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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.	

 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.

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO-
CUTIE. NIET OPENEN.



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

•	 Lees	alle	instructies	aandachtig	door.	
•	 Bewaar	deze	handleiding	op	een	veilige	plaats.	
•	 Volg	alle	waarschuwingen	op.	
•	 Voer	alle	instructies	uit	zoals	ze	er	staan.	
•	 Gebruik	dit	apparaat	nooit	in	de	buurt	van	water.	
•	 Maak	het	product	alleen	schoon	met	een	droge	doek.
•	 Blokkeer	nooit	de	ventilatieopeningen.	Stel	het	product	alleen	overeenkomstig	de	instructies	van	de	fabrikant	op.
•	 Plaats	het	product	nooit	in	de	buurt	van	warmtebronnen,	zoals	stoven,	ovens,	radiatoren	of	andere	apparaten	die	veel	warmte	genereren.
•	 Dit	apparaat	moet	op	een	stopcontact	met	aarding	worden	aangesloten.
•	 Probeer	nooit	het	veiligheidssysteem	van	een	gepolariseerde	of	geaarde	stekker	te	omzeilen.	Een	gepolariseerde	stekker	heeft	twee	pennen	waarvan	de	ene	wat	breder	
is	dan	de	andere.	Als	er	ook	een	aarding	op	zit,	is	er	nog	een	derde	pen.	De	brede	of	derde	pen	is	er	voor	je	veiligheid.	Als	de	bijgeleverde	stekker	niet	in	je	stopcontact	
past,	moet	je	het	door	een	vakman	laten	vervangen.

•	 Zorg	dat	niemand	over	het	netsnoer	kan	struikelen.	Dat	is	met	name	in	de	buurt	van	het	stopcontact	gevaarlijk,	maar	kan	er	ook	op	het	apparaat	voor	zorgen	dat	de	aders	
breken.

•	 Gebruik	alleen	de	uitdrukkelijk	door	de	fabrikant	aanbevolen	opties	en	uitbreidingen.	
•	 Gebruik	alleen	karretjes,	stands,	statieven,	houders	enz.	die	door	de	fabrikant	uitdrukkelijk	worden	aanbevolen	of	bij	dit	product	worden	geleverd.	Als	je	het	product	op	
een	wagen	zet,	voorkom	dan	dat	deze	laatste	kan	kantelen,	omdat	dit	ernstige	verwondingen	kan	veroorzaken.

•	 Verbreek,	tijdens	een	onweer,	of	als	je	het	product	langere	tijd	niet	wilt	gebruiken,	de	aansluiting	op	het	lichtnet.
•	 Laat	alle	onderhoudswerken	en	herstellingen	over	aan	een	erkende	herstellingsdienst.	Als	het	netsnoer	beschadigd	is	of	wanneer	er	vloeistoffen	of	regenwater	in	het	
inwendige	terecht	zijn	gekomen,	moet	je	het	product	onmiddellijk	uitschakelen	en	contact	opnemen	met	een	erkende	herstellingsdienst.

•	 Stel	dit	apparaat	nooit	bloot	aan	water	of	vochtigheid.	Zet	er	geen	glazen,	flessen	met	drank,	vazen	enz.	op	of	naast.
•	 WAARSCHUWING:	Om	het	risico	op	brand	of	elektrocutie	te	voorkomen	mag	je	dit	apparaat	nooit	blootstellen	aan	vochtigheid	of	regen.
•	 De	netschakelaar	dient	voor	het	afkoppelen	van	dit	product	van	het	net	en	moet	dus	altijd	naar	behoren	werken.
•	 Sluit	het	apparaat	uitsluitend	aan	op	een	stopcontact	met	een	netspanning	van	100/120V	of	220/240V	50/60Hz	(zie	het	merkplaatje	op	de	adapter).
•	 Het	luisteren	op	een	pittig	volume	kan	leiden	tot	gehoorverlies	–	en	zoiets	is	onomkeerbaar.	Zet	het	volume	dus	nooit	overdreven	hard.
•	 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	beland	zijn.	
	 •	als	dit	product	in	de	regen	heeft	gestaan	of	nat	is	geworden.	
	 •	als	het	product	gevallen	of	de	ombouw	beschadigd	is.
	 •	als	het	product	niet	meer	naar	behoren	lijkt	te	werken.



1.  ANTENNA A- & B-connector (BNC) - Je	kunt,	naar	keuze,	de	BNC-
aansluitingen op het frontpaneel (C & D) of de connectors aan de 
achterkant	 (A & B)	 gebruiken.	 Kies	 dus	 de	 voor	 jou	 gemakkelijkere	
oplossing. 
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9. A/D & B/C OUT-connector (BNC) - Deze	connectors	laten	het	koppelen	
van	meerdere	Relay	G90	ontvangers	toe.	De	uitgangen	zenden	hetzij	het	
ANTENNA A & B-,	hetzij	het	C & D-signaal.	Je	kunt	zelf	bepalen	welke	
antenne	naar	welke	uitgang	wordt	doorgelust.	De	bijkomende	zenders	en	
ontvangers	moeten	echter	andere	kanalen	hanteren.	

