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OPGELET: Dit apparaat werd uitvoerig getest. Daarbij is gebleken dat het, volgens “Part 15” van de Amerikaanse FCC Rules, voldoet aan de vereisten voor “Class 
B”-apparaten. Meer bepaald moet het product aan de volgende eisen voldoen: (1) Het mag geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) het moet bestand zijn tegen 
eventueel ontvangen interferenties die de werking op een onvoorspelbare manier zouden kunnen beïnvloeden.

 Opmerkingen voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen mag u dit product nooit blootstellen aan vochtigheid of regen.

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

De bliksemschicht in een driehoek slaat op elektrische waarschuwingen. 
Meer bepaald maakt het symbool u attent op de aanwezigheid van instruc-
ties i.v.m. het voltage en mogelijke elektrocutie.

Het uitroepteken in een driehoek betekent “voorzichtig”. Lees alle met dit 
symbool gemerkte dingen aandachtig door.

OPGELET
RISICO OP ELEKTRO-
CUTIE. NIET OPENEN. 

SERIENR.:

Houd het volgende in de gaten:
Line 6 is in de VS en andere landen een geregistreerd handelsmerk van Line 6, Inc. StageSource zijn handelsmerken van Line 6, Inc. Alle rechten 

voorbehouden.



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

•	 Lees	alle	instructies	door.
•	 Bewaar	deze	handleiding	op	een	veilige	plaats.	
•	 Neem	alle	waarschuwingen	in	acht.
•	 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 uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in 
uw stopcontact past, moet u hem door een vakman laten vervangen.

•	 Bescherm	het	netsnoer	door	ervoor	te	zorgen	dat	niemand	erover	kan	struikelen,	dat	hij	niet	wordt	afgeklemd	e.d.	Dit	probleem	treedt	vooral	bij	de	connector	en	
het in de buurt van het stopcontact op.

•	 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	u	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	vloeistof-

fen of regenwater in het inwendige terecht zijn gekomen, moet u 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	u	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	alleen	aan	op	een	stopcontact	met	een	netspanning	van	100/120V	of	220/240V	50/60Hz	(zie	het	merkplaatje	op	de	adapter	voor	de	benodigde	

netspanning).
•	 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.
•	 De	L3t	en	L3m	zijn	voorzien	van	aansluitpunten	voor	het	vliegen	van	de	speakers.	De	aansluiting	aan	de	achterkant	mag	alleen	voor	het	instellen	van	de	helling	

worden gebruikt.
•	 Laat	het	vliegen	van	de	speakers	over	aan	een	vakman	met	de	nodige	kennis	terzake.	Een	foute	installatie	zou	namelijk	kunnen	leiden	tot	verwondingen	of	dode-

lijke ongelukken.
•	 Behartig	alle	lokale	en	nationale	wettelijke	bepalingen	in	verband	met	de	installatie	en	het	gebruik	van	speakers	en	accessoires.



 Welkom!

StageSource L3t /L3m toren
Voor	 solisten	en	duo’s	 is	 de	StageSource	L3t	 een	handige,	krachtige	 en	
compacte PA of zanginstallatie. Bij gebruik als PA biedt hij artiesten alle 
broodnodige	 functies:	 mixer	 met	 twee	 microfoon-/instrumentingangen,	
3-bands	EQ	met	regelbaar	middengebied,	“smarte”	effecten	(modulatie	en	
reverb),	Line	6-modeling	 van	 een	 akoestische	 gitaar	 voor	 een	 sublieme	
weergave van een akoestische gitaar met een piëzo-pickup en een 12-bands 
feedbackonderdrukking.	Voor	grotere	bands,	live-evenementen	en	kerken	
kan	de	StageSource	L3t	 als	 FOH-systeem	met	 alle	 gewenste	monitoren	
worden	geconfigureerd.	Dankzij	de	L6	LINK-verbinding,	een	door	Line	6	
ontwikkeld	netwerkprotocol,	herkennen	StageSource	L3t	speakers	elkaar	
en	stellen	ze	zich	automatisch	optimaal	in.	Wanneer	u	ook	StageSource	
L3s	subwoofers	toevoegt,	worden	de	crossover-frequenties	en	niveaus	met	
het oog op een optimaal rendement ingesteld.

De	L3t	biedt	6	innovatieve	Smart	Speaker-modes,	die	de	frequentierespons	
afstemmen	 op	 de	 gewenste	 toepassing	 (FOH-opstelling,	 vloermonitor,	
luidspreker voor keyboards, akoestische gitaren of als backline voor een 
elektrische	 gitaar	 met	 Line	 6	 POD®	 multi-effectprocessor).	 De	 Smart	
Speaker-modes	 kunnen,	 naar	 keuze,	 met	 de	 hand	 worden	 ingesteld	 of	
automatisch	worden	gekozen.	In	het	tweede	geval	maakt	de	plaatsing	van	
de speaker duidelijk of hij als speaker, monitor enz. wordt gebruikt. De 
speaker kiest dan automatisch de overeenkomstige mode.

Bij	gebruik	van	een	L6	LINK-netwerk	kunnen	StageSource-speakers	en	
de	 digitale	mixer	 StageScape	M20d	 verrassend	 flexibel	 worden	 ingezet.	
Deze combinatie doet de gebruikelijke scheiding tussen het mengpaneel 
en de speakers immers helemaal teniet, omdat deze installatie eerder een 
intelligent ecosysteem lijkt te zijn dan een reeks apparaten, die op de één 
of andere manier met elkaar worden verbonden.

