je de Pocket POD een tijd lang niet gebruikt.

14   USB – Je Pocket POD kan via de meegeleverde USB kabel worden aangesloten 
op een pc of Mac en hij wordt herkend als MIDi Device. Geen drivers nodig!

De USB aansluiting werkt ook als aan/uit schakelaar, dus zolang je de Pocket POD van 
batterijen hebt voorzien of met een adapter hebt aangesloten, gaat hij aan als je ‘m aansluit 
op je USB poort. Let er wel op dat de USB aansluiting de Pocket POD niet oplaadt of van 
stroom voorziet. Voor een langere levensduur van de batterijen kun je de USB kabel er 
beter uittrekken als je ‘m een tijd niet gebruikt.

Echte ‘tweak heads’ kunnen gratis de Vyzex Pocket POD editor/librarian software 
downloaden van www.line6.com/software. Het programma draait op zowel Windows 
als Mac OS en maakt een Pocket POD commando-centrum van je computer. Het geeft 
je volledige controle en doet alles wat je vanaf je Pocket POD kunt doen, plus een aantal 
extra’s zoals het opslaan en uitwisselen van geluiden op de computer. Ook krijg je toegang 
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tot een aantal extra parameters die zich diep in het hart van je Pocket POD bevinden, 
zodat je die ook nog kunt aanpassen..

Wellicht wil je ook nog even langs www.line6.com/monkey om Line 6 Monkey, de 
intelligente software updater, te downloaden. Met Monkey is het heel makkelijk om de 
nieuwste firmware updates voor je Pocket POD te downloaden en te installeren. Verder kun 
je er een Line 6 account mee aanmaken en je aankoop registreren. (Als je geen internet 
toegang hebt, kun je ook de bijgevoegde, gefrankeerde kaart gebruiken om te registreren). 
Registreren is belangrijk omdat je makkelijker in aanmerking komt voor garantie en we 
contact met je kunnen opnemen als er nieuwe firmware updates zijn of andere toevoegingen 
- hoogwaardige technologie enzo... Als je Monkey hebt geïnstalleerd, start je het en volg je 
de aanwijzingen, zodat je snel de beschikbare updates kunt krijgen.

 

15   Batterijhouder – De Pocket POD kan op vier AAA batterijen draaien. 
Schuif het klepje weg, doe de batterijen erin volgens de afbeelding en schuif het klepje 
weer dicht. Let op dat je uitsluitend niet oplaadbare alkaline batterijen gebruikt en gooi 
ze netjes weg als ze leeg zijn.

Nog een kanttekening bij het gebruik van batterijen. Met AAA batterijen van goede 
kwaliteit kan de Pocket POD 4-6 uur onafgebroken werken. De levensduur van de 
batterijen is echter sterk afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte effecten. Vooral Reverb 
vreet behoorlijk wat stroom. Als je de levensduur van de batterijen zo lang mogelijk wilt 
houden, moet je de reverb zacht zetten of helemaal uit. Aan jou de vraag of de levensduur 
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van de batterijen belangrijker is dan een goed geluid!

16   Klem – Met deze handige klem kun je de Pocket POD aan je broekriem, gitaarband, 
of andere zaken bevestigen zodat je je geweldige geluiden overal bij je kunt hebben. Ooit 
afgevraagd waar die kleine broekzakjes aan de voorkant van een spijkerbroek voor zijn? De 
ideale plek om een Pocket POD aan vast te maken als je onderweg bent!
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PResets & tuneR
Presets oproepen

De Pocket POD heeft meer dan 300 programma’s met uiteenlopende stijlen en geluiden. 
Veel presets zijn bovendien gemaakt door invloedrijke, hedendaagse artiesten! Deze 
programma’s bestaan uit complete versterker/effect selecties en instellingen die je met één 
druk op de knop kunt oproepen. 124 van de 300 presets zijn bovendien te gebruiken voor 
het opslaan van je zelfgemaakte geluiden.

Met zoveel geluiden moesten we wel een handige manier bedenken om door de presets te  
bladeren. Daarom hebben we de geluiden ingedeeld in de volgende categorieën:

Band – •	 Dit zijn geluiden die gemaakt zijn door de artiesten zelf. Elke artiest heeft 
zijn eigen ‘mappen’. Deze presets kun je niet wissen, maar je kunt ze wel wijzigen en 
op een van de 124 gebruikerslocaties (User Presets) opslaan.

Style – •	 Programma’s gerangschikt op stijl, instrument of nummer. Ook hier heeft 
elk type zijn eigen map en ook deze kun je niet wissen, maar wel wijzigen en opslaan 
op een van de gebruikerslocaties.

User – •	 124 geweldige geluiden die je kunt overschrijven met je eigen sounds. Ze zijn 
onderverdeeld in 31 mappen met 4 geluiden per map. Als je de Pocket POD weer 
terugbrengt in de fabrieksstaat (verderop beschreven), worden deze programma’s 
hersteld.

Om een geluid op te roepen, gebruik je de 4-richting Navigatie Knop als volgt:
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Als je een programma oproept, komen de instellingen meestal niet overeen met de knop 
posities. Misschien heb je de Drive knop op een minimum terwijl het programma dat je 
hebt geselecteerd deze regelaar voluit heeft staan.

Maar als je iets wilt veranderen, moet je gewoon een knop pakken en draaien.

Om een geluid uit een andere categorie of map te selecteren, druk je de meerdere keren op 
de Left knop tot je het ‘Browse By:’ scherm ziet. Daarna gebruik je de Navigatie Knop 
zoals eerder.

Programma’s opslaan

De door jou aangepaste programma’s  van de Pocket POD en je zelfgemaakte geluiden kun 
je op de 124 gebruikerslocaties opslaan. Om op te slaan, volg je deze stappen:

Druk op de •	 Save knop. Het display gaat knipperen.

Als je een gebruikersprogramma hebt gewijzigd, staat hij op de betreffende locatie, •	
als je een ander programma hebt gewijzigd, staat hij op User Preset 01A.

Gebruik de •	 Up of Down knop om de User Preset te kiezen waar het nieuwe geluid 
moet worden opgeslagen.

Druk op de •	 Save knop en het display stopt met knipperen.

Als je het geluid een naam wilt geven, gebruik je de •	 Left en Right knoppen om een 
karakter te kiezen en de Up en Down knoppen om het karakter te wijzigen.