10.  TUNER/AUX OUT - Op	deze	connector	kan	een	tuner	of	een	
bijkomende	 versterker	 e.d.	 worden	 aangesloten.	 De	 TUNER/AUX 
OUT-connector	wordt	niet	uitgeschakeld,	wanneer	je	MAIN OUT op 
mute	zet.

11.  MAIN OUT - De	1/4”-uitgang	kan	op	een	versterker	of	effectpedaal	
worden aangesloten. De symmetrische XLR-uitgang is voor apparaten 
met een professioneel niveau en symmetrische XLR-ingangen (bv. een 
mengpaneel) bedoeld.

BasisBeDieninG

—of—



1.  ANT C- & D-connector (BNC) - Schuif	de	verwijderbare	antenne	op	deze	
BNC-connector	en	draai	hem	1/2	draai	in	klokwijzerszin.	Opmerking: 
De connectors ANT C & D bieden geen gelijkstroomcorrectie.

2.  TRANSMITTER STATUS-display

 AUDIO - Groene indicators tonen het niveau van het audiosignaal.
 BATTERY - Als de batterij nog volledig geladen is, lichten alle vijf 

batterij-indicators op. Als de onderste indicator rood oplicht, bedraagt 
de batterijlevensduur nog ongeveer 2 uur. Wanneer die indicator rood 
knippert,	bedraagt	de	levensduur	nog	minder	dan	een	uur.

 RF - Als	 de	 zender	 ingeschakeld	 is	 en	 hetzelfde	 kanaal	 hanteert	
als	 de	 ontvanger,	 lichten	 deze	 indicators	 groen	 op	 en	 geven	 ze	 de	
signaalsterkte/-kwaliteit	weer:	 van	5x	 groen=	 “optimale	datakwaliteit,	
weinig	 interferentie”	 tot	 1x	 groen=	 “minimale	 dataontvangst,	 sterke	
interferentie”.	Wanneer	de	zender	uitgeschakeld	is	of	een	ander	kanaal	
hanteert	dan	de	ontvanger,	werken	deze	 indicators	 als	volgt:	 allemaal	
uit=	 “geen	 data,	 geen	 interferentie”.	 1x	 rood=	 “geen	 data,	 lichte	
interferentie”	tot	5x	rood=	“geen	data,	sterke	interferentie”.

 MUTE - Als	deze	indicator	oplicht,	staat	de	zender	op	mute.
3. CHANNEL SELECT - De	zender	en	ontvanger	moeten	altijd	hetzelfde	
kanaal	hanteren.	Bij	 levering	staan	ze	allebei	op	kanaal	“1”	 ingesteld.	
Om	een	ander	kanaal	te	kiezen:
•	Druk	op	CHANNEL SELECT, draai aan de EDIT-regelaar om een 
kanaal	 te	 kiezen	 en	 bevestig	 door	 op	 de	Edit (PUSH TO SET)-
regelaar	te	drukken.

•	Kies	op	de	zender	hetzelfde	kanaal	(zie	diens	pilotenhandboek).
	 Met	 de	 “Scan	 Channel”-functie	 kun	 je	 de	 interferenties	 op	 de	

verschillende	kanalen	 controleren	 en	op	basis	 van	die	 informatie	het	
meest	geschikte	kanaal	kiezen:

•	Druk	 op	 de	CHANNEL SELECT- en vervolgens op de SETUP-
knop.

•	Het	 display	 beeldt	 nu	 alle	 14	 beschikbare	 kanalen	 af.	 De	 meest	
geschikte	 kanalen	 worden	 omgekeerd	 afgebeeld.	 Als	 de	 zender	
ingeschakeld	is,	wordt	bovendien	zijn	kanaalnummer	afgebeeld.

•	Draai aan de EDIT-regelaar	om	één	van	de	voorgestelde	kanalen	te	
kiezen	en	druk	de	regelaar	in	om	je	keuze	te	bevestigen.

4. CABLE TONE - Gitaarkabels	hebben	een	elektrische	eigenschap,	die	
“capaciteit”	 heet.	 Die	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 hoge	 frequenties	 bij	 lange	
kabels	 alsmaar	 meer	 worden	 afgezwakt.	 Met	 CABLE	 TONE	 kan	 dit	
fenomeen	 voor	 verschillende	 gitaarkabeltypes	 en	 -lengtes	 worden	
gesimuleerd.

5. Display - Het	display	beeldt	normaliter	het	momenteel	gekozen	kanaal-
nummer,	de	batterijlading	en	de	signaalsterkte	van	de	antennefrequenties	
af.	Bovendien	kan	het	display	de	opties	“CHANNEL SELECT”,	“CABLE 
TONE”	en	“SETUP””	afbeelden.