De StageSource L3m	werd	speciaal	op	een	flexibel	PA-gebruik	afgestemd.	
Met uitzondering van de multikanaals-mixer zijn de functies identiek aan 
die	van	de	L3t.

Functies
•	 Piekvermogen	van	meer	dan	1400W,	3	versterkers
•	 Smart	 Speaker-modes	 voor	 een	 voortreffelijke	 sound	 voor	 alle	

toepassingsgebieden
•	 Accelerometer	en	buissensoren
•	 Virtuele	kantelmode	voor	de	opwaarts	gerichte	geluidsafstraling	in	de	

Backline-mode
•	 Digitaal	 L6	 LINK™-audionetwerk	met	meerdere	 kanalen	 voor	 een	

flexibel	gebruik
•	 Multikanaals	 mixer	 met	 3-bands	 EQ	 en	 instelbaar	 middengebied	

(alleen	op	de	L3t)
•	 Ingebouwde	galm-	en	reverbeffecten	(alleen	L3t)
•	 12-bands	feedbackonderdrukking
•	 Modeling	 voor	 akoestische	 gitaren	met	 een	 overtuigende	 livesound	

(alleen	L3t)
•	 Wanneer	 u	 hem	 op	 z’n	 kant	 legt,	 kunt	 u	 ervoor	 zorgen	 dat	 de	

luidsprekers	het	geluid	 in	een	hoek	van	30°,	60°	of	90°	naar	boven	
afstralen.

•	 Degelijk,	dubbel	verstevigd	triplexhout
•	 Stevige	stalen	grille
•	 Verzonken	handvat	voor	een	eenvoudig	transport
•	 Vier	M10-aansluitpunten	voor	het	vliegen	en	één	M10-aansluitpunt	

voor de keuze van de helling

Optionele accessoires
•	 L3t/m	luidsprekertas	(98-037-0001)
•	 Korte	buis:	voor	het	bevestigen	aan	een	L3s	subwoofer	(98-

037-0003)
•	 Lange	 buis:	 voor	 het	 bevestigen	 van	 een	 L3s	 subwoofer	

(98-037-0004)
•	 Oogboutkit	voor	het	vliegen	(98-037-0005)



StageSource L3s Subwoofer
De	StageSource	L3s	berust	op	een	systeem	dat	zowel voor liveoptredens als 
voor	de	weergave	van	opgenomen	muziek	geschikt	is.	De	StageSource	L3s	
kan bv. bijzonder krachtige basdrum- en bassounds “maken” en voldoet 
zelfs	 voor	 de	 ultra	 lage	 frequenties,	 die	 je	 voor	 DJ-toepassingen	 nodig	
hebt.	In	combinatie	met	andere	speakers	van	Line	6,	maar	ook	met	een	
gebruikelijke	 installatie,	 is	 de	 StageSource	 L3s	 beduidend	 veelzijdiger	
dan	 een	 gewone	 actieve	 subwoofer,	 omdat	 hij	 een	 geavanceerde	 DSP,	
een	 intelligent	 design	 en	 –dankzij	 het	 L6	LINK-netwerk–	 een	 flexibele	
schaalbaarheid–	bezit.

De	L3s	biedt	 innovatieve	Smart	Speaker-modes	waarmee	de	 frequentie-
respons (van neutraal tot betrekkelijk “boomy”) helemaal naar wens kan 
worden	ingesteld.	De	Smart	Speaker-mode	kan	zowel	met	de	hand	als	via	
een	digitale	L6	LINK™-verbinding	worden	ingesteld.

De	 StageSource	 L3s	 is	 uitgerust	 met	 L6	 LINK,	 d.w.z.	 het	 nieuwe	
digitale	 multikanaals-audioprotocol	 van	 Line	 6.	 Bij	 gebruik	 met	 an-
dere	 StageSource-speakers,	 die	 via	 L6	 LINK	 worden	 aangesloten,	 stelt	
het systeem zich geheel automatisch in: crossovers, polariteit en de 
monocombinatie	van	stereosignalen,	wanneer	dit	slim	lijkt.	De	L6	LINK-
signaaloverdracht tussen de speakers gebeurt in het digitale domein en op 
hoge resolutie.

Bij	gebruik	van	een	L6	LINK-netwerk	kunnen	StageSource-speakers	en	de	
digitale	mixer	StageScape	M20d	verrassend	flexibel	worden	ingezet.	Deze	
combinatie doet de gebruikelijke scheiding tussen het mengpaneel en de 
speakers helemaal teniet, omdat deze installatie eerder een intelligent 
ecosysteem lijkt te zijn dan een reeks apparaten, die op de één of andere 
manier met elkaar worden verbonden.

Drie	 statiefflenzen	 laten	 een	 flexibele	 configuratie	 van	 Line	 6-speakers	
toe.	Stereo-ingangen	evenals	 uit-	 en	doorgangen	 laten	 een	verregaande	
integratie van gebruikelijke apparatuur voor PA-toepassingen toe.

Meer info vindt u online: www.line6.com/manuals  
Als	u	dan	toch	online	bent,	registreert	u	uw	L3	het	best.	U	kunt	ons	echter	
ook de ingesloten garantiekaart met de post opsturen. Alleen geregis-
treerde	gebruikers	hebben	recht	op	garantie	voor	hun	L3	en	worden	op	de	
hoogte gehouden van acties, wedstrijden en andere dingen.