Druk weer op de •	 Save knop.

Alle instellingen worden in hun huidige stand opgeslagen.•	

Om het opslaan te onderbreken, druk je op de Tap knop of raak je het apparaat vijf 
seconden niet aan.
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Stemapparaat

Houd de Tap knop twee seconden ingedrukt om het stemapparaat te activeren. Het display 
zal kort de huidige basisfrequentie tonen en daarna het stemdisplay. Speel een noot op je 
gitaar en de Pocket POD laat automatisch de noot en de toonhoogte zien. Alle noten 
worden weergegeven als gewone noten of als mollen. Je ziet dus een ‘Ab’ in plaats van een 
‘G#’ enzovoorts. Het display laat als volgt zien of je te hoog, te laag of in stemming bent:

Om het stemapparaat te deactiveren druk je op de Tap knop.

Stemapparaat basisfrequentie

Als het stemapparaat actief is, kun je de basisfrequentie veranderen met de Delay knop. 
Standaard staat deze ingesteld op A440, maar hij kan worden gewijzigd van A436 tot A445. 
Het display laat zien welke frequentie werd gekozen. Deze instelling wordt automatisch 
opgeslagen voor de volgende keer dat het stemapparaat wordt aangezet.

Stemapparaat doorstuur volume

Als het stemapparaat actief is, kun je de Chan Vol knop gebruiken om het volume te 
bepalen. Dit is het geluidsniveau dat je hoort tijdens het stemmen. Je kunt Chan Vol ook 
helemaal uitdraaien zodat je niets hoort als je aan het stemmen bent. Ook deze instelling 
wordt automatisch opgeslagen.

Stemapparaat gevoeligheid

Als het stemapparaat actief is, kun je de Drive knop gebruiken om de gevoeligheid in 
te stellen. Dit is als een soort Noise Gate voor het stemapparaat: ruis en brom worden 
verminderd zodat de kans dat het stemapparaat verkeerde waarden weergeeft kleiner 
wordt. Ook deze instelling wordt automatisch opgeslagen.
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Terug naar de fabrieksinstellingen

Als je om wat voor reden dan ook, misschien wel omdat je het stomweg leuk vindt, de 
Pocket POD weer in de originele staat wilt terugbrengen, moet je het volgende doen:

Houd de •	 Save en Up knoppen ingedrukt terwijl je inplugt in de Guitar In 
aansluiting.

De Pocket POD gaat aan en geeft ‘Factory Init?’ weer.•	

In het display staat ‘Yes=Save  No=Tap’.•	

Om door te gaan druk je op de •	 Save knop. Om de reset te annuleren, druk je op de 
Tap knop.

Houd er rekening mee dat een Factory Reset alle 124 User presets wist en overschrijft met 
de originele geluiden.



Modeled Amps & Cabs

3•1

VeRsteRkeRs en sPeakeRkasten
Wat hebben we nagemaakt?

In je Pocket POD bevinden zich 32 versterkermodellen en 16 modellen van speakerkasten. 
Hieronder volgt een lijst van de beschikbare modellen, met een korte beschrijving van de 
apparatuur waarop ze gebaseerd zijn. In Appendix A vind je een overzicht.

“Line 6 Clean”. Voor dit versterkermodel combineerden we het heldere tophoog van een 
transistor versterker met het rijke, lekkere laag van een buizenbak.

“Line 6 Twang”. Glazige hoge tonen plus de attack en bite van een buizenversterker. Pas 
als je de Drive knop ver opendraait, wordt het een beetje crunchy.

“Line 6 Blues”. Dit geluid is gebaseerd op* een ’65 Marshall® JTM-45 Bluesbreaker maar 
met een bredere toonregeling. Bij hogere Drive instellingen, begint dit model te lijken op 
een variant van de Buddha Twinmaster (een topklasse boetiekversterker) met een meer 
vloeiende oversturing. 

“Line 6 Crunch”. Ons eigen ‘boetiek’ geluid. Niet te clean, maar ook niet te vuil. Geweldig 
voor moderne blues of jazz. De klank moet aanvoelen als goede cognac, zacht naar beneden, 
maar lekker pittig. De Mid regelaar zit voor de Drive, maar de Bass en Treble regelaars 
komen na de Drive voor een maximaal bereik.

“Line 6 Crunch #2”. Zocht je soms een 50 watt buizentop geluid met verbeterde EQ? Haal 
het mid er een beetje uit, zelfs bij hogere drive instellingen.

“Line 6 Drive”. Onze versie van een moderne, super verzadigde, high gain versterker; vet, 
maar scherp. De toonregelaars komen helemaal aan het eind voor maximale controle en 
minimale modderigheid. Het voelt alsof je door meerdere versterkers tegelijk speelt - een 
studio techniek die de beste moderne gitaargeluiden mogelijk maakte.

“Line 6 Layer”. Line 6 Clean samen met Line 6 Drive. Zoals we al zeiden, 
experimenteerden veel gitaristen en producers met het gebruik van meerdere versterkers 
tegelijk, waarbij elke versterker zijn bijdrage leverde aan het totaalgeluid. De Drive regelaar 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplifica-
tion, Plc.
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werkt als balans. Met de knop helemaal links hoor je een typische 21ste eeuws clean met 
veel laag en helemaal rechts vliegt het behang van de muur. Ergens in het midden zit de 
ideale cocktail voor je publiek.

“Line 6 INSANE”. Ons doel was om je zoveel mogelijk gain te bieden zonder dat de aarde 
uit zijn baan raakt. Elke versterker op de planeet heeft het nakijken bij de idiote hoeveelheid 
rijke buizendistortion. Dit alles zonder verlies van definitie en karakter. Het resultaat is een 
enorme smak laag met het karakter van het gekozen speakerkastmodel en een oneindig groot 
tonaal bereik. Gooi de Drive open en wees genadeloos!

