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Radio goedkeuring: FCC Part 15.27, FCC Part 15 B, RSS-210 (Canada), RSS-310 (Canada), EN 300 400 (Europa), EN 301.489 (Europa), Japan Radio 
2.4GHz Band (Japan), VCCI Digital Device Class B (Japan), CISPR 22 (Australië en Nieuw Zeeland).
Gecertificeerd onder FCC Part 15.
De verklaring omtrent conformiteit aan CE-normen is verkrijgbaar via http://line6.com/compliance/

VERKLARING
Dit apparaat voldoet aan “Part 15” van de Amerikaanse FCC-bepalingen. Hierbij moet het product aan de volgende eisen voldoen: (1) het mag geen scha-
delijke interferentie veroorzaken en (2) het moet bestand zijn tegen interferentie, die de werking op een onvoorspelbare manier zou kunnen beïnvloeden.

Waarschuwing: Veranderingen of modificaties die niet schriftelijk zijn goedgekeurd door Line 6 kunnen de goedkeuring voor het gebruik ongeldig maken.
Verklaring omtrent blootstelling aan RF: Deze zender mag niet in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.
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 vereisten zijn bedoeld als redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in huiselijke situaties. Dit apparaat 
genereert, hanteert en zendt hoogfrequente energie. Als het niet conform de instructies wordt gebruikt, kan het de radiocommunicatie verstoren. Er wordt 
echter geen garantie gegeven dat er nooit interferentie kan optreden. Als dit apparaat de radio- of 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:
 - Zet de ontvangstantenne (ergens) anders neer.
 - Zet de ontvanger verder bij de apparatuur vandaan.
 - Sluit het apparaat aan op een andere stroomgroep dan de ontvanger.
 - Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicien.

Dit digitale klasse-B-apparaat werkt conform de Canadese ICES-003-bepalingen. 

 Opmerkingen voor uw veiligheid

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

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

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO CUTIE. 

NIET OPENEN.

Serienummer: _________________



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

Voor je het Relay G70/G75 Digital Wireless System gebruikt, moet je de handleiding en de veiligheidsinstructies goed doorlezen:
1. Volg alle waarschuwingen in de Relay G70/75 handleiding.
2. Voer geen service handelingen uit die niet in de handleiding staan. In de volgende gevallen moet het product door een erkende technische dienst nagekeken 

worden:
•  als er vloeistoffen of voorwerpen in het apparaat beland zijn.
•  als het 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 behuizing beschadigd is.

3. Zet het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten die warmte produceren.
4. Voorkom dat er vloeistoffen of kleine voorwerpen in dit product belanden. Houd het uit de buurt van water.
5. Ga niet op de kabels staan. Zet geen zware voorwerpen op de kabel, zodat ze niet beschadigen. Wees met name voorzichtig rond de aansluitingen 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 hoog volume kan leiden tot onherstelbare gehoorbeschadiging. Zorg dat je altijd 'veilig luistert'.



Systeem overzicht  
• Beste geluidskwaliteit in zijn klasse door:

• 24 bit / 48kHz digitale transmissie zonder compressie.
• Beste DAC en ADC in zijn klasse voor transmissie met super weinig ruis (meer dan 120dB dynamisch bereik).
• Doorbraak in lage vertraging (< 1.5ms van de analoge ingang tot de analoge uitgang) een vrijwel direct reactie tussen je vingers en je oren.

• Geavanceerde draadloze technologie: Line 6 biedt gitaristen al jarenlang het meest geavanceerde draadloze systeem, dat uitmondt in dit 
vijfde generatie ontwerp.