Functies
•	 Subwoofer	 met	 een	 piekvermogen	 van	 meer	 dan	 1200W,	 twee	

versterkers
•	 Smart	 Speaker-modes	 voor	 een	 voortreffelijke	 sound	 voor	 alle	

toepassingen
•	 De	gebruiker	kan	de	crossover-frequenties	ook	zelf	instellen
•	 Stereo-uitgangen	 voor	 een	 eenvoudige	 verbinding	 van	 de	 L3s	 met	

bijkomende PA-apparatuur
•	 Digitaal	 L6	 LINK™-audionetwerk	met	meerdere	 kanalen	 voor	 een	

flexibel	gebruik
•	 Kan	zowel	horizontaal	als	verticaal	worden	opgesteld
•	 Een	statiefflens	met	schroefdraad	bij	een	verticale	opstelling	en	twee	

flenzen	bij	een	horizontale	opstelling
•	 Stevige	behuizing,	perfect	voor	livetoepassingen
•	 Stalen	grille	voor	een	optimale	bescherming
•	 Drie	 handvaten	 en	 twee	 ingebouwde	 wieltjes	 voor	 een	 eenvoudig	

transport

Optionele accessoires
•	 Korte	buis:	voor	het	bevestigen	van	een	L3t/L3m	toren	(98-037-0003)
•	 Lange	 buis:	 voor	 het	 bevestigen	 van	 een	 L3t/L3m	 toren	 (98-037-

0004)
•	 Stofkap	voor	de	L3s	(98-037-0006)



Hoogte 861mm

Breedte 312mm

Diepte 312mm

Gewicht 26,1kg

 StageSource L3t / L3m 



bedieningSorganen van de L3t/L3m
1. Indicator – De indicator aan de voorkant licht wit op, wanneer de speaker ingeschakeld is. Als hij rood knippert, is de limiter actief. Licht hij blauw 

op,	dan	ontvangt	de	speaker	controlesignalen	van	een	StageScape	M20d.
2. Logo – Het	Line	6-logo	kan	90°	worden	gedraaid.	Trek	het	voorzichtig	uit,	draai	het	en	laat	het	opnieuw	los.
3. Handvat – Dit	handvat	kan	ook	als	poot	worden	gebruikt,	wanneer	de	L3t/L3m	zijn	signalen	in	een	hoek	van	30°	moet	afstralen	(zie	de	linker	

afbeelding hieronder).
4. Hoekbeschermers – Deze robuuste hoekbeschermers doen tevens dienst als handvaten.
5. Buisflens en accelerometer– De	flens	 is	geschikt	voor	gebruikelijke	 speakerbuizen	met	een	diameter	van	35mm.	Als	u	een	“backline”-mode	

(Keyboard,	Acoustic	Guitar,	Electric	Guitar)	kiest,	controleert	de	L3t/L3m	zijn	eigen	plaatsing	(via	de	accelerometer)	en	of	er	een	buis	is	aangesloten	
(hiervoor	is	hij	voorzien	van	een	sensor).	Wanneer	de	speaker	verticaal	staat	opgesteld,	terwijl	er	geen	buis	is	aangesloten,	activeert	de	L3t/L3m	een	
“virtuele” kanteling. Dit betekent dat de hoofdas van het afgestraalde signaal opwaarts wordt gedraaid. Dit heeft het voordeel dat het signaal op de 
oren van de muzikant wordt gericht, wanneer de speaker op de grond staat.

	 Wanneer	de	speaker	op	een	buis	staat,	wordt	deze	virtuele	kanteling	niet	gebruikt.	Dan	gaat	het	apparaat	ervan	uit	dat	de	speaker	zich	ongeveer	op	
oorhoogte bevindt en in de juiste richting gedraaid werd.

6. Aansluitingen voor de ophanging – De	L3t/L3m	biedt	M10-aansluitingen	voor	het	vliegen:	twee	aan	de	bovenkant,	twee	aan	de	onderkant	
een één aan de achterkant voor het instellen van de helling.

7. Uitklapbare poten – De	twee	poten	aan	de	achterkant	kunt	u	uitklappen.	Als	u	ze	gebruikt,	straalt	de	L3t/L3m	zijn	signalen	in	een	hoek	van	60°	
opwaarts af (zie de rechter afbeelding hieronder).

8. Bedieningsorganen aan de zijkant (alleen op de L3t) – Het bedieningspaneel aan de zijkant bevat alle voor muzikanten belangrijke 
bedieningsorganen.

9. Achterpaneel – Het achterpaneel bevat alle PA-gerelateerde in- en uitgangen en bedieningsorganen.

Als vloermonitor met 
uitgeklapt handvat

(30° naar boven gedraaid)

Als vloermonitor met 
uitgeklapte poten

(60° naar boven gedraaid)

30%
60%
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ZijpaneeL van de L3t
1. INPUT – Verbind	microfoons	of	apparaten	met	lijnniveau	met	de	combi-ingangen	(XLR	of	1/4”).	Op	de	1/4”-connector	mag	u	een	asymmetrische	

(TS)	of	symmetrische	(TRS)	kabel	aansluiten.	Een	akoestische	gitaar	sluit	u	het	best	op	de	CH	1-connector	aan.
2. PAD – Als	de	ingangsbron	een	hoog	niveau	hanteert,	moet	u	de	–20dB-knop	indrukken.
3. GAIN – Hiermee	regelt	u	het	ingangsniveau	van	de	kanalen.	Tijdens	de	ontvangst	van	een	signaal	licht	de	indicator	groen	op.	Wanneer	hij	rood	

knippert, is het ingangsniveau te hoog.
4. STEREO LINK – Wanneer	u	de	STEREO	LINK-schakelaar	op	“DUAL	MONO”	zet,	hanteren	beide	kanalen	hun	eigen	instellingen.	Als	u	een	

stereobron	aansluit,	kan	het	echter	handiger	zijn,	wanneer	u	elke	regelaar	e.d.	maar	één	keer	hoeft	in	te	stellen.	Kies	dan	“STEREO	LINK”	om	de	
bedieningsorganen	van	CH	1	te	deactiveren	en	de	bedieningsorganen	van	CH	2	voor	beide	kanalen	te	gebruiken.	Als	u	maar	met	één	L3t	werkt,	
worden alle stereosignalen tot een monosignaal gecombineerd en op die manier weergegeven.

