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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.

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 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.



Opmerkingen voor uw veiligheid
Waarschuwing: Veranderingen of modificaties die niet schriftelijk zijn goedgekeurd door Line 6 kunnen de goedkeur-
ing 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 limieten zijn bedoeld als redelijke bes-
cherming tegen schadelijke interferenties in de huiselijke kring. Dit apparaat genereert, hanteert en zendt hoogfre-
quente 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-ont-
vangst 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.



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

Alvorens met de Relay TBP516 aan de slag te gaan moet je het volgende doornemen en alle punten en suggesties behartigen:

1. Volg alle waarschuwingen in de Relay TB516G-handleiding.
2. Voer alleen de in de Relay TB516G-handleiding uitdrukkelijk vermelde handelingen uit. In de volgende gevallen moet 

het product door een erkende herstellingsdienst nagekeken worden:
•  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 niet meer naar behoren lijkt te werken.
•  Als het product gevallen of de ombouw beschadigd is.

3. Zet het product nooit in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, stoven of andere apparaten die tijdens het 
gebruik heet worden.

4. Voorkom dat er vloeistoffen of kleine voorwerpen in dit product belanden. Zet het product nooit in de buurt van water.
5. Ga nooit op de kabels staan. Zet geen zware voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat ze gekneusd of bescha-

digd worden. Wees met name voorzichtig in de buurt van de aansluiting 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 pittig volume kan leiden tot gehoorverlies – en zoiets is onomkeerbaar. Zet het volume dus nooit 

overdreven hard.



Systeem overzicht
• Voor gebruik met Line 6 Relay G70 of G75 -systemen
• 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.
• ¼” locking jack input - uses the locking plug provided or any 1/4” guitar plug you like
• 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
• 24” Gitaarkabel jack/jack met lock
• 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 inbusschroefjes 
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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.

Systeem	Specificaties

Uitgangsvermogen 10mW

Systeemlatentie < 1.5ms

Frequentie respons 10-20kHz, ± 1dB

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

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