6. EDIT (PUSH TO SET)-regelaar - Met	deze	regelaar	kan	de	instelling	van	
de	momenteel	geselecteerde	parameter	(kanaalnummer,	andere	functie)	
worden	gewijzigd.	Druk	daarna	op	de	EDIT-regelaar om de instelling te 
bevestigen.

7. SETUP-knoppen - Druk	op	de	SELECT-knop	om	de	“Setup”-pagina	
op te roepen. Draai aan de EDIT-regelaar om een parameter in de lijst te 
kiezen.	Om	een	parameter	te	wijzigen	moet	je	de	op	de	SELECT-knop	
drukken,	aan	de	EDIT-regelaar	draaien	en	tenslotte	op	de	EDIT-regelaar	
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drukken	om	de	waarde	 te	bevestigen.	Druk	op	EXIT	 om	de	 “Setup”-
pagina weer te verlaten.

8.  Netschakelaar - Hiermee	schakel	je	de	G90	ontvanger	in	en	uit.

Een woordje over de antennes:  
Je	moet	altijd	minstens	twee	antennes	aansluiten.	In	geval	van	sterke	inter-
ferentie	kun	 je	de	werking	verbeteren	door	nog	een	tweede	antennepaar	
toe te voegen.

WerKen via Het DispLaY

Als,	na	het	inschakelen	van	het	apparaat,	geen	zender	aanwezig	blijkt	te	
zijn,	beeldt	het	display	het	momenteel	geselecteerde	kanaal	af.	“RF LEVEL”	
betekent	dat	geen	Line	6-apparaat	ontdekt	werd	(zie	hierboven).

Normaliter,	 d.w.z.	 wanneer	 er	wel	 een	 zender	 ontdekt	wordt,	 beeldt	 het	
display	de	naam	of	het	modelnummer	van	de	zender	af,	die	het	momenteel	
geselecteerde	kanaal	hanteert	 (op	het	 zendende	apparaat	kun	 je	bepalen	
of	het	zijn	naam	of	het	modelnummer	moet	afbeelden).	De	balken	naast	
B & A	geven	de	sterkte	van	het	door	de	antennes	ontvangen	signaal	aan	
(5	balken=	sterk	signaal,	3	balken=	goede	signaalsterkte,	1	balken=	zwak	
signaal).	Links	naast	het	batterij-icoontje	verschijnt	de	resterende	batterij-
gebruiksduur	in	uren:minuten.	

Opmerking:	 De	 indicatie	 van	 de	 batterijgebruiksduur	 wordt	 om	 de	 20	
minuten	geactualiseerd.	Wees	voorzichtig	met	de	“alkalineschok”	 tijdens	
het	uit-	en	het	inschakelen	van	het	apparaat,	omdat	je	dan	kort	de	indruk	
zou	 kunnen	 hebben	 dat	 de	 batterijspanning	 gevoelig	 hoger	 ligt.	 Je	 kunt	
weliswaar	 ook	 oplaadbare	 batterijen	 gebruiken,	maar	 dan	 is	 de	 indicatie	

van	de	resterende	gebruiksduur	in	het	beste	geval	onnauwkeurig.	

KanaaLKeUze en KaBeLsOUnD
Channel Select-mode:	Hier	kun	je	een	kanaal	(1~14)	kiezen.	Druk	op	de	
CHANNEL SELECT/TOGGLE-knop	om	deze	mode	te	selecteren.

  
In	de	Channel	Select-mode	kun	je	het	gewenste	kanaal	kiezen	en	andere	
actieve	Line	6-zenders	 zoeken.	Draai,	 zodra	deze	pagina	wordt	afgebeeld,	
aan de editregelaar	om	een	kanaal	te	kiezen.	Om	je	instelling	vervolgens	
op	te	slaan	moet	je	de	editregelaar	indrukken.

Om	de	Channel	Scan-mode	te	kiezen	moet	 je,	na	het	 selecteren	van	de	
Channel	 Select-mode,	 op	 de	 SETUP-knop	 drukken.	 In	 deze	mode	wor-
den	alle	 relevante	 frequenties	 afgezocht.	Daarna	 toont	het	display	welke	
kanalen	nog	vrij	zijn.	Draai	aan	de	editregelaar	om	een	beschikbaar	kanaal	
te	kiezen	en	druk	de	regelaar	 in	om	de	wijziging	op	te	slaan	en	terug	te	
keren	naar	de	hoofdpagina.	Door	op	de	EXIT-knop	te	drukken	alvorens	de	
instelling	te	bevestigen	annuleer	je	de	instelling	en	keer	je	terug	naar	de	
hoofdpagina.	De	fabrieksinstelling	luidt	“1”.