	 Als	u	een	tweede	L3t	via	L6	LINK	aansluit,	worden	stereosignalen	automatisch	over	de	twee	speakers	verdeeld.
	 Het	ACOUSTIC	MODELING-circuit	is	alleen	voor	kanaal	1	beschikbaar	en	wordt	in	de	Stereo	Link-mode	dus	uitgeschakeld.
5. EQ – Elk	kanaal	beschikt	over	een	eigen	3-bands-EQ	met	een	ophaling/afzwakking	van	–12dB~+12dB	(nominaalwaarde=	0dB).	De	LOW-band	ligt	

rond	de	80Hz,	de	MID-band	kan	in	het	bereik	100Hz~8kHz	(midden=	800Hz)	worden	gekozen.	De	bandbreedte	bedraagt	0.7	octaven.	De	HIGH-
band tenslotte ligt rond de 12kHz.

6. MOD – Hiermee stelt u het niveau van het modulatie-effect in. Het modulatie-effect lijkt weliswaar op een dubbeling van de zang, maar werkt ook 
perfect	voor	akoestische	gitaren	en	keyboards.	Als	u	via	L6	LINK	een	tweede	L3t	of	L3m	aansluit,	wordt	het	modulatie-effect	stereo.

7. VERB – Hiermee	stelt	u	het	niveau	van	het	galmeffect	in.	Dit	reverbeffect	is	ontleend	aan	de	digitale	StageScape	M20d	mixer	en	werd	speciaal	op	
livetoepassingen	afgestemd.	Als	u	via	L6	LINK	een	tweede	L3t	aansluit,	wordt	het	galmeffect	stereo.

8. FEEDBACK SUPPRESSION – De feedbackonderdrukking berust op een permanente analyse van het audiosignaal, die op zoek gaat naar 
frequenties,	die	op	terugkoppeling	wijzen	(stationaire	frequenties	met	weinig	boventonen	en	een	stijgende	amplitude).	Met	behulp	van	een	smal	
notchfilter	worden	deze	storende	frequenties	afgezwakt.	Deze	functie	kan	maximaal	12	gescheiden	feedbackfrequenties	onderdrukken.

	 Druk	op	de	ON-knop	om	de	“FEEDBACK	SUPPRESSION”-functie	in	of	uit	te	schakelen.	Als	u	hem	uitschakelt,	worden	alle	filters	geïnitialiseerd.	
Indien	u	hem	later	opnieuw	inschakelt,	begint	de	analyse	opnieuw	–	en	als	er	opnieuw	storingen	zijn,	worden	de	filters	weer	geactiveerd.

	 De	 analyse	 heeft	 drie	 intensiteitsniveaus	 voor	 het	 onderdrukken	 van	 rondzingfrequenties.	 Houd	 de	ON-knop	 ingedrukt	 om	 “krachtig”	 (rood),	
“medium” (geel) of “licht” (groen) te kiezen.

9. ACOUSTIC MODELING –Talrijke	akoestische	gitaren	zijn	uitgerust	met	een	piëzo-element	dat	weliswaar	de	trillingen	van	de	snaren	doorseint,	
maar	vrijwel	geen	resonanties	van	de	body	weergeeft.	Dit	leidt	in	de	regel	tot	een	betrekkelijk	“dun”	signaal.	De	“ACOUSTIC	MODELING”-functie	
van	de	L3t	berust	op	de	technologie	van	onze	akoestische	Variax-gitaar,	die	een	piëzosignaal	met	een	model	bewerkt	dat	de	sound	van	de	body	
“herstelt”	en	de	indruk	wekt	dat	de	gitaar	via	een	goede	microfoon	wordt	versterkt.	De	“ACOUSTIC	MODELING”-functie	is	alleen	voor	kanaal	1	
beschikbaar.

	 Druk	op	de	ON-knop	om	de	“Acoustic	Modeling”-functie	in	of	uit	te	schakelen.	Kies	met	de	BODY-regelaar	de	intensiteit	van	de	bodyresonanties.



 StageSource L3t / L3m 



achterpaneeL van de L3t/L3m
10. LINE INPUT – Verbind	de	lijnuitgangen	van	het	mengpaneel	met	de	combi-ingang	(XLR	of	1/4”).	Op	de	1/4”-connector	mag	u	een	asymmetrische	

(TS)	of	symmetrische	(TRS)	kabel	aansluiten.	Tijdens	de	ontvangst	van	een	signaal	licht	de	indicator	groen	op.	Wanneer	hij	rood	knippert,	is	het	
ingangsniveau te hoog.

11. L &R AUX – Op	deze	L&R-connectors	(RCA)	kunt	u	een	DJ-mixer,	een	MP3-player	of	een	CD/DVD-speler	aansluiten.	Als	u	maar	één	L3t/L3m-
speaker	gebruikt,	worden	het	linker	en	rechter	kanaal	tot	een	monosignaal	gecombineerd.	Als	u	een	tweede	L3t	of	L3m	via	L6	LINK	aansluit,	worden	
AUX-stereosignalen	automatisch	over	de	twee	speakers	verdeeld.