“Tube Preamp”. Hij komt niet eens in de buurt van een gitaarversterker. Maar toen we 
eenmaal begonnen, konden we ons niet inhouden. De gedachte was als volgt: ‘Als mensen 
die Pocket POD eenmaal hebben, vinden ze ‘m zo tof dat ze ‘m overal wel voor zouden willen 
gebruiken. Voor het opwarmen van keyboards, het oversturen van drums en het wolliger 
maken van stemmen. Laten we ze iets geven om dat mee te doen!’ En dat deden we. Met 
het Tube Preamp versterkermodel kun je elk geluid opwarmen, op dezelfde manier als 
producers en studiotechnici met vintage buizen apparatuur doen. Voor een scherper randje 
op je stemgeluid, of een vetter (of modderiger) bassynth geluid: gewoon de boel door de 
Pocket POD halen en de Drive en EQ regelaars naar smaak instellen. Hoewel het niet een 
echt gitaarversterkermodel is, kun je er geweldige gitaargeluiden uit krijgen. Probeer er ook 
eens een bas doorheen te sturen. De Drive knop werkt als een mix regelaar voor hoeveel 
signaal er door het model gaat. Proberen te vermijden dat het signaal dat de Pocket POD 
ingaat vermengd wordt met het signaal dat eruit komt. Dit in verband met comb filtering. 
Het best kun je gewoon rechtstreeks in de Pocket POD prikken en het volledige signaal 
monitoren. Met de toonregelaars in het midden is de EQ neutraal.

“Jazz Clean”. Gebaseerd op* de Roland® JC-120. Deze 
versterker  werd bekend vanwege zijn schelle cleane geluid en 
ingebouwde stereo chorus. Als je het Jazz Clean versterkermodel 
gebruikt, moet je de Treble eens openzetten voor een geluid dat 
door elke mix heen snijdt. Hij werkt geweldig voor de ‘80-er jaren 
new wave sound. Met de Treble teruggedraaid en Bass en Mid 
open, krijg een donkerdere, warmere jazz klank. De vrij neutrale 
respons resulteert in een gebalanceerd geluid over de gehele linie. 

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. ROLAND® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation.
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Geweldig voor jazzy chord melody of losse melodielijnen.

“Small Tweed”. Gebaseerd op* een “wide panel” Fender® Tweed Deluxe Reverb® uit 1952. 
Dit versterkermodel gromt als geen ander. De originele versterker 
had alleen maar een tone regelaar die het hoog kon weghalen. 
De Treble doet bij dit model precies hetzelfde, maar daarmee 
bleven de Bass en Mid knoppen ongebruikt. Wij vonden dat niet 
kunnen en hebben dus een manier bedacht om deze knoppen te 
gebruiken zonder de authenticiteit van het model in gevaar te 
brengen. Daarom hebben we de Bass en Mid regelaars na het 
versterkermodel geplaatst zodat je je geluid kunt EQ-en zoals je 
zou doen op een mengtafel na het opnemen van je versterker. Als 
de Bass en Mid knoppen in het midden staan, zijn ze neutraal. 
Met de Treble knop net voorbij het midden hoor je de klassieke Tweed sound.

“Small Tweed #2”. Gebaseerd op* de Fender® Tweed Champ® uit 1960. Een geweldige 
klank met de Drive wijd open (maar clean ook niet slecht). Deze versterkers waren eigenlijk 
bedoeld voor beginners, maar al snel ontdekten rock ‘n rollers dat je uit deze versterker 
een geweldig overstuurd geluid kon krijgen op vrij lage volumes. 
Veel klassieke gitaarsolo’s uit de fifties zijn opgenomen met 
een Champ®. De Champ® had geen toonregeling, alleen een 
volumeknop. Met de Pocket POD kun je gemakkelijk de klassieke 
Champ® klank krijgen. Laat de Bass, Mid, en Treble gewoon in 
het midden staan, zodat ze niets doen. Toch vonden we het jammer 
om geen EQ te hebben, dus bedachten we een manier om de Bass, 
Mid, en Treble regelaars aan het werk te zetten zonder aan de 
authenticiteit van het model te morrelen. Bij dit model komt de 
EQ na het versterkermodel. Je past de EQ dus op dezelfde manier 
toe als je zou doen op een mengtafel nadat je je gitaargeluid hebt opgenomen. Onthoud dat 
je voor de authentieke Champ® klank de EQ regelaars op 12 uur moet zetten.

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. FENDER® DELUXE REVERB® en CHAMP® zijn geregistreerde han-
delsmerken van Fender Musical Instruments Corporation. 
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“Tweed Blues”. Gebaseerd op* het klassieke ’59 Fender® Bassman® 4x10 combo. De 
versterker waarmee het allemaal begon - instant rock ‘n roll. Hoewel hij ontworpen was 
als basversterker, werd de Bassman® al snel dé versterker voor bluesgitaristen. Hij heeft het 
vette laag dat je van een basversterker verwacht, maar met de Fender® twang in het hoog. De 
Bassman® stond model voor het Tweed Blues model in de Pocket POD. De eerste versterkers 
die Jim Marshall bouwde met Ken Bran waren sterk afgeleid van 
de Bassman®. Een van de boeiende dingen van de Bassman® is 
hoe de Mid en Treble regelaars samenwerken. De Mid is namelijk 
niet, zoals vaak, een bandpass filter, maar eerder een soort tweede 
Treble knop. De twee versterken elkaar, dus als je de Mid verder 
dan halverwege opendraait, zou de Treble regelaar je wel eens 
meer hoog kunnen leveren dan je wilt. Als je aan de andere kant 
het Mid terugdraait, mag de Treble wel weer wat omhoog. De 
Bassman® had, zoals veel van de nagebootste versterkers in de 
Pocket POD, geen master volume. Dus om meer gain uit een 
Bassman® te krijgen, moest je ‘m zo hard zetten, dat mensen die dichtbij stonden gevaar 
liepen. Met de Pocket POD kun je hetzelfde geluid krijgen op slaapkamer- of studioniveau, 
of zelfs via een koptelefoon! Probeer het eens met de Drive op 4 of 5 – het haalt geheid de 
beste Rhythm & Blues licks in je naar boven.

“Brit Blues”. Gebaseerd op* de Marshall® JTM-45 top uit 
1964-65. Hoewel het geluid dat meestal geassocieerd wordt met  
Marshall® Plexi versterkers afkomstig is uit de 100 watt modellen 
uit het eind van de jaren ‘60, is het de 50 watt JTM-45 die ons 
inspireerde tot het volgende model van de Pocket POD. Compleet 
met block logo (voorloper van het schuingeschreven Marshall® 
logo) en een stijlvol goudkleurig frontpaneel van plexiglas (Plexi), 
markeerde de JTM-45 het begin van Marshalls overgang van een 
Fender®-achtig geluid naar het typisch heldere, crunchy geluid 
van de latere Marshalls.