Cable Tone-mode:	Deze	mode	selecteer	je	door	op	de	CABLE TONE-knop	
te	drukken.	

Kies	met	 de	editregelaar	 de	 gewenste	 instelling.	De	 gekozen	 instelling	
wordt	meteen	gehanteerd.	De	“Cable	Tone”-functie	kun	je	activeren	door	
de	editregelaar	zo	ver	naar	links	te	draaien	tot	de	“DISABLED”-boodschap	



afgebeeld wordt. Als de sound aan je verwachtingen beantwoordt, moet je 
de editregelaar indrukken om de instelling op te slaan en naar de hoofd-
pagina	 terug	 te	keren.	 Je	kunt	 echter	ook	op	EXIT	drukken	om	naar	de	
hoofdpagina	te	gaan	zonder	de	instelling	op	te	slaan.	De	eerste	instelling	
luidt	“3FT”,	de	volgende	“5FT”	en	daarna	verandert	de	instelling	in	“5FT”-
stappen	tot	bij	de	waarde	“30FT”.	Vanaf	daar	verandert	de	waarde	dan	in	
stappen	van	“10FT”	–	tot	bij	“100FT”.	De	hoogste	waarde	is	“125FT”.	Door	
op	de	EXIT-knop	te	drukken	alvorens	de	instelling	te	bevestigen	annuleer	
je	de	instelling	en	keer	je	terug	naar	de	hoofdpagina.	De	fabrieksinstelling	
luidt	“DISABLED”.

‘setUp’-MenU:
Setup-mode:	(Deze	mode	kies	je	door	op	de	SETUP-knop	te	drukken.)

Om de geavanceerde parameters van de G90 in te stellen moet je op de 
SETUP-knop	 drukken	 en	 vervolgens	met	 de	editregelaar de gewenste 
functie	kiezen.	Druk	op	de	editregelaar,	terwijl	de	gewenste	optie	in	grote	
letters wordt afgebeeld, om de betreffende parameter te selecteren. Draai 
aan	de	editregelaar	om	de	waarde	van	die	parameter	te	wijzigen.	Bevestig	
de	instelling	door	de	editregelaar	in	te	drukken.	Waarden,	die	je	nog	niet	
bevestigd	hebt,	kun	je	annuleren	door	op	de	EXIT-knop	te	drukken.	Zolang	
een	“Setup”-pagina	wordt	afgebeeld,	kun	je	met	de	EXIT-knop	terugkeren	
naar	 de	 hoofdpagina.	 Na	 het	 selecteren	 van	 de	 Setup-mode	 keert	 het	
display automatisch terug naar de hoofdpagina, wanneer je gedurende 30 
seconden	geen	instelling	wijzigt.

ANT IN-mode: A&B, C&D of ALL

Draai	zo	lang	aan	de	editregelaar tot de hierboven getoonde grote letters 
worden afgebeeld.

Druk	de	editregelaar	in	om	te	zorgen	dat	een	donker	veld	wordt	afgebeeld.	
Dit	betekent	dat	je	de	waarde	kunt	wijzigen.

Met	 “ANT	 IN”	bepaal	 je	welke	 antennes	het	 systeem	moet	 aanspreken.	
Voor	de	ontvangst	van	de	draadloossignalen	zijn	er	4	antennes.	Kies	met	
de editregelaar de gewenste instelling. Bevestig de waarde door de editre-
gelaar	in	te	drukken.	Je	kunt	echter	ook	op	de	EXIT-knop	drukken	om	de	
wijziging	te	annuleren.

•	“A&B”	betekent	dat	de	twee	antennes	aan	de	achterkant	worden	
gebruikt.

•	“C&D”	betekent	dat	de	twee	antennes	op	het	frontpaneel	worden	
gebruikt.

•	“ALL”	betekent	dat	alle	4	de	antennes	worden	aangesproken.
Uiteraard	moet	 je	 altijd	 antennes	kiezen	die	ook	daadwerkelijk	 geïnstal-
leerd	zijn.	Als	je	“ALL”	kiest,	terwijl	je	maar	2	antennes	aangesloten	hebt,	
werkt	het	systeem	immers	niet	naar	behoren.	BELANGRIJK: Kies	altijd	de	
optie	die	overeenkomt	met	de	daadwerkelijk	aangesloten	antennes.

OPMERKING: Tijdens	het	wijzigen	van	de	“ANT	IN”-instelling	wordt	de	
“ANT	OUT”-parameter	automatisch	op	“OFF”	gezet.	De	fabrieksinstelling	
luidt	“C&D”.	Wanneer	je	actieve	antennes	van	Line	6	wilt	gebruiken,	moet	
je	ze	op	ingang	A	en	B	aansluiten.	Deze	aansluitingen	kunnen	de	antennes	
immers	van	de	benodigde	voeding	voorzien.