12. FEEDBACK SUPPRESSION – Hiermee	 activeert	 u	 de	 12-bands	 feedbackonderdrukking	 van	het	LINE-kanaal.	Druk	 op	 de	ON-knop	om	de	
“FEEDBACK	SUPPRESSION”-functie	in	of	uit	te	schakelen.	Houd	hem	ingedrukt	om	“krachtig”	(rood),	“medium”	(geel)	of	“licht”	(groen)	te	kiezen.

13. LOOP THRU OUTPUT – Deze	uitgang	geeft	het	via	LINE	INPUT	ontvangen	signaal	onveranderd	weer.
14. MIX OUT – Deze uitgang stuurt een mix van alle drie kanalen (CH 1, CH 2 en de ingangen op het achterpaneel) uit.
15. MASTER – Hiermee	regelt	u	het	algemene	uitgangsniveau.	Wanneer	de	LIMIT-indicator	oplicht,	is	de	masterlimiter	actief.
16. SPEAKER MODE – De	L3t/L3m	kan	voor	verschillende	toepassingen	geconfigureerd	worden.	Druk	op	de	SPEAKER	MODE-knop	om	afwisselend	

“Reference/P.A.”,	“Playback”,	“Floor	Monitor”,	“Keyboards”,	“Acoustic	Guitar”	en	“Electric	Guitar”	te	kiezen.	Zie	ook	de	tabel	verderop.
17. L6 LINK™ – Dit	is	een	krachtige	digitale	interface	voor	L6	LINK-compatibele	producten,	die	een	eenvoudige,	maar	flexibele	verbinding	toelaat.	

In	het	geval	van	een	L3t/L3m	kunt	u	via	L6	LINK	bijkomende	speakers	aansluiten	om	een	perfecte	synchronisatie	en	communicatie	te	garanderen.	
Wanneer	u	meerdere	L3t/L3m	speakers	via	L6	LINK	op	elkaar	aansluit,	toont	het	7-segments-display	aan	de	achterkant	welke	speaker	aan	de	linker	
(“L”),	rechter	(“r”)	of	beide	kanalen	(“b”)	is	toegewezen.	Als	u	bovendien	een	StageScape-mengpaneel	gebruikt,	krijgt	elke	speaker	een	nummer	dat	
in het display wordt afgebeeld.

18. POWER-schakelaar – Hiermee schakelt u de speaker in en uit.

SPEAKER MODE Omschrijving

Reference/P.A. De	aanbevolen	instelling	voor	PA-toepassingen.	De	frequentierespons	is	neutraal,	de	crossover-frequentie	ligt	bij	2,2kHz	en	
het basbereik wordt maximaal benut.

Playback Geschikt	voor	opgenomen	muziek.	Lijkt	weliswaar	op	de	vorige	mode,	maar	hier	worden	de	extreem	lage	en	hoge	
frequenties	iets	benadrukt.

Floor Monitor Vergelijkbaar	met	de	PA-mode,	maar	de	basfrequenties	worden	licht	gedempt	om	een	natuurlijke	basversterking	door	het	
contact	met	de	vloer	te	compenseren.	Wanneer	de	speaker	tijdens	het	inschakelen	al	horizontaal	ligt,	wordt	deze	mode	
automatisch	gekozen.	Indien	nodig,	kunt	u	echter	met	de	hand	een	andere	mode	kiezen.

Keyboards Vlakke	frequentierespons	met	een	crossover-frequentie	van	3,5kHz.	Dit	levert	een	warmere	sound	op,	die	beter	geschikt	is	
voor instrumenten. Bovendien wijst hij aan de conus een relatief hogere energie.

Acoustic	Guitar Crossover-frequentie	van	3,5kHz	en	een	iets	zachtere	basrespons	(om	een	“te	zwaar”	geluid	te	voorkomen).

Electric	Guitar De	sound	lijkt	op	die	van	een	212-comboversterker.	De	10”-luidspreker	wordt	in	de	fullrangemode	aangestuurd	–	de	hoorn	
voegt alleen een licht “sprankelen” toe.



  StageSource L3s

Hoogte 867mm

Breedte 419mm

Diepte 591mm

Gewicht 37,5kg



bedieningSorganen van de L3S
1. Indicator – De indicator aan de voorkant licht wit op, wanneer de speaker ingeschakeld is. Als hij rood knippert, is de limiter actief. Licht hij blauw 

op,	dan	ontvangt	de	speaker	controlesignalen	van	een	StageScape	M20d.
2. Logo – Het	Line	6-logo	van	de	L3s	kan	90°	worden	gedraaid.	Trek	het	voorzichtig	uit,	draai	het	en	laat	het	opnieuw	los.
3. Wieltjes – Deze	70mm-wieltjes	zijn	bedoeld	voor	het	transport	van	de	L3s.
4. Handvaten – De	L3s	is	voorzien	van	3	stevige	handvaten	voor	het	transport.
5. Buisflenzen – De	drie	buisflenzen	(één	aan	de	bovenkant,	twee	aan	de	rechterkant)	dienen	voor	de	installatie	van	M20-buizen	van	Line	6.
6. Achterpaneel – Het achterpaneel bevat alle in- en uitgangen evenals de bedieningsorganen.

L3s subwoofer met een L3t 
toren (op de grond of een laag 
podium)

Hiervoor hebt u een lange speakerbuis 
(optie) nodig. De buis mag maximaal 
626mm	lang	zijn.

L3s subwoofer met twee L3t torens

Hiervoor hebt u twee korte speakerbuizen 
(optie)	nodig.	De	buis	mag	maximaal	700mm	
lang	zijn.	Draai	de	L3t	torens	in	de	richting	
van	de	pijlen	(zie	het	zijpaneel	op	de	L3s).