• Ingebouwde, gecalibreerde viervoudige antenne met dual receiver topologie.
• ¼" Locking ingang op het bodypack  - werkt met de meegeleverde locking plug of elke andere 1/4” gitaarplug.
• Een ontvanger die is ontworpen voor gebruik met meerdere zenders, waarbij je eenvoudig schakelt via een voetschakelaar (G70) of een knop 

op het frontpaneel (G75). Opmerking: De G75 ondersteunt ook het gebruik van een externe voetschakelaar.
• Keuze uit een ontvanger in pedaalvorm of tafelmodel, voor uiterste flexibiliteit in bekabeling en toegang tot de gebruikersinterface. 
• Twee selecteerbare ¼" gitaar uitgangen met aan/uit, gain en cable tone functies per gitaar of scene individueel configureerbaar.
• Extra ¼" “altijd aan” uitgang voor directe aansluiting op een stemapparaat.
• Een nieuw soort instelbare XLR uitgang met meer dan 120 dB dynamisch bereik, 24 bit audio kwaliteit en draadloze vrijheid.
• ¼” extra ingang op de ontvanger, voor het aansluiten van een gitaar door middel van een kabel.  
• Werkt met alkaline (meegeleverd) of oplaadbare AA batterijen (los verkrijgbaar).
• Stevige metalen constructie van zender en ontvanger.
• De uitgebreide handleiding is te downloaden op http://line6.com/support/manuals/.

Wat wordt meegeleverd:
• Relay TB516G gitaar zender
• Ontvanger in pedaalvorm (alleen Relay G70) 
• Ontvanger in tafelmodel (alleen Relay G75)
• 24” Gitaarkabel jack/jack met lock
• USB-A naar Micro-USB kabel
• Universele USB adapter (5V-1A) met internationale  

AC adapters.
• 6 Gekleurde inbusschroefjes voor het herkennen van de zender 

(groen, blauw, oranje, paars, aqua, wit: 1 per kleur)
• 2 AA batterijen
• Quick Start handleiding, garantie en gebruikersovereenkomst 

Voorgestelde accessoires:
• Extra Relay TB516G gitaarzender voor elke gebruikte gitaar
• Gitaarkabel met gehoekte plug
• Reserve gitaarkabel met rechte plug
• Custom Line 6 etui voor de zender
• Reserve bevestigingsclips voor zender
• Reserve gekleurde moertjes 
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Zender details
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1. Battery Status – Deze LED kleurt groen wanneer de zender aan staat en 
de batterijduur groter is dan 1 uur. Hij knippert geel als de batterijduur 
minder dan 1 uur is en knippert rood als de batterijduur minder is dan 
30 minuten.
Opmerking: de batterijduur is berekend voor 2 AA Alkaline batterijen. 
Indien er geen alkaline batterijen worden gebruikt, kan de tijd variëren.

2. Gitaar ingang – Sluit hier de meegeleverde gitaarkabel aan. Draai 
de kabel vast met de locking ring over het schroefdraad van de 
ingangsjack. NIET TE STRAK VASTDRAAIEN. Draai de ring los 
voordat je de kabel eruit trekt.
Opmerking: Je kunt ook standaard gitaarkabels gebruiken.

Verwijder de bestaande, zwarte schroef en vervang die door een van 
de meegeleverde, gekleurde moertjes.

3. Power On/Off – Hiermee zet je de zender aan, mits er werkende 
batterijen inzitten. De zender syncroniseert binnen een seconde 
automatisch met de ontvanger.

4. Antenne – De gecalibreerde, interne antenne is bij normaal gebruik 
bestand tegen schade of vervorming. Vermijd voor optimale werking 
het bedekken van de antenne met materiaal of accessoires waarin 
metaal is verwerkt en contact met lichaamsdelen van de artiest.

5. Batterij toegang – Druk op beide zijkanten van de zender om het batterij 
compartiment te openen. Zie punt 11 voor meer details.

6. Kanaal weergave – Na het indrukken van een een van de kanaal 
keuzeknoppen (7), wordt hier kanaal 1-16 weergegeven.



7. Kanaalkeuze – Druk een keer op de up of down knoppen om het 
huidige kanaal weer te geven. Druk hierna wederom op up of down 
om het kanaalnummer te veranderen. Het kanaalnummer zal tot 2 
seconden na de wijziging blijven knipperen om aan te geven dat de 
wijziging is doorgevoerd. 
Opmerking: Om conflicten met andere zenders te voorkomen, zal het 
kanaal tijdens het gebruik van de up en down knoppen niet wijzigen.