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren, die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. FENDER® en BASSMAN® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender 
Musical Instruments Corporation. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification, Plc.
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“Black Panel”. Gebaseerd op* de Blackface Fender® Deluxe Reverb®. De heilige graal 
voor veel blues-, country- en ‘roots’-gitaristen. Nadat we een aantal kandidaten beluisterd 
hadden, kwamen we een erg goede versterker uit 1964 tegen. De 
meeste gitaristen vinden een Deluxe Reverb® goed klinken als hij 
tot 7 is opengedraaid, voor een mooi gruizig geluid dat opschoont 
als je de volumeknop van je gitaar een beetje terugdraait. Moet je 
eens opletten hoe de toonregeling verandert als je bij dit model 
de Drive instelling wijzigt: cleane geluiden zijn helder, terwijl 
overstuurde geluiden het hoog wat afkappen, net als bij het 
origineel. De Mid regelaar van dit model hebben we zo ingesteld 
dat je na de model bewerking het mid wat kunt bijregelen voor meer flexibiliteit. En wederom 
geldt dat je het klassieke Fender® Deluxe Reverb® krijgt als je de Mid knop in de neutrale 
12 uur positie zet.

“Black Panel #2”. Gebaseerd op* een Blackface Fender® 
Twin  Reverb® uit 1965. Een echt werkpaard. Iedereen gebruikte 
hem, van jazz- tot country-gitaristen en zelfs serieuze rockers. Ik 
kan me een optreden herinneren met Johnny Winter en Rick 
Derringer - ik word oud -, waarbij ze allebei zes, in piramidevorm 
opeengestapelde Twins gebruikten. Wij zaten op de tweede ring 
en het was echt keihard, zelfs daar achterin. De Twin heeft een 
grote flexibiliteit en voelt zich thuis in vele situaties. Hij klinkt 
nooit echt overstuurd, maar wel harder… veel harder.  Dit is de 
versterker voor de klassieke surf sound. Reverb aan, tremolo aan, volume open en bikini’s 
spotten.

“Boutique #1”. Gebaseerd op* het cleane kanaal van de Dumble® Overdrive Special. 
De Dumble® Overdrive Special is een van die ongelofelijk dure custom versterkers waar de 
meeste gitaristen hun leven niet eens bij in de buurt zullen kunnen komen. Elke incarnatie 
van de Dumble® magie is een klein beetje anders omdat elk van deze versterkers op bestelling 
met de hand werd gebouwd en gevoiced om aan te sluiten bij de speelstijl van de klant. Met 
die wetenschap baseerden we het versterkermodel op de analyse van verschillende  Dumble® 
Overdrive Specials. Ondanks de kleine verschillen zijn er een groot aantal overeenkomsten. 
Het cleane kanaal is erg aanslaggevoelig en het drive kanaal heeft een dikke, zingende sustain 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. FENDER® DELUXE REVERB® en TWIN REVERB® zijn geregistreerde 
handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation. DUMBLE®is een geregistreerd handelsmerk van Howard 
Alexander Dumble.
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die, zelfs bij harde oversturing, de snaardefinitie mooi intact houdt. Net als bij de Dumble® 
zelf, is de toonregeling van dit model vrij subtiel.

“Boutique #2”. Gebaseerd op* het Dumble® Overdrive Special Drive kanaal. Als je van 
de Dumble® sound houdt, moet je zeker het Line 6 Crunch model eens proberen – die 
hebben we gemaakt met een vergelijkbare klank in gedachten.

“Boutique #3”. Gebaseerd op* een Budda Twinmaster top. De gedachte achter Budda gaat 
helemaal over eindtrapbuizen vervorming. De sleutel zit ‘m in de eenvoud. De relatief lage 
voorversterker oversturing, zeer interactieve toonregelaars en sponzige buizen gelijkrichter 
maken deze versterker tot een geweldige versterker met pittige geluiden voor kleine 
optredens en opnames. Omdat de Twinmaster geen Mid heeft, hebben we als bonus een post 
versterkermodel mid regelaar toegevoegd. En zoals gebruikelijk krijg je met de knop in de 
middenpostitie het ongerepte Budda gevoel.

“California Crunch #1”. Gebaseerd op* een Mesa/Boogie® Mark 
II-C+. De eerste ‘boetiek’ versterkerbouwer was waarschijnlijk 
Mesa/Boogie®. De doorbraak van Boogie kwam eind jaren ‘70/ begin 
jaren ‘80 toen ze mastervolumes en extra gain-trappen inbouwden 
in versterkers met Fender®-achtige circuits. En die Fender®  invloed 
is duidelijk te horen, maar met meer punch in het mid. Dit model 
is gemaakt rond het cleane kanaal van de Mesa/Boogie® Mark II-C, 
met de verbeteringen van de ‘+’ versie van het Mark II-C ontwerp.

“California Crunch #2”. Gebaseerd op* het Drive kanaal van de 
Mesa/Boogie® Mark II-C+. Hiermee moet je je Santana licks proberen.

“Brit Class A”. In de vroege jaren ‘60 veranderde de muziek,  
en gitaristen wilden meer helderheid en ‘twang’. Dus besloot 
Jennings, de bouwer van Vox versterkers, Treble en Bass regelaars 
toe te voegen (en soms een extra 12AX7 trap). Dit extra circuit is 
bekend geworden als ‘Top Boost’. De AC-30 met Top Boost is de 
versterker die bekend werd vanwege de vele Britse Invasion bands. 
Veel van het unieke karakter van de Vox kan worden toegeschreven 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. 
De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ont-
wikkeling van de modellen te identificeren. DUMBLE® is een geregistreerd handelsmerk van Howard Alexander Dumble. 
MESA/BOOGIE® is een geregistreerd handelsmerk van Mesa/Boogie, Ltd. FENDER® is een geregistreerd handelsmerk 
van Fender Musical Instruments Corporation. VOX® is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited.
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aan het feit dat klasse A versterkers op een geheel andere manier oversturen dan klasse AB 
versterkers. Brian May van Queen, Mike Campbell van Tom Petty’s Heartbrakers en The 
Edge van U2 gebruikten allen AC-30’s. Bij dit model werkt de Mid knop als de originele 
Treble Cut knop van de AC-30. Hoewel een AC-30 normaal gesproken redelijk clean klinkt, 
heeft een ver opengedraaide AC-30 een mooie, volle leadklank, à la Brian May op de eerste 
Queen platen. 