L3s subwoofer met 
een L3t toren (op het 
podium)

Hiervoor hebt u een korte 
speakerbuis (optie) nodig



  StageSource L3s 



achterpaneeL van de L3S
1. INPUT – Verbind	de	lijnuitgangen	van	het	mengpaneel	met	deze	combi-ingangen	(XLR	of	1/4”).	Op	de	1/4”-connector	mag	u	een	asymmetrische	

(TS)	of	symmetrische	(TRS)	kabel	aansluiten.	Tijdens	de	ontvangst	van	een	signaal	licht	de	indicator	groen	op.	Wanneer	hij	rood	knippert,	is	het	
ingangsniveau te hoog.

2. OUTPUT – Deze	 uitgangen	 zenden	 het	 via	 de	 INPUT-ingangen	 ontvangen	 signaal	 op	 lijnniveau	 uit.	 Eventueel	 wordt	 het	 signaal	 met	 een	
hoogpasfilter	bewerkt	(naar	gelang	de	XOVER	FREQ-instelling).	Deze	uitgangen	laten	het	doorlussen	van	de	hoge	frequenties	naar	fullrangespeakers	
van	andere	merken	(dus	niet	van	Line	6)	toe.	Voor	de	verbinding	van	de	L3s	met	een	L3t	speaker	gebruikt	u	het	best	het	L6	LINK-systeem,	omdat	
de signaaloverdracht dan in het digitale domein plaatsvindt, terwijl het systeem zich bovendien automatisch kan configureren.

3. POLARITY – Druk	op	de	POLARITY-knop	om	de	polariteit	van	het	signaal	voor	de	twee	12”-woofers	binnenin	de	L3s	om	te	keren.	Wanneer	de	
indicator oplicht, wordt de omgekeerde polariteit gebruikt.

4. XOVER FREQ – Druk	op	de	XOVER	FREQ-knop	om	de	laagpas-crossoverfrequentie	voor	de	interne	12”-woofers	en	de	stereo-uitgangen	te	kiezen:	
80Hz,	100Hz,	120Hz	of	OFF.

5. MASTER – Regelt	het	uitgangsniveau	van	de	L3s.	Wanneer	de	LIMIT-indicator	oplicht,	is	de	masterlimiter	actief.
6. SPEAKER MODE – De	L3s	kan	voor	verschillende	 toepassingen	geconfigureerd	worden.	Druk	op	de	SPEAKER	MODE-knop	om	afwisselend	

“Reference”,	“High	Punch”,	“Extended	Bass”	en	“Ultra	Bass”	te	kiezen.	Zie	ook	de	tabel	verderop.
7. L6 LINKTM – Dit	is	een	krachtige	digitale	interface	voor	L6	LINK-compatibele	producten,	die	een	eenvoudige,	maar	flexibele	verbinding	toelaat.	In	

het	geval	van	een	L3s	kunt	u	via	L6	LINK	bijkomende	speakers	aansluiten	om	een	perfecte	synchronisatie	en	communicatie	te	garanderen.	Wanneer	
u	meerdere	L3s	speakers	via	L6	LINK	op	elkaar	aansluit,	toont	het	7-segments-display	aan	de	achterkant	welke	speaker	aan	de	linker	(“L”),	rechter	
(“r”)	of	beide	kanalen	(“b”)	is	toegewezen.	Als	u	bovendien	een	StageScape-mengpaneel	gebruikt,	krijgt	elke	speaker	een	nummer	dat	in	het	display	
wordt afgebeeld.

8. POWER-schakelaar – Hiermee	schakelt	u	de	L3s	in	en	uit.

SPEAKER 
MODE

Omschrijving

Reference Optimaal	voor	liveoptredens	met	een	betrekkelijk	vlakke	frequentierespons	binnen	de	maximale	bandbreedte	van	de	L3s.

High Punch Benadrukt	het	gebied	rond	80Hz	voor	een	krachtige	basdrum.

Extended	Bass Optimaal	voor	de	weergave	van	opgenomen	muziek.

Ultra	Bass Vergelijkbaar	met	“Extended	Bass”,	maar	zonder	demping	van	de	basfrequenties.



over L6 LinK™
L6	LINK	is	een	digitaal	netwerkprotocol	van	Line	6	voor	een	krachtige,	maar	eenvoudige	verbinding	met	andere	Line	6-producten	via	één	kabel.

Tot	9x	L3t/L3m	 en	 9x	L3s	 speakers	 kunnen	 in	 één	L6	LINK-netwerk	worden	gebruikt.	De	kanaaltoewijzing	 gebeurt	 automatisch:	 de	 eerste	 speaker	
(master)	verdeelt	de	audiosignalen	over	de	overige	speakers	van	de	installatie.	Alle	L3s	en	verticaal	opgestelde	L3t/L3m	speakers	geven	de	in	de	tabel	
vermelde	kanalen	weer.	Voorbeeld:	als	u	twee	L3t	of	L3m	speakers	rechtop	zet,	vormen	ze	automatisch	een	links/rechts-paar.	Wanneer	u	drie	L3t/L3m	
speakers	rechtop	zet,	worden	ze	als	links/midden	(links	+	rechts)/rechts-installatie	geconfigureerd.	Wanneer	u	een	L3t/L3m	van	het	L6	LINK-netwerk	
op	zijn	kant	legt,	gaat	het	systeem	ervan	uit	dat	deze	speaker	als	monitor	wordt	gebruikt.	Daarom	geeft	hij	een	gecombineerd	links/rechts-signaal	weer,	
terwijl	de	overige	speakers	het	in	de	tabel	vermelde	systeem	hanteren.	Het	L6	LINK-display	aan	de	achterkant	van	de	speakers	beeldt	telkens	de	huidige	
kanaaltoewijzing	af:	links	(“L”),	rechts	(“r”)	of	L	+	r	(“b”).