ANT OUT-mode: A&B, C&D of OFF

Met	“ANT	OUT”	kun	je	bepalen	welke	antennesignalen	naar	de	betref-
fende OUT-connector moeten worden uitgestuurd. Voor de ontvangst van 
draadloossignalen	zijn	er	2	antenneparen.	

•	Met	“A&B”	zorg	je	ervoor	dat	de	signalen	van	de	2	antennes	op	het	
achterpaneel naar de OUT-connector worden uitgestuurd.

•	Met	 “C&D”	 zorg	 je	 dat	 de	 signalen	 van	 de	 2	 antennes	 op	 het	
frontpaneel naar de OUT-connector worden uitgestuurd.

•	Wanneer	je	“ANT	IN”	op	“ALL”	zet,	kun	je	voor	“ANT	OUT”	de	
instelling	“A&B”,	“C&D”	of	“OFF”	kiezen.

•	Wijzig	 je	 de	 “ANT	 IN”-instelling	vervolgens	opnieuw,	dan	wordt	
“ANT	OUT”	echter	automatisch	op	“OFF”	gezet.

TOGGLE-mode:	 Hier	 kies	 je	 de	 kanalen	 voor	 de	 “Toggle”-functie.	 De	
fabrieksinstelling	luidt	“DISABLED”.

Met	 “TOGGLE”	 kun	 je	 2	 kanalen	 kiezen,	 die	 voor	 het	 wisselen	 tussen	
verschillende	instrumenten	beschikbaar	moeten	zijn.	Die	2	kanalen	kies	je	
met	deze	parameter.	Kies	met	de	editregelaar	het	eerste	kanaal	en	druk de 
regelaar	vervolgens	in	om	je	keuze	te	bevestigen.

Nu	wordt	de	tweede	optie	in	dezelfde	displayregel	afgebeeld.	Kies	met	de	
editregelaar	het	tweede	kanaal	en	bevestig	door	de	regelaar	in	te	drukken.

Na	de	keuze	van	de	twee	kanalen	verandert	de	weergave	van	de	hoofdpa-
gina	om	duidelijk	te	maken	dat	de	Toggle-mode	actief	is.	In	deze	mode	heeft	
de CHANNEL SELECT-knop	een	andere	functie:	hij	dient	voor	het	over-
schakelen	naar	het	telkens	andere	kanaal,	wanneer	de	muzikant	een	ander	
instrument	pakt.	Om	de	Toggle-mode	weer	te	verlaten	moet	je	naar	deze	
parameter	terugkeren,	“Disabled”	kiezen	en	je	instelling	opslaan.	terwijl	de	
Toggle-mode	actief	is	ziet	het	display	er	zoals	hieronder	getoond	uit.	Houd	
CHANNEL SELECT	1,5	seconden	ingedrukt	om	“Toggle”	te	deactiveren	
en	naar	de	“Channel	Select”-pagina	terug	te	keren	waar	het	actuele	kanaal	
al geselecteerd is.

Na	keuze	van	het	eerste	kanaal:

Druk	op	de	CHANNEL	SELECT-knop	om	het	tweede	kanaal	te	kiezen:

“BACKLIGHT”-kleur

In	de	Backlight-mode	kun	je	de	achtergrondkleur	van	het	display	kiezen.



CONTRAST

Met	 “CONTRAST”	wijzig	 je	het	displaycontrast.	Na	het	 selecteren	van	
deze	parameter	wordt	de	huidige	contrastwaarde	afgebeeld.	Je	kunt	kiezen	
uit	20	contrastwaarden.	De	fabrieksinstelling	luidt	“12”.

G90 OntvanGer aF Gain insteLLinGen 
(FirMWare v2.0 OF HOGer)
Het standaard uitgangssignaal van de G90 is +0 dB (unity gain). Dit 
levert	 een	 aangesloten	 versterker	 hetzelfde	 signaal	 als	wanneer	 de	 gitaar	
rechtstreeks	via	een	kabel	aangesloten	zou	zijn.	Mocht	je	het	signaal	toch	
willen	versterker	of	verzwakken,	dan	kun	je	op	de	volgende	manier	de	AF	
Gain van de G90 aanpassen:

Druk	op	de	SETUP	knop	en	gebruik	de	EDIT knop tot	 [AF	GAIN]	 in	
beeld	verschijnt.	Druk	de	EDIT knop	in	om	dit	te	selecteren.	De	gemar-
keerde	regel		toont	een	waarde	tussen	-18dB	en	+12dB.		Deze	waarde	staat	
standaard	op	[AF	GAIN:	+0dB]	en	is	in	stappen	van	1dB	aan	te	passen.	Als	
je de EDIT	knop	met	de	klok	mee	draait,	neemt	de	gain	toe,	tegen	de	klok	
neemt de gain af.

Als je aan de EDIT	knop	draait	om	het	gainniveau	in	te	stellen,	hoor	je	
direct	het	resultaat.	Wanneer	je	het	gewenste	niveau	is	ingesteld,	druk	je	op	
de EDIT	knop	om	de	wijziging	vast	te	leggen.	