“Brit Class A #2”. Gebaseerd op* het Normal Channel van een Non-Top Boost Vox® 
AC 30. Zoals gezegd waren de vroege Vox versterkers de eerste die puur voor gitaar waren 
ontworpen (we hebben versterkers van andere fabrikanten gezien met accordeon ingangen...). 
En ze gebruikten Klasse A eindtrappen in plaats van de vaker 
gebruikte Klasse AB types. Wij hadden het geluk een van Bryan 
Adams’ favoriete (zo werd ons verteld) AC 30’s te vinden. En de 
week voor wij ‘m begonnen te testen had Lenny Kravitz ‘m nog 
gebruikt. Hij maakte deel uit van een collectie juweeltjes van een 
verhuurbedrijf in Los Angeles. Later kochten we deze versterker 
en het resultaat van onze analyse ervan vind je in de Pocket POD. 
Dit model is een geweldig vertrekpunt voor het verkrijgen van de 
typische Britse Invasion geluiden. Net als de AC 15 had de AC 30 
NTB alleen maar een Treble regelaar dus de Bass en Mid regelaars zijn gebruikt voor extra 
flexibiliteit. Ze komen na het versterkermodel, zodat de accuratesse ervan niet in gevaar 
komt.  Als de regelaars in het midden staan, bevinden ze zich in de neutrale positie.

“Brit Class A #3”. Gebaseerd op* kanaal 1 van een prachtige Vox® AC 15 uit 1960. 
Wederom een versterkermodel geïnspireerd op een Vox. De klank 
lijkt veel op de Vox® AC 30’s die we bekeken voor de Brit Class A  
en Brit Class A #2 versterkermodellen, maar dit is een kleinere 
versterker met slechts één in plaats van twee 12 inch speakers. De 
klank is wat warmer en meer, zoals de Engelsen zeggen, ‘woody’. 
Ook deze versterker had alleen een hoge tonen filter. Dus die 
hebben we gemodelleerd, waarna we lage- en hogetonen regelaars 
hebben toegevoegd die na het versterkermodel komen. Met Bass 
en Mid in de neutrale (12 uur) positie moet je de Treble regelaar 
gebruiken om de typische Britse invasion geluiden uit je Pocket 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. VOX® is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited.
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POD te toveren.

“Brit Classic”. Gebaseerd op* de beruchte Marshall® Plexi. Begeerd door puristen over 
de hele wereld. Toen deze versterker uitkwam (ca. 1968) had 
Marshall® het Fender® 6L6 eindtrap circuit volledig losgelaten 
en was hij EL34 eindversterkerbuizen gaan gebruiken. Een andere 
belangrijke verandering van klank werd teweeggebracht door het 
gebruik van andere transformators. (Hebben we ons huiswerk 
gedaan, of niet?) Al deze wijzigingen  leverden een geluid op dat 
voor altijd verbonden is met rock gitaar. Versterkers uit dit tijdperk 
hadden geen master volume, dus je moest je ‘Mark III Super Amp’ 
maximaal opendraaien. Echt iets waarmee je innige relaties met 
je buren opbouwt! Hendrix gebruikte Marshalls uit deze periode 
en 20 jaar later dankte Van Halen zijn ‘brown sound’ op de eerste 
twee platen aan een 100 watt Plexi. Om uit een Plexi een crunch 
geluid te krijgen, moet je zowel het ingangvolume, als de toonregelaars op 10 zetten. Je 
zult ontdekken dat het ‘Brit Classic’ model, geheel volgens ons klink-net-als-het-origineel 
concept, behoorlijk in de buurt komt van de ‘enige echte’. Gooi bij dit Plexi gebaseerde 
versterkermodel de Mid en Treble knoppen vol open, draai de Bass op 9 of 10 uur op je 
Pocket POD en trakteer je aardige buren op een dik, onvervalst rockgeluid.

“Brit Hi Gain”. Gebaseerd op* de Marshall® JCM 800. Gebruik 
dit versterkermodel voor de klank van de begeerde JCM 800, 
een van Marshalls meest geprezen moderne versterkers. Met deze 
gemoderniseerde versie van de Plexi wordt de traditie van Marshall 
voortgezet, met extra gain voor een nieuwe generatie rockgitaristen. 
Een van de grootste verschillen is het feit dat de toonregeling pas 
na de voorversterker buizen komt. Wij gebruikten een JCM 800 uit 
1990 met master volume om dit model te ontwikkelen. Sommige 
JCM 800’s kregen hun distortion door een diode te oversturen. De 
versterker die wij analyseerden, gebruikt daar echter een buis voor. 
Dit is het metal geluid waarmee Marshall beroemd is geworden. En 
hoewel maar weinig mensen een Marshall clean bespelen, is het 
een mooie klank, dus je moet dit model zeker eens proberen met een lage Drive instelling. 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification 
Plc.
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Maar natuurlijk kun je altijd de boel opengooien en tekeer gaan…

“Modern Class A”. Gebaseerd op* een Matchless Chieftain. De 
’96 Matchless Chieftain, die we bestudeerden voor het Modern 
Class A model, is een erg dure, handgebouwde versterker. De 
Matchless heeft een moderne klasse A eindtrap met EL34 buizen, 
vandaar de naam. De unieke klank wordt deels veroorzaakt door het 
gecompliceerde EQ schema. Het resultaat is een soort toekomstige 
retro sound. De soft clipping is kenmerkend voor een klasse A 
versterker: bijna een hi-fi geluid in een geweldige rock ‘n roll 
versterker.

“TreadPlate”. Gebaseerd op* een Mesa/Boogie® Dual Rectifier® 
Tremoverb uit 1994. Dit versterkermodel is uitermate geschikt 
voor het strakke high gain geluid dat bands als Metallica en Dream 
Theater kenmerkt. De doorbraak van Boogie kwam eind jaren 
‘70/ begin jaren ‘80 toen ze mastervolumes en extra gain trappen 
inbouwden in versterkers met Fender®-achtige circuits. En die 
Fender®  invloed is duidelijk te horen, maar met meer punch in 
het mid. De toonregelaars van de Dual Rectifier komen na de 
distortion en de individuele regelaars reageren, zoals bij al onze 
modellen, sterk op elkaar en op de Drive. Bij hoge gain instellingen kun je het mid er een 
beetje uithalen en het laag opschroeven voor geweldige Seattle grunge geluiden.