Wanneer	u	één	of	meerdere	L3s	subwoofers	in	een	installatie	met	L3t	of	L3m	torens	gebruikt,	worden	de	crossover-frequenties	automatisch	ingesteld.

Als	u	bovendien	een	StageScape	M20d	mengpaneel	gebruikt,	werken	de	kanalen	ongeveer	zoals	hierboven	beschreven.	L3t	of	L3m	speakers,	die	op	hun	
kant	liggen,	worden	echter	voor	monitordoeleinden	(A,	B,	C	en	D)	gebruikt.	Indien	nodig,	kunt	u	de	automatische	kanaaltoewijzingen	van	de	speakers	
op	de	StageScape	M20d	wijzigen.	In	dat	geval	toont	het	L6	LINK-display	van	de	speakers	telkens	het	loopnummer	van	de	speakers	in	het	netwerk.	L3t/
L3m	en	L3s	speakers	worden	echter	apart	genummerd.

Wij	adviseren	voor	de	Line	6	LINK-verbinding	tussen	een	StageScape	en	een	StageSource-apparaat	uitsluitend	een	digitale	AES/EBU-kabel	(110Ω) 
te	gebruiken.	Het	gebruik	van	een	gewone	XLR-kabel	kan	immers	 leiden	tot	een	onbetrouwbare	werking,	omdat	niet	alle	 in	de	handel	verkrijgbare	
XLR-kabels	van	goede	kwaliteit	zijn.	Kabellengtes	van	meer	dan	15.2	meter	worden	door	een	L6	LINK-netwerk	niet	ondersteund.

Aantal L3s of verticaal 
opgestelde L3t/L3m 

speakers

Voorgeprogrammeerde kanaaltoewijzing
Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Speaker 4 Speaker 5 Speaker 6 Speaker 7 Speaker 8 Speaker 9

1 L	+	R

2 L R

3 L L	+	R R

4 L L R R

5 L L L	+	R R R

6 L L L R R R

7 L L L L	+	R R R R

8 L L L L R R R R

9 L L L L L	+	R R R R R



vLiegen van de L3t/L3m
De	L3t	en	L3m	bieden	vier	M10-aansluitingen	voor	het	vliegen	en	één	
M10-aansluiting	voor	de	helling	van	de	speaker.	Houd	goed	in	de	gaten	
dat het vliegen van speakers een specialistenkarwei is en alleen door 
iemand mag worden uitgevoerd, die op de hoogte is van alle veiligheids-
bepalingen.	Een	foute	installatie	zou	er	namelijk	toe	kunnen	leiden	dat	
de speakers vallen en verwondingen veroorzaken of zelfs dodelijk kunnen 
zijn.

WAARSCHUWING: Als u niet weet waarop u tijdens het vliegen 
van speakers moet letten, laat u dit het best over aan een vakman.

WAARSCHUWING: Alvorens een speaker te vliegen of op te 
hangen moet u de hiervoor noodzakelijke onderdelen installeren en 
alle elementen, inclusief de behuizing, de aansluitingen, de luidsprekers 
e.d.	 nauwlettend	onderzoeken.	Ontbrekende	 componenten	of	 te	 lichte	
staalkabels beïnvloeden de stabiliteit van de installatie en moeten meteen 
worden verholpen.

WAARSCHUWING: Behartig alle lokale en nationale wettelijke 
bepalingen in verband met de installatie en het gebruik van speakers en 
accessoires.

Gebruik	altijd	de	aansluitingen	aan	de	boven-	of	onderkant	van	de	L3t/
L3m.	De	aansluiting	aan	de	achterkant	is	uitsluitend bedoeld voor het in-
stellen	van	de	helling.	Gebruik	hem	nooit	als	enig	bevestigingspunt.	Deze	
aansluiting	is	alleen	voor	het	instellen	van	de	helling/de	oriëntatie	van	de	
speaker	geschikt.	Gebruik	hem	nooit	voor	het	toevoegen	van	bijkomende	
speakers of andere voorwerpen.

Voor	 vaste	 installaties	 moet	 u	 hoe dan ook	 de	 oogboutset	 van	 Line	 6	
gebruiken	(bestelnummer:	98-037-0005).

Aansluitingen voor de ophanging

Aansluiting 
voor de 
helling

Onderkant

Bovenkant Achterpaneel



SoLoartieSt
De	L3t	voldoet	perfect	als	compacte	zanginstallatie	voor	singer-songwriters,	omdat	hij	naast	
een	EQ	voor	elk	kanaal	ook	een	galm-	en	een	modulatie-effect	bevat.

Sluit	de	gitaar	op	CH	1	aan	de	zijkant	aan,	omdat	die	een	modelingfunctie	voor	akoestische	
gitaar biedt.

Sluit	de	microfoon	aan	op	de	CH	2-connector.

De	CD-speler	of	een	DJ-mixer	(voor	de	begeleiding	of	de	pauzemuziek)	kunt	u	op	de	AUX	
L/R-ingangen	aan	de	achterkant	aansluiten.

 Traditionele toepassingen



KLeine pa met SubwooferS
Als u een conventioneel mengpaneel met 
één	of	meerdere	L3s	subwoofers	–maar	zonder	
fullrange-speakers	van	Line	6–	gebruikt,	moet	u	
het mengpaneel op de subwoofers aansluiten.