Normaal	gesproken	kun	je	het	best	de	instelling	[AF	GAIN:	+0dB]	(unity	
gain)	gebruiken	en	de	volume-	of	gainregelaar	op	je	versterker	gebruiken	
om	het	signaal	te	versterken	of	verzwakken.	Dit	levert	over	het	algemeen	
de beste signaal/ruis verhouding.

verscHiLLenDe sYsteMen 
en DistriBUtie van De 
antennesiGnaLen
Sluit een passieve antenne aan op de ANTENNA A- en ANTENNA B-con-
nector	aan	de	achterkant	oftewel	op	ANTENNA C en ANTENNA D op 
de	frontplaat.	Kies	voor	“Ant	In”	en	“Ant	Out”	de	geschikte	instellingen.	
Je	kunt	nog	6	bijkomende	apparaten	op	de	 “master”	 aansluiten,	 zodat	 je	
zelfs	voor	meerdere	draadloossignalen	maar	2	antennes	nodig	hebt.	Verbind	
twee	15cm	lange	LMR-195-coaxkabels	(50Ω) met de OUT-connector van 
de	master	en	de	overeenkomstige	ANTENNA-ingang	van	het	eerste	slave-
apparaat	 (aan	 de	 achterkant).	Herhaal	 deze	 verbinding	 voor	 alle	 andere	
slaves,	 die	 je	wilt	 aansluiten.	 Zie	 hieronder.	Voor	 de	 ontvangst	 en	 over-
dracht	van	de	antennesignalen	kun	je	kiezen	tussen	“A&B”	(achterkant)	
en	“C&D”	(frontplaat).	Dit	kun	je	dus	zelf	instellen.

Master-
eenheid

Slave

Slave



Bnc-terMinatOrs
Bij	 de	 accessoires	 horen	 ook	 BNC-terminators	 (50Ω) waarmee je niet 
benodigde	uitgangen	kunt	kortsluiten.	Op	die	manier	ben	je	er	zeker	van	dat	
de ANTENNA A- en B-ingangen geen ongewenste signalen ontvangen. 
Zolang	je	systeem	maar	één	ontvanger	omvat,	mag	je	ze	niet	verwijderen.	
Bij	gebruik	van	meerdere	ontvangers	mag	je	evenwel	alleen	de	uitgangen	
van	het	laatste	apparaat	in	de	keten	kortsluiten.

De antennes van De G90
De	G90	is	bedoeld	voor	het	gebruik	met	halfgolfantennes.	Indien	gewenst,	
kun	je	de	antennes	verwijderen	en	met	maximaal	3m	verlengen.	Hiervoor	
heb	je	LMR-195-kabels	(50Ω) nodig. 

Als	je	de	G90	in	een	rack	schroeft,	moet	je	erop	letten	dat	de	antennes	zich	
niet	binnenin	het	rack	bevinden	en	dat	ze	geen	metalen	partijen	raken.	Als	
je	de	antennes	op	de	frontplaat	of	aan	de	achterkant	installeert,	moet	de	
ontvanger	zich	helemaal	bovenaan	in	het	rack	bevinden.	Plaats	de	anten-
nes	onder	een	hoek	van	45°.

OptiMaLiseren van De siGnaaLOntvanGst
•	Tussen	 de	 zender	 en	 de	 ontvangstantennes	 zouden	 zich	 geen	

voorwerpen mogen bevinden.
•	Noch	 de	 zender,	 noch	 de	 ontvanger	mogen	 zich	 in	 de	 buurt	 van	

metalen voorwerpen bevinden.
•	De	 ontvanger	 mag	 zich	 alleen	 helemaal	 onderaan	 in	 het	 rack	

bevinden, wanneer je de antennes elders (apart) opstelt.
•	De	ontvanger	mag	 zich	niet	 te	dicht	bij	 andere	 zenders	bevinden	

(wij adviseren een afstand van 3 meter).
•	De opstelling van de antennes op een andere plaats vereist het 
gebruik	van	geschikte	kabels.	Voor	een	optimale	werking	gebruik	je	
het	best	LMR-195	coaxiale	kabels.

•	Voor de opstelling van de antennes op een andere plaats adviseren 
wij	het	gebruik	van	een	actieve	antennekit	P180	of	P360	van	Line	6.

•	Plaats	 de	 ontvanger	 nooit	 naast	 een	 draadlooszender	 (de	 G90	
ontvanger	 moet	 zich	 minstens	 3	 meter	 van	 in-ear-zenders	 enz.	
vandaan bevinden).

•	Onder	optimale	omstandigheden	en	bij	gebruik	van	halfgolfantennes	
heeft	de	G90	een	bereik	van	100m.