“TreadPlate #2”. Gebaseerd op* een Mesa/Boogie® Dual Rectifier® top. Net als bij het  
Tremoverb combo dat we modelleerden voor het TreadPlate versterkermodel, maakt de Dual 
Rectifier® deel uit van de high gain benadering van Boogie, met als doel de enorme ‘spandex 
en lange haren’ sound. In tegenstelling tot eerdere Boogies, hebben de toonregelaars van de 
Dual Rectifier meer invloed bij hoge gain instellingen, dus je kunt het mid weghalen en wat 
laag toevoegen. 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. MESA/BOOGIE® and RECTIFIER® zijn geregistreerde handelsmerken 
van Mesa/Boogie, Ltd. FENDER®  is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical Instruments Corporation.
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“Modern Hi Gain”. Gebaseerd op* de Soldano X88R. Het Soldano 
geluid is extreem overstuurd en heeft de EQ na de voorversterker. 
De oververzadigde klank is erg geschikt voor trash metal en grunge 
bands, maar is ook op subtielere manier gebruikt, door artiesten 
als Eric Clapton. Het is een geschikt model voor Van Halen of 
Joe Satriani geluiden. Het Modern Hi Gain versterkermodel uit 
de Pocket POD is gebaseerd op een van Mike Soldano’s 19 inch 
voorversterkers. Over high gain buizenoversturing gesproken! De 
X88R die we bestudeerden voor dit versterkermodel zou tot eind 
jaren ‘80 een rage zijn in de studio’s van Los Angeles. 

“Modern Hi Gain #2”. Gebaseerd op* een Soldano SLO – Super Lead Overdrive – top. 
Anders dan de X88R die we gebruikten voor het Modern HiGain versterkermodel, heeft de 
SLO een presence regelaar en wat andere, kleine details die ‘m wat anders maken dan de rest. 
Met de Drive regelaar flink opgeschroefd, heb je dagenlange sustain... Even de deur uit - als 
je terugkomt sustaint hij nog steeds!

“Fuzzbox”. Gebaseerd op* de Arbiter® Fuzz Face. Hoewel het 
geen versterker is, hadden we toch het gevoel dat de klassieke 
Arbiter® Fuzz Face uit de 60’s een plekje verdiende onder de 
versterkers die we bekeken voor de ontwikkeling van de Pocket 
POD. Dit fuzz pedaal gebruikt transistor clipping over een breed 
frequentiegebied. Het resultaat is een soort zoemende distortion die 
heel populair is geworden in de grunge en alternatieve hoek. Jimi 
Hendrix behoorde tot de eerste gitaristen die ze in de VS bekend 
maakten, maar ons model is aanzienlijk smeriger dan de geluiden 
van ‘Are you experienced’. Probeer ‘Satisfaction’ van de Stones maar eens. Of het leadgeluid 
van ‘American woman’ van The Guess Who. Gebruik naar eigen inzicht de Bass, Middle en 
Treble regelaars om verder te gaan dan het geluid van de Fuzz Face. Ontdek je eigen recept 
voor de fuzz geluiden in je hoofd. En nog even dit: toen Jimi ‘Purple haze’ opnam, gebruikte 
hij niet eens een versterker. Hij prikte een Fuzz face recht in een Orange® eindtrap en een 
4x12 speakerkast. Een beetje net als het geluid dat je hier zult horen...

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens 
de ontwikkeling van de modellen te identificeren. ARBITER® is een geregistreerd handelsmerk van Arbiter Group, Plc. 
ORANGE® is een geregistreerd handelsmerk van Orange Personal Communications Services, Limited.
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Speakerkast modellen

In de Pocket POD kun je kiezen uit de volgende speakerkastmodellen. Eigenlijk kies je een 
versterker/speakerkast combinatie. Zie Appendix A voor meer info. Met de Vyzex Pocket 
POD editor/librarian software, gratis te downloaden van www.line6.com/software, kun 
je zelf speakerkasten en versterkers combineren.

Speakerkast gebaseerd op*

1x8 1960 Fender® Tweed Champ®

1x12s 1952 Fender® Tweed Deluxe Reverb®

1960 Vox® AC-15

1964 Fender® Blackface Deluxe Reverb®

Line 6 1x12

2x12s 1965 Fender® Blackface Twin Reverb®

1967 Vox® AC-30

1995 Matchless Chieftain

Line 6 2x12

4x10s 1959 Fender® Bassman®

Line 6 4x10

4x12s 1996 Marshall® met Vintage 30s

1978 Marshall® met standaard 70s

1968 Marshall® Basketweave met Greenbacks

Line 6 4x12

No Cab Dit model werkt het best met het Tube Pre-
amp model voor andere geluidesbronnen dan 
gitaar.  Als je het Tube Preamp model kiest, 
wordt deze standaard geselecteerd.

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. FENDER®, CHAMP®, DELUXE REVERB®, TWIN REVERB®, and 
BASSMAN® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation. VOX® is een geregistreerd 
handelsmerk van Vox R&D Limited. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc.
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Cabinet Tuning Mode

De Amp Uitgang van je Pocket POD kun je met een aantal systemen optimaal instellen. 
In principe denkt je Pocket POD dat hij in de ingang van een combo of top met een open 
speakerkast wordt geprikt. Als je echter ergens op wilt aansluiten, moet je de Cabinet Tuning 
Mode aanpassen. Om dit te doen volg je de volgende stappen:

Houd de •	 Save en Down knoppen ingedrukt terwijl je in de gitaar ingang plugt.