8. Auto-Sleep schakelaar – Zet de schakelaar in de  positie om deze 
functie in te schakelen. Als dit aanstaat zal de zender automatisch 
in de standby stand gaan indien er twee minuten geen beweging of 
audio wordt gedetecteerd. Met deze functie kun je je gitaar tijdens 
pauzes met de volumeknop dicht in een standaard zetten, zonder 
dat je de zender hoeft uit te schakelen. Het batterijgebruik wordt 
hierbij geminimaliseerd.  

9. Micro USB – USB aansluiting voor eventuele, toekomstige firmware 
updates. Bezoek hiervoor http://line6.com/software/.

10. Batterij compartiment – De zender heeft twee AA batterijen nodig om te 
functioneren.

11. Batterij klepje – Schuift in twee stappen open: het eerste deel biedt 
toegang tot de kanaal keuzeknoppen en de Sleep schakelaar, het 
tweede deel opent het batterij compartiment.



Ontvanger details

NAV EDIT

SELECT / MUTE

PUSH  TO  SE T

1 2 73 4 6

13

16

14

14

15

5

15

8 109 11 12

7

109

8

13

3

4

11

12

12 65



1. Power – Met deze schakelaar zet u de ontvanger aan of uit.
2. Micro USB – Gebruik dit als stroomaansluiting met de DC adapter

(5VDC /1A) en voor firmware updates.
3. Out A – Dit is een ongebalanceerde 1/4" uitgang, bedoeld voor

aansluiting op een gitaar-/basversterker of effectapparaat.
4. Out B – Zelfde als Out A. Kan worden gebruikt voor aansluiting op een

tweede versterker of een andere signaal keten.
5. Ground lift – Ontkoppelt pin 1 van de XLR Out C uitgang.
6. Out C – Dit is een gebalanceerde uitgang met ground lift. Perfect voor

aansluiting op een PA of andere XLR ingangen.
7. Tuner out – 1/4" Uitgang op gitaarniveau. Deze uitgang staat altijd aan

en kan niet worden gedempt via scene control.
8. Aux in – Aux ingang voor bedraadde functionaliteit. Als de Aux In

mode op "Always On" staat, is de Aux In actief wanneer je een scene
kiest en als de toegewezen zender wordt uitgeschakeld of buiten
bereik is. Je kunt de Aux In ook toewijzen als ingang voor een scene
vanuit het menu New Scene.

9. Home knop – Via deze navigatieknop zet je het LCD display terug op
de basisweergave.

10. Nav/Select draaiknop – Dit is de primaire navigatieknop. Hiermee kies je
een optie, die je bevestigt door de knop in te drukken.

11. Edit knop – Indrukken om edit mode te activeren.
12. Select/mute voetschakelaar/knop - Hiermee schakel je door de

bestaande scenes. Houd twee seconden ingedrukt om alle
uitgangen te dempen en/of het interne stemapparaat te activeren.
Opmerking: Het interne stemapparaat is alleen beschikbaar als er
niets op de tuner uitgang is aangesloten.

13. LCD display - Het LCD scherm geeft de scene instellingen weer, zoals 
het kanaal of de ingang van de actieve zender, routing van de actieve 
uitgang, en de batterijduur. Ook worden hierin de instellingen van 
cable tone, gain en voorkeuren getoond.

14. 9VDC aansluiting - Optionele aansluiting voor 9VDC 500mA DC
adapter.

15. Audio LED - Licht groen op als audio wordt ontvangen en wordt rood
als het signaal clipt.

16. Remote (alleen G75) – Sluit hierop een momentary closed voet-
schakelaar aan voor dezelfde voetbediening als de voetschakelaar
op de Relay G70.