Verbind	de	uitgang	van	het	betreffende	kanaal	
aan de achterkant van de subwoofer met de 
lijningang van de toegewezen fullrange-speaker.



 L6 LINK™-toepassingen

KLein duo voor cLubS
L6	LINK	biedt	twee	artiesten,	die	elk	één	L3t	gebrui-
ken, de mogelijkheid hun signalen te mengen zonder 
een extern mengpaneel te gebruiken.

Sluit	de	gitaren	op	CH	1	aan,	omdat	die	een	
modelingfunctie voor akoestische gitaar biedt.

De microfoons moeten op CH 2 worden aangesloten.

Wanneer	u	twee	L3t	speakers	in	een	L6	LINK-lus	(L6	
LINK	IN	van	de	ene	speaker	naar	de	L6	LINK	OUT-
connector op de andere) met elkaar verbindt, worden 
de	twee	mixers	met	elkaar	gecombineerd.	Zowel	
het linker kanaal als het monosignaal van de twee 
ingangen worden via de “L”-speaker weergegeven. Het 
rechter kanaal en het monosignaal worden daarentegen 
door	de	“r”-speaker	weergegeven.	In	deze	configuratie	
kunt u twee gitaren, twee microfoons en zelfs twee 
MP3-spelers	op	elkaar	aansluiten.

Wanneer	u	genoeg	hebt	aan	één	ingangssectie,	kunt	u	
een	L3m	als	tweede	speaker	gebruiken.



KLeine pa met 
SubwooferS
Wanneer	u	één	of	meerdere	L3t/L3m	torens	
en	één	of	meerdere	L3s	subwoofers	via	L6	
LINK	op	een	conventioneel	mengpaneel	wilt	
aansluiten, moet u de linker en rechter uit-
gang	van	de	mixer	op	de	LEFT-	en	RIGHT-
ingang	van	een	L3s	aansluiten.

Sluit	de	L6	LINK	OUT/THRU-connector	
van	de	L3s	aan	op	de	L3t	of	L3m,	die	het	
linker kanaal moet weergeven.

Alle	andere	speakers	worden	via	L6	LINK	
op	elkaar	aangesloten.	Alle	L3	subwoofers	en	
torens configureren zich automatisch als lin-
ker,	rechter	of	monospeaker	(links	+	rechts).	
Zie	de	tabel	op	p.	16.

In	de	afbeelding	rechts	worden	de	eerste	sub-
woofer en toren automatisch voor het linker 
kanaal	gebruikt.	Omdat	er	maar	twee	subwoo-
fers	en	torens	zijn,	worden	de	andere	L3t/L3m	
en	L3s	aan	het	rechter	kanaal	toegewezen.

De vloermonitor wordt op een conventionele 
manier op een monitoruitgang van het meng-
paneel aangesloten.



grote pa met SubwooferS
Wanneer	u	één	of	meerdere	L3t/L3m	torens	en	één	of	meerdere	L3s	subwoofers	via	L6	
LINK	op	een	conventioneel	mengpaneel	wilt	aansluiten,	moet	u	de	linker	en	rechter	
uitgang	van	de	mixer	op	de	LEFT-	en	RIGHT-ingang	van	een	L3s	aansluiten.

Alle	andere	speakers	worden	via	L6	LINK	op	elkaar	aangesloten.

Alle	L3	subwoofers	en	torens	configureren	zich	automatisch	als	linker,	rechter	of	mono-
speaker	(links	+	rechts).	Zie	de	tabel	op	p.	16.

In	deze	illustratie	vormen	de	drie	vloermonitoren	een	apart	L6	LINK-netwerk.	Omdat	
ze gedraaid werden, combineren ze het linker en rechter kanaal van het binnenkomende 
signaal automatisch tot een monosignaal (“b” voor “beide”).



StageScape m20d— 
KLeine pa
Verbind	de	L6	LINK	OUT-connec-
tor	van	de	StageScape	M20d	mixer	
met	de	L6	LINK	IN-aansluiting	van	
eender welke speaker.

Alle	L3t/L3m	torens	en	L3s	sub-
woofers	van	het	L6	LINK-netwerk	
krijgen	een	apart	ID-nummer.

Hier	geven	de	twee	L3s	subwoofers	
(SUB	1	en	2)	het	linker	c.q.	rechter	
kanaal weer. De twee recht staande 
L3t/L3m	torens	(1	en	3)	geven	het	
linker	c.q.	rechter	kanaal	weer.	
De	L3t/L3m	met	het	nummer	“2”	
ligt horizontaal en wordt daarom 
automatisch voor de weergave van 
de monitorbus “A” gebruikt.

Indien	nodig,	kunt	u	de	automa-
tische kanaaltoewijzingen van de 
speakers	op	de	M20d	wijzigen.



StageScape m20d—grote pa
In	de	afbeelding	hieronder	worden	4x	L3s	subwoofers	(SUB	1~4)	en	7x	L3t/L3m	speakers	(1~7)	via	een	M20d	mixer	aangestuurd.	De	subwoofer	en	de	
verticale	torens	worden	automatisch	tot	een	krachtige	stereo-PA	geconfigureerd.	De	horizontaal	gelegde	L3t/L3m	speakers	(3,	4	en	5)	worden	automa-
tisch als podiummonitoren geconfigureerd en geven aparte monitorbussen (“A”, “B” en “C”) weer.

In	het	aanraakgevoelige	display	van	de	M20d	kunt	u	de	functie	van	de	speakers	wijzigen.