Na het opstarten van de Pocket POD staat ‘Cab Select’ in het display.•	

Het display laat de huidige Cabinet Tuning Mode zien.•	

Druk op de •	 Up of Down knoppen om de instelling te veranderen:

gebruik mode... als de Pocket POD is 
aangesloten op...

en je speakerkast er als volgt 
uitziet:

A een eindtrap gesloten achterkant (ideaal voor 
4x12)

B een eindtrap gesloten achterkant (ideaal voor 
1x12)

C (default) een instrument ingang open achterkant (ideaal voor 
1x12 of 2x12)

D een instrument ingang gesloten achterkant (ideaal voor 
4x12)

Direct mixer, live P.A., etc. niet aangesloten

Druk op •	 Save om de keuze op te slaan.
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effecten
Individuele effecten

Naast de geweldige versterkermodellen die in de Pocket POD te vinden zijn, zitten er 
ook fantastische effecten in. Om een effect te selecteren houd je de Save knop ingedrukt 
terwijl je de Left of Right knoppen indrukt. Als je een effect selecteert, stelt de Pocket 
POD het effect zo in, dat je gelijk aan de gang kunt. Maar je kunt het karakter van het 
effect natuurlijk ook aanpassen met de Effects knop.

Reverb – Reverb is een effect dat je gitaar laat klinken alsof je in een kamer speelt. In 
de Pocket POD kun je de reverb altijd aanzetten. Het niveau van de Reverb regel je met 
de Reverb knop. Om het effect uit te schakelen draai je de knop helemaal naar links.

Je hebt twee reverb types, beide afkomstig uit de originele POD®; een model van een veer-
reverb en een standaard digitale room reverb. Als je een versterkermodel selecteert, wordt 
er standaard een reverbmodel gekozen. Over het algemeen geldt: als de oorspronkelijke 
versterker een veer-reverb had, wordt het model van de veer-reverb geselecteerd. Had de 
versterker geen reverb, dan wordt de room reverb geselecteerd. Hieronder volgt een lijst 
met de versterkermodellen en hun standaard reverbtype.

Versterkermodel Reverb Type Versterkermodel Reverb Type

Small Tweed Room Modern Class A Spring

Small Tweed #2 Room TreadPlate Room

Tweed Blues Spring TreadPlate #2 Room

Brit Blues Room Modern Hi Gain Room

Black Panel Spring Modern Hi Gain #2 Room

Black Panel #2 Spring Fuzz Box Room

Boutique #1 Room Line 6 Clean Room

Boutique #2 Room Line 6 Twang Spring

Boutique #3 Room Line 6 Blues Room

California Crunch #1 Spring Line 6 Crunch Spring

California Crunch #2 Spring Line 6 Crunch #2 Room

Brit Class A Room Line 6 Drive Room

Brit Class A #2 Room Line 6 Layer Room

Brit Class A #3 Room Line 6 INSANE Room

Brit Classic Room Tube Preamp Room

Brit Hi Gain Room Jazz Clean Room
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Delay – Soms ook wel echo of slap back genoemd. Een Delay herhaalt je geluid op 
interessante en muzikale manieren. De Delay knop regelt het Delay niveau, met de 
Effects knop regel je de hoeveelheid herhalingen, en de Tap knop regelt de snelheid van 
de herhalingen – met andere woorden de tijd tussen de herhalingen. De Tap knop gebruik 
je door ‘m in een bepaald tempo, meerdere keren in te drukken. De herhalingen volgen in 
het tempo waarin je de knop hebt ge-’tapt’. Als je kortere delaytijden gebruikt, hebben we 
het aantal herhalingen verminderd, zodat je makkelijk rockabilly of surf slapbackgeluiden 
kunt maken. Het maximum delayniveau is zo ingesteld dat de delays harder kunnen 
klinken dan het oorspronkelijke signaal. Ideaal voor The Edge-achtige U2 geluiden. 

Compressor – Een compressor knijpt je geluid samen, zodat zachtere geluiden 
harder worden en hardere geluiden worden getemperd. Met andere woorden, het helpt 
om je spel gelijkmatiger te maken. Maar men gebruikt het ook om meer sustain te krijgen. 
De hoeveelheid compressie wordt uitgedrukt in ratio’s zoals 3:1 of 6:1. Hoe hoger de ratio, 
hoe kleiner het verschil tussen hard en zacht aanslaan. Met de Effects knop regel je de 
ratio. Je hebt vijf keuzes: 1.4:1, 2:1, 3:1, 6:1, and ∞:1. Met de Effects knop voluit krijg je 
oneindige compressie, wat gelijk staat aan de werking van een limiter.

Tremolo – Gebaseerd op* de klassieke Fender® tremolo. De Effects knop regelt de 
diepte; Tap bepaalt de snelheid. De tremolosnelheid is twee keer zo hoog als de snelheid 
waarmee je ‘tapt’ (en dus ook twee keer zo snel als het knipperende Tap lampje), waardoor 
je snelle tremolo’s kunt instellen, zonder als een debiel op het knopje te hoeven drukken.

Chorus – In de Pocket POD zitten twee chorussen. Chorus 1 is gebaseerd op een 
blokgolf en klinkt meer als een 19 inch chorus. Chorus 2 is gebaseerd op een sinusgolf  
met meer feedback en dus een rijkere, harmonische inhoud. Chorus 2 is bedoeld om in de 
buurt te komen van* het klassieke geluid van een Roland® CE-1. De Effects knop brengt 
je van subtiele instellingen tot extreme; Tap bepaalt de snelheid van het effect. Als je 
trouwens een echt langzame chorus wilt hebben, moet je heel langzaam tappen. Probeer 6 
à 7 seconden na elkaar. 

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. 
De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ont-
wikkeling van de modellen te identificeren. FENDER® is een geregistreerd handelsmerk van Fender Musical Instruments 
Corporation. ROLAND® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corporation.
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Flanger – Een Flanger maakt het geluid dat lijkt een opstijgend vliegtuig en dat op vele 
opnames uit de 70’s te horen is. Luister maar eens naar ‘Barracuda’ van Heart. Het effect 
werd oorspronkelijk weinig gebruikt, want het werd oorspronkelijk verkregen door met de 
vingers op een van de spoelen van de opnamebanden te drukken. Deze druk vertraagde 
de snelheid van de band met het effect als resultaat. Het gedeelte van de band waarop 
ze drukten heette een ‘Flange’, vandaar... Uiteindelijk kon men het geluid elektronisch 
namaken. Toen het in pedaalvorm uitkwam voor gitaristen, behoorde het al snel tot de 
standaard uitrusting van vele muzikanten.

In de Pocket POD zitten twee Flangers. Flanger 1 is een milde flanger zonder pre-delay, 
subtieler dan Flanger 2, die omgekeerd is en een veel breder bereik (depth) heeft. Met 
de Effects knop stel je de flanger in van ‘een klein beetje’ tot ‘voel je je wel lekker?’. Tap 
bepaalt wederom de snelheid.

