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AANSLUITINGEN

AUX

L R

OUTPUTS

INPUTS

Via de 14-pin naar Lightning ver-
loopkabel sluit je de Sonic Port VX aan 
op je iOS apparaat.

Via de meegeleverde micro USB kabel sluit je 
de Sonic Port VX aan op je Mac of PC. Als de 
kabel is aangesloten wordt je iOS apparaat 
ook opgeladen.

Gebruik de 1/4” uitgangen van de Sonic Port VX om studio 
monitors, speakers of een mixer aan te sluiten. Als er op de R 
uitgang niets is aangesloten, stuurt de L uitgang het linker- 
en rechtersignaal uit.

Stereo line-level apparaten (zoals 
keyboards, gitaar processors, of 
mixers) 

LET OP! Sluit nooit een koptelefoon 
aan terwijl je hem op hebt! Dit kan 
je gehoor beschadigen.

Gitaar of bas 



Direct Monitoring 
Zet de schakelaar op PLAYBACK om de 
output van je Mac, PC, of iOS apparaat 
te beluisteren.
Zet de schakelaar op INPUTS om de 
ingangen van de Sonic Port VXte 
beluisteren. Gebruik deze instelling als je 
last hebt van vertraging (latency) tijdens 
het opnemen.

Ingangskeuze schakelaar
Gebruik deze schakelaar om de ingan-
gen van de Sonic Port VX te selecteren:

Gitaar ingang
Stereo microfoons
Mono microfoon + gitaar in (in de 
software is de mic input 1/L en de 
gitaar input 2/R)

LET OP: Als je een kabel aansluit op 
de AUX ingang, worden alle andere 
ingangen  gedeactiveerd.

Mic gain
Met deze knop stel je het niveau 
in van de drie microfoons van 
de Sonic Port VX.

Schroefdraad (niet in beeld)
Aan de onderkant van de Sonic 
Port VX zit schroefdraad waarmee 
je hem op een statief of de 
meegeleverde tafelstandaard 
kunt monteren. Voor montage op 
een microfoonstandaard, moet 
je de verwijderbare schroefbus 
gebruiken van de tafelstandaard.

Stereo Microfoons
De twee microfoons zijn in een AB opstelling geplaatst

Mono Microfoon
De naar boven gerichte microfoon kan tegelijk 
met een aangesloten gitaar worden gebruikt



OVERZICHT
Bedankt voor de aanschaf van je Sonic Port™ VX, de nieuwste 24 bit/48 kHz audio interface voor Mac, 
PC, en iOS apparaten van Line 6. Sonic Port VX heeft drie microfoons, een aantal in- en uitgangen, 
analoog naar digitaal-conversie van hoge kwaliteit en een eenvoudige bediening, die hem uitermate 
geschikt maakt voor muziekmaken in je studio of onderweg.

COMPATIBILITEIT
•	 Sonic Port VX is gemaakt voor iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini, 

iPad mini (met retina scherm), en iPod Touch (5e generatie). Hij is compatible met elke app die Core 
Audio ondersteunt voor mono/stereo audio input of output met bovengenoemde Apple apparaten.

•	 Sonic Port VX is compatible met elke Mac software (OS X 10.9 en nieuwer) die Core Audio onder-
steunt. Er is geen stuurprogramma vereist, het is plug and play.

•	 Sonic Port VX is compatible met elke Windows 7 of 8 software die ASIO/WDM drivers ondersteunt. 
Voordat je de Sonic Port VX aansluit, moet je de driver downloaden en installeren. Je kunt ze vinden 
op http://line6.com/software/



DE MOBIELE APP GEBRUIKEN (iOS)
De Mobile POD app brengt het legendarische Line 6 POD gitaargeluid naar je iPad, iPhone of iPod 
touch	–	de	oorspronkelijke	en	meest	populaire	versterker-	en	effectprocessing	lijn.	In	combinatie	met	
het uniek ontwikkelde ingangscircuit van Mobile POD, levert dit een signaal van studiokwaliteit, dat 
door geen enkele andere fabrikant van mobiele gitaaroplossingen wordt geëvenaard.
LET OP: Als de Sonic Port VX niet is aangesloten op je iPad, iPhone of iPod touch, kun je met de Mobile POD app 
wel eerder opgenomen gitaargeluiden bewerken, maar accepteert hij geen live input.

1. Sluit	je	gitaar	aan	op	de	Sonic	Port	VX	zoals	eerder	beschreven	op	de	AANSLUITINGEN	pagina.
2. Schuif de ingangskeuze schakelaar naar .
3. Start de Mobile POD app.
4. De POD processing begint zodra het introductiescherm verdwijnt:

•	 Om een gitaargeluid te selecteren, tap je op de naambalk, boven in het scherm en kies je uit het 
menu van beschikbare geluiden.

•	 Om	een	effect	aan	of	uit	te	schakelen,	tap	je	op	de	schakelaar.
•	 Om	een	versterker	of	effect	te	wijzigen,	tap	je	op	het	regelpaneel.	In	de	bovenste	helft	van	het	

scherm verschijnt nu een close-up waar je knoppen kunt instellen en schakelaars omzetten.



HOUDER VOOR MICROFOONSTANDAARD

Bezoek www.line6.com/mobilepod/howtouse voor 
meer informatie over de Mobile POD functies en 
het gebruik ervan.
Line 6 en POD zijn geregistreerde handelsmerken van Line 6, Inc. in de V.S. en andere landen. Het 
Line 6 logo en Sonic Port zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat en of de werking in overeenkomst 
is met veiligheidsvoorschriften en wettelijke vereisten. iPad, iPhone en iPod touch zijn 
geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc in de V.S. en andere landen. App Store is een service 
merk van Apple Inc.

<min 30cm / 1 ft>
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