OPMERKING: Het	daadwerkelijke	bereik	wordt	bepaald	door	de	absorptie	
en	reflecties	van	de	draadloossignalen	en	door	eventueel	aanwezige	interfe-
renties.	Meer	details	i.v.m.	de	opstelling	en	het	gebruik	van	de	P180	of	P360	
remote	antennekits	vind	je	in	de	bijbehorende	handleiding.

sYsteMen Met MeerDere zenDers/
OntvanGers
Indien	nodig,	kun	 je	meerdere	TBP12	zenders	gebruiken,	wanneer	 je	bv.	
vaker	van	gitaar	wisselt.	Er	 zijn	3	mogelijke	aanpakken	voor	het	werken	
met	meerdere	zenders	wier	signalen	allemaal	naar	dezelfde	versterker	moe-
ten worden gestuurd:

1. Aanpak 1 – 2x	TX,	1x	RX	in	de	Channel	Toggle-mode	(zie	de	“Toggle”-
functie	hierboven).	Deze	aanpak	is	geschikt	voor	2	zenders	(TX)	en	1	
ontvanger	(RX).	Na	het	activeren	van	de	“Toggle”-functie	kun	je	met	
de CHANNEL SELECT-knop	 tussen	 de	 twee	 kanalen	 heen	 en	weer	
schakelen.	Opmerking: De	 effectieve	 overschakeling	 duurt	 ongeveer	
2~3	 seconden.	 Als	 meer	 dan	 twee	 zenders	 op	 verschillende	 kanalen	
moeten	zenden,	zie	dan	de	volgende	voorstellen.

2. Aanpak 2 – 3	of	meer	zenders,	die	hetzelfde	kanaal	hanteren,	1	ontvanger	
voor	dit	kanaal.	Kies	op	de	3	zenders	hetzelfde	kanaal	en	schakel	alle	niet	
benodigde	TX-apparaten	uit.	In	dat	geval	“ziet”	de	ontvanger	namelijk	
alleen	het	signaal	van	de	gewenste	zender,	d.w.z.	degene	die	zich	op	het	
momenteel	 gebruikte	 instrument	 bevindt.	 Als	 twee	 zenders	 tegelijk	



ingeschakeld	zijn,	wordt	alleen	het	signaal	van	de	zender	ontvangen,	die	
zich	het	dichtst	bij	de	ontvanger	bevindt.	Dit	is	echter	geen	bijzonder	
effectieve	aanpak,	omdat	het	resultaat	in	de	regel	niet	voorspelbaar	is.

3. Aanpak 3 – 3 of meer TX-eenheden met 3 of meer RX-apparaten en 
een	 ingangskeuzeschakelaar.	 Kies	 op	 elke	 zender	 een	 ander	 kanaal.	
Installeer	het	overeenkomstige	aantal	G90	ontvangers	 in	een	 rack	en	
verbind	hun	audio-uitgang	met	een	ingangskeuzeschakelaar.	(Hiervoor	
adviseren	wij	het	gebruik	van	de	Whirlwind	Rackmount	MultiSelector	
van	www.toursupply.com.)	Voor	deze	 setup	gebruik	 je	het	best	Line	6	
P180	remote-antennes.	Zie	dus	ook	de	instructies	in	de	handleiding	van	
de	Line	6	P180.	Eens	je	de	remote-antennes	opgesteld	hebt,	kun	je	de	
ontvangers	met	behulp	van	LMR-195	patchkabels	op	elkaar	aansluiten	
(zie	 “Verschillende	 systemen	 en	 distributie	 van	 de	 antennesignalen”	
hierboven).	Verbind	de	 audio-uitgang	van	de	keuzeschakelaar	met	 de	
ingang	van	de	versterker.

Opmerking:Bij	 gebruik	 van	 externe	 antennes	 kun	 je	 tot	 6	 G90	
ontvangers	 op	 elkaar	 aansluiten.	 De	 laatste	 ontvanger	 van	 de	 keten	
moet	je	dan	met	terminators	kortsluiten.

tX-verMOGen
Bij	 gebruik	 van	 meerdere	 systemen	 moet	 het	 vermogen	 van	 de	 zenders	
altijd	zo	laag	als	onder	de	huidige	omstandigheden	mogelijk	zijn.



VerHelPen Van ProbleMen
Probleem Oorzaak Oplossing
Je hoort niets Het	systeem	is	uitgeschakeld.	

Functiestoring van de bron. Foute 
verbinding	of	foute	kanaalkeuze.	Uit-
geputte batterijen.

Voeding,	signaalbron,	kabels	
of interferentie

Het signaal valt af en 
toe weg

Functiestoring	van	de	bron.	Gebrek-
kige	aansluiting.	Meerdere	zenders	
hanteren	hetzelfde	kanaal.	De	
zender	bevindt	zich	buiten	bereik.	
Het signaal gaat door een wand, die 
metaal	bevat.	Onbekende	bron	of	
interferentie.