Rotary – Dit effect simuleert* het effect van een roterende hoge tonen luidspreker 
met een microfoon ervoor, zoals bij een Leslie®. Roterende luidsprekers hebben twee 
snelheden: snel en langzaam. Als je de Tap knop langzaam tapt, ‘draait de luidspreker’ 
volgens een vaste instelling langzaam. Hij draait snel wanneer je snel Tapt. Als je van 
instelling wisselt, zul je zien dat het geluid niet onmiddellijk verandert, maar geleidelijk 
van de ene snelheid in de andere snelheid overgaat. De Effects knop regelt de hoeveelheid 
van het Doppler effect (toonhoogte wisseling); Tap regelt de snelheid.

Gecombineerde effecten

De rest van de effecten zijn combinaties van Delay en een ander effect. Eigenlijk wijst het 
zichzelf. Tap regelt de Delay tijd voor al deze effecten.

“Delay Comp” – Delay/Compressor. De Effects knop regelt de Compressie 
Ratio.

“Dly Tremolo” – Delay/Tremolo. De Effects knop regelt automatisch de snelheid 
en de diepte voor een variëteit aan Tremolo’s.

“Dly Chorus 1” – Delay/Chorus 1. De Effects knop voert je door verschillende 
Chorus instellingen.

“Dly Chorus 2” – Delay/Chorus 2. De Effects knop voert je door verschillende 
Chorus instellingen.

* Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. LESLIE® is een geregistreerd handelsmerk van Suzuki Musical Instrument 
Manufacturing Co. Ltd.
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“Dly Flange 1” – Delay/Flanger 1. De Effects knop voert je door verschillende 
Flanger instellingen.

“Dly Flange 2” – Delay/Flanger 2. De Effects knop voert je door verschillende 
Flanger instellingen.

“Delay Swell” – Ah, hier is er één die we nog niet eerder hebben uitgelegd. Swell 
is een soort automatisch volumepedaal dat je heel gelijkmatig intrapt bij elke noot of elk 
akkoord dat je aanslaat. Met de Effects regelaar bepaal je de aanzwel-snelheid. Je kunt 
hetzelfde effect natuurlijk ook verkrijgen door de volumeknop van je gitaar langzaam open 
te draaien. Maar als je de Effects knop een beetje handig instelt, doet de Pocket POD het 
werk voor je!

“Bypass” – Drie keer raden. Alle effecten uitgeschakeld.

Noise Gate

Gate – In de Pocket POD zit een ingebouwde Noise Gate die de brom en ruis onderdrukt 
die gitaren vooral bij hoge gain instellingen nou eenmaal produceren als je niet speelt.  
(High gain betekent dat, samen met je gitaargeluid, ook de ruis wordt opgekrikt). De 
drempel waaronder de noise gate begint te werken, stel je in door de Save en Tap knoppen 
ingedrukt te houden, terwijl je Left of Right indrukt – druk op de Right knop voor  meer 
onderdrukking en op Left voor minder. Als je meerdere keren op de Left knop drukt, is 
de noise gate uiteindelijk uit.
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Effects en Tap knoppen samenvatting

Een samenvatting van de instellingen die je per effect met de Effects draaiknop en de Tap  
knop kunt wijzigen vind je hieronder:

Effect Model Effects Knop Tap Knop

Compressor Compressie Ratio niets

Tremolo Tremolo Diepte Tremolo Snelheid

Chorus 1 Verschillende Chorus instellingen Chorus Snelheid

Chorus 2 Verschillende Chorus instellingen Chorus Snelheid

Flange 1 Verschillende Flanger instellingen Flanger Snelheid

Flange 2 Verschillende Flanger instellingen Flanger Snelheid

Rotary Hoeveelheid Doppler effect Rotary Snelheid

Delay Delay Feedback Delay Snelheid

Delay/Compressor Compressie Ratio Delay Snelheid

Delay/Tremolo Tremolo Snelheid en Diepte Delay Snelheid

Delay/Chorus 1 Verschillende Chorus instellingen Delay Snelheid

Delay/Chorus 2 Verschillende Chorus instellingen Delay Snelheid

Delay/Flanger 1 Verschillende Flanger instellingen Delay Snelheid

Delay/Flanger 2 Verschillende Flanger instellingen Delay Snelheid

Delay/Swell Aanzweltijd Delay Snelheid

Bypass niets niets



aPPendix a: VeRsteRkeR en sPeakeRkast modellen

Naam van versterker 
model

Standaard 
speakerkast model

Small Tweed Line 6 1x12

Small Tweed #2 1960 Fender® Tweed 
Champ®

Tweed Blues 1959 Fender® 
Bassman®

Brit Blues 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

Black Panel 1964 Fender® Black-
face Deluxe Reverb®

Black Panel #2 1965 Fender® Black-
face Twin Reverb®

Boutique #1 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

Boutique #2 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

Boutique #3 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

California Crunch #1 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

California Crunch #2 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

Brit Class A 1967 Vox® AC-30

Brit Class A #2 1967 Vox® AC-30

Brit Class A #3 1960 Vox® AC-15

Brit Classic 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

Naam van versterker 
model

Standaard 
speakerkast model

Brit Hi Gain 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

Modern Class A 1995 Matchless 
Chieftain

TreadPlate Line 6 4x12

TreadPlate #2 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

Modern Hi Gain Line 6 4x12

Modern Hi Gain #2 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

Fuzz Box Line 6 4x12

Line 6 Clean Line 6 4x10

Line 6 Twang 1964 Fender® Black-
face Deluxe Reverb®

Line 6 Blues 1995 Matchless 
Chieftain

Line 6 Crunch Line 6 1x12

Line 6 Crunch #2 1996 Marshall® with 
Vintage 30s

Line 6 Drive Line 6 4x12

Line 6 Layer Line 6 4x12

Line 6 INSANE Line 6 4x12

Tube Preamp none

Jazz Clean Line 6 2x12

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden 
zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de 
ontwikkeling van de modellen te identificeren. FENDER®, CHAMP®, DELUXE REVERB®, TWIN REVERB®, and 
BASSMAN® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corporation. VOX® is een geregistreerd 
handelsmerk van Vox R&D Limited. MARSHALL® is een geregistreerd handelsmerk van Marshall Amplification Plc.