Een nieuwe zender toevoegen via Auto Scan
Met de G70/75 ontvangers kunnen artiesten met een druk op de knop 
schakelen tussen meerdere zenders. Dit is erg handig als er snel en veilig 
van instrument gewisseld moet worden zonder zorgen over het in- en 
uitschakelen van zenders. Via onderstaande Auto Scan procedure kun je 
nieuwe zenders instellen:
• Selecteer ADD SCENE in het menu Edit en druk op de draaiknop.
• Draai aan de knop tot AUTO verschijnt en druk op de draaiknop.
• Het display geeft instructie de zender uit te schakelen zodat een

nieuwe scan gestart kan worden.
• Als de nieuwe zender is uitgeschakeld, selecteer je Next waarna je

de draaiknop indrukt.
• De ontvanger voert een scan uit, beveelt een nieuw kanaal aan en

meldt dat de nieuwe zender kan worden aangezet en een kanaal kan
worden gekozen.

• Selecteer Next en OK om Auto Scan te verlaten. Opmerking: het is
ook mogelijk om een kanaal handmatig, zonder scan te selecteren
(zie 'zenders handmatig toevoegen').
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Zenders handmatig toevoegen 
Met de G70/75 ontvangers kunnen artiesten met een druk op de knop 
schakelen tussen meerdere zenders. Dit is erg handig als er snel en veilig 
van instrument gewisseld moet worden, zonder zorgen over het in- en 
uitschakelen van zenders. De enige vereiste is, dat elke zender zijn eigen 
kanaal heeft. De stappen hieronder zijn voor ervaren gebruikers en laten 
zien hoe je een nieuwe zender handmatig kunt instellen (zonder scan):
• Selecteer “Add Scene?” in het Edit menu en druk op de draaiknop.
• Gebruik de draaiknop om het gewenste kanaal te selecteren.
• Druk op de draaiknop om de nieuwe zender toe te voegen en een 

nieuwe scene ervoor te creëren.

Nieuwe scenes toevoegen voor een enkele zender
De gebruikers interface van de G70 en G75 is ontworpen zodat 
artiesten met een druk op de knop snel kunnen wisselen tussen 
verschillende in- en uitgangsinstellingen. Elke scene bevat een unieke 
combinatie van ingangsbronnen (Zender 1- Zender X, plus Aux In) en 
uitgangsbestemmingen (uitgang A, B, C of een combinatie van A, B 
en C tegelijkertijd (zie de Edit Menu paragraaf voor meer details). Een 
nieuwe scene voor een bestaande voeg je toe door de stappen van 
'zender handmatig toevoegen' te volgen waarbij elke scene hetzelfde 
kanaalnummer heeft. Via het EDIT menu kun je gain, cable tone of output 
wijzigen voor de nieuwe scene. Je kunt een scene ook hernoemen.

Om genoeg kanalen beschikbaar te hebben, wanneer er ook andere 
draadloze Line 6 apparatuur wordt gebruikt, hanteer je de volgende 
instellingen.

Relay G70/75 
kanalen:

Beschikbare kanalen voor Relay 
G30/50/55/90 & XD-V 30/35/55/70/75 

1 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14

1, 2 6, 7, 10, 13, 14

1, 2, 3 6, 7, 10, 13, 14

Systeem Specificaties

Bereik > 60 meter zonder obstakels, buiten.*

Vertraging < 1.5mS

Frequentie respons 10-20kHz, +1dB / -3dB

THD+Noise < 0.05% (1kHz @ -10dBFS)

Dynamisch bereik >120 dB A weighted

Frequentie band 2.4 GHz ISM wereldwijd

Werkingstemperatuur -10˚C to 50˚C

*Opmerking: Het werkelijke bereik is afhankelijk van de RF-omgeving, 
zoals reflecties, interferentie en absorptie.

De uitgebreide handleiding is te downloaden op  
http://line6.com/support/manuals/



G70 gedetailleerd aansluitschema - 2 signaalketens plus direct naar PA
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