Signaalbron,	kabels	of	inter-
ferentie

Je bevind je buiten 
het	bereik

Foute	of	ontbrekende	aansluiting	
van	de	antennes.	Meerdere	zenders	
hanteren	hetzelfde	kanaal.	Onbe-
kende	bron	of	interferentie.

Probleem met de radiofre-
quenties

Voeding  
Ga	na	of	de	zender	en	de	ontvanger	voldoende	stroom	krijgen.	Een	body-
packzender	 vereist	 3VDC	 (twee	 AA-alkalinebatterijen).	 Controleer	 de	
batterijstatusindicator	op	de	zender	of	de	ontvanger	en	vervang	eventueel	
de	batterijen.	De	G90	ontvanger	kan	via	een	IEC-kabel	op	een	120V/240V-
stopcontact worden aangesloten.

Signaalbron  
Ga	 na	 of	 de	 signaalbron	 werkt:	 controleer	 de	 signaalsterkte	 (RF),	 het	
signaalniveau	(AUDIO)	en	de	verbindingen.	Schakel	de	draadloze	signaal-
overdracht uit en controleer de signaalbron direct.

Kabels  
Ga	na	of	alle	kabels	naar	behoren	zijn	aangesloten.

Interferentie  
Controleer	of	er	eventueel	stoorzenders	actief	zijn	–	Schakel	alle	bekende	
zenders	uit.	Kijk	even	op	de	ontvanger	of	er	nog	steeds	rode	RF-indicators	
oplichten.	Als	geen	enkele	indicator	oplicht,	worden	er	op	het	momenteel	
gekozen	kanaal	geen	draadloossignalen	ontvangen.	Als	minstens	één	indi-
cator	oplicht,	is	er	nog	ergens	een	zender	wiens	signalen	eveneens	worden	
ontvangen.

Controleer of andere Line 6-apparaten eventueel draadloossignalen 

zenden   
Schakel	alle	bekende	zenders	uit.	Gebruik	de	“Channel	Scan”-functie	
voor	het	controleren	van	de	vrije	kanalen	(zie	hierboven).	Alle	kanalen	
zouden	vrij	moeten	zijn.

WLAN/WIFI   
Wanneer	een	Line	6	Relay-apparaat	de	plaatselijke	WLAN/WiFi-werking	
verstoort, moet je de volgende dingen nagaan: 

1. Activeer de energiebesparingmode op het TX-apparaat.

2. Stel	de	Relay-zender	in	de	buurt	van	de	gestoorde	WiFi-ontvanger	ergens	
anders	op.	Herhaal	deze	stap	tot	de	storing	verdwenen	is.

Opmerking: De	optimale	 afstand	 tussen	 de	 zender	 en	 de	WLAN/WiFi-
ontvanger	verschilt	naar	gelang	de	locatie	waar	je	het	systeem	gebuikt	en	
het type apparaat. Wij adviseren een minimale afstand van 2 meter.

Simultaangebruik van een G90, G50 & G30  
De	G50	en	G90	ondersteunen	12	kanalen.	De	 eerste	6	kanalen	van	die	
apparaten	zijn	identiek	aan	de	kanalen	van	de	G30.	Alle	2.4GHz-zenders	
van	Line	6	kunnen	met	alle	2.4GHz-ontvangers	van	Line	6	worden	gebruikt.	
In	dat	geval	bepaalt	het	“kleinste”	apparaat	telkens	het	kanaalaantal,	het	
bereik	e.d.



speciFicaties
Voeding IEC	90~250V	50~60Hz,	Max.	10W	

Ingangsimpedantie (gitaar) 1,3M

Uitgangsimpedantie	(1/4”) 1500Ω

Uitgangsimpedantie (XLR) 600Ω

Ingangsconnector TA4f

Levensduur van de batterijen 8 uur bij maximaal vermogen/10 uur bij laag 
vermogen

Dynamisch	bereik >120dB, A-gewogen

Frequentierespons 10~20kHz,	–2.5dB

Signaalcompressie/-expansie Geen

Vervorming 0,03% harmonische vervorming

Gevoelig voor TV-interferentie Nee

Frequentiemodellen 1	(geschikt	voor	Noord-Amerika	en	de	rest	van	
de wereld)

Frequentieband 2.4GHz	(ISM-band,	geen	licentie	nodig)

Selecteerbare	kanalen 14,	altijd	beschikbaar

Maximaal	simultaan	beschikbare	
kanalen

14,	altijd	beschikbaar

Indicatie	van	de	batterijgebruiksduur Weergave	van	de	batterijspanning	op	de	zender	
en de ontvanger

FCC-goedkeuring Geen licentie nodig

   TA4f-bekabeling
Pin 1: Massa (mantel)
Pin 2: Geen functie
Pin 3: Signaal (tip)
Pin	4:	Massa	(mantel)


