
PRŮVODCE POKROČILÝMI FUNKCEMI

MUSTANG  (V.2) BY FENDER  ®™



Pokročilá příručka
Úvod
Tato příručka vás krok za krokem provede pokročilými 
vlastnostmi vaši aparatury Mustang™ I/II (V.2). Pokročilou 
příručku pro aparaturu Mustang III / IV/V (V.2) naleznete na 
straně 6. Informace o produktech Fender® FUSE™, Ableton® Live 
a Amplitube® naleznete v samostatných příručkách na webové 
stránce https://fuse.fender.com/mustangv2/support.

Ovládání
Před tím, než si o vlastnostech aparatury Mustang řekneme 
podrobněji, podívejme se na několik základních ovládacích prvků...

Výběr presetů
Nejúžasnější schopností vaší aparatury Mustang je možnost 
uložit každé nastavení aparátu a výběr efektu jako preset, 
který můžete okamžitě znovu načítat pomocí korekce PRESET 
nebo dálkově pomocí počítače nebo footswitche.  

Vyberte si jeden ze 24 presetů pomocí korekce PRESET. 
Uložené jsou ve tří bankách podle barev: ŽLUTÉ, ZELENÉ a 
ČERVENÉ. 

Točte korekcí PRESET pro procházení presetovými bankami v 
následujícím pořadí:

ŽLUTÁ banka
(Přednastavené presety)

ZELENÁ banka
(Uživatelské presety)

ČERVENÁ banka
(Uživatelské presety)

Každý preset je založený na jednom z osmi druhů aparátů 
označených vedle každé z diod. Celkem tedy máte pro každý 
druh aparátu k dispozici tři presety.

♫ ČERVENÁ a ZELENÁ banka slouží na vytváření 
vlastních presetů. ŽLUTOU banku možno měnit jen 
pomocí softwaru Fender FUSE, který je k dispozici 
zdarma na webové stránce https://fuse.fender.com/

Každý preset obsahuje nastavení všech programovatelných 
korekcí na aparátu Mustang. Programovatelné jsou všechny 
korekce kromě korekcí MASTER a PRESET.

Programovatelné korekce
Jelikož je nastavení každé korekce na aparatuře Mustang 
(kromě korekce MASTER) součástí daného presetu, všechny 
"programovatelné" korekce jsou za normálních okolností 
neaktivní, a proto jejich pozice NEUKAZUJÍ jejich skutečné 
nastavení.

� � � � � �

Programovatelné korekce jsou neaktivní, pokud nimi nepootočíte

Jak programovatelnou korekci aktivujete? Hned po tom, 
co korekcí otočíte, se stane aktivnía zůstane tak, až dokud 
nezvolíte jiný preset. Tehdy se znovu stane neaktivní.

� � � � �

Pokud chcete korekce aktivovat, pootočte jimi.

Pokud je mezi skutečnou pozicí korekce a uloženým 
nastavením korekce velký rozdíl, můžete po jejím prvním 
otočení zachytit velký rozdíl v hlasitosti. Pokud je například 
korekce VOLUME nastavená na hodnotu "8," ale uložené 
nastavení presetu pro korekci VOLUME je "2," úroveň hlasitosti 
přeskočí z 2 na 8, jakmile korekcí VOLUME pootočíte a tak ji 
aktivujete. 

♫ Jediný způsob, jak zjistit, jaké je nastavení presetu pro 
danou korekci předtím, než jí pootočíte, je připojit vaši 
aparaturu Mustang k počítači pomocí softwaru Fender 
FUSE. 

Efekty
Na vaší aparatuře Mustang jsou dvě korekce pro výběr efektů:

• MOD — vybírá modulační efekty 
• DLY / REV — vybírá efekty typu delay a reverb

♫ Pomocí softwaru Fender FUSE taky můžete vybírat 
efekty z kategorie STOMPBOX (zkreslení). 

Výběr efektů pomocí korekcí MOD a DLY/REV indikují tři 
společné diody. Tyto 3 diody vždy ovládá korekce, kterou jste 
pootočili jako poslední:
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MOD
DLY/REV

MOD DLY/REV

Tyto "sdílené" diody indikují pozici korek-
ce, kterou jste pootočili jako poslední.

Tyto diody jsou označené 1, 2, 3 a odpovídají třem pozicím v 
rámci každého výběru označeného A, B, C, D u obou korekcí. 
Pomocí diod lehko zjistíte, na kterou pozici korekce ukazuje. Níže 
je to například pozice A1: 

MOD
DLY/REV

MOD DLY/REV

Výběr efektů
Tato tabulka nabízí přehled efektů pro každou korekci. 

MODULAČNÍ EFEKTY

A1 Chorus

A2 Chorus Deep

A3 Flanger

B1 Touch Wah

B2 Bias/Sine Tremolo

B3 Optické/Vintage Tremolo, rychlé

C1 Vibratone, pomalý

C2 Vibratone, rychlý

C3 Pitch Shifter, + kvinta

D1 Pitch Shifter, - 1 oktáva

D2 Phaser, středně výrazný

D3 Step Filter

EFEKTY DELAY EFEKTY REVERB

A1 Tape Delay 150ms / 1 opakování

A2 Tape Delay 150ms / 3 opakování

A3 Mono Delay 150ms / 4 opakování

B1 Small Room Reverb

B2 Plate Reverb

B3 Large Hall Reverb

C1 Fender '65 Spring Reverb

C2 Fender '63 Spring Reverb

C3 Tape Delay Room

D1 Tape Delay Large Hall

D2 Ducking Delay Small Hall

D3 Echo Filter

♫ Efekty na svém aparátu Mustang™ můžete úplně 
změnit pomocí softwaru Fender® FUSE™, dostupného 
zdarma na webové stránce https://fuse.fender.com.

Úroveň efektů
Úroveň efektů můžete upravit podržením tlačítka EXIT, 
zatímco budete točit buď korekcí MOD nebo DLY/REV (podle 
toho, který typ efektů chcete upravit).

Tlačítko "Tap"
Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavovat čas delaye a úroveň 
modulace.

• Čas delaye — Tlačítko TAP bliká zeleně:

• Úroveň modulace — Tlačítko TAP bliká červeně:

Po zvolení efektu z kategorie delay bude tlačítko TAP blikat 
zeleně synchronně s nastaveným časem delaye. Po zvolení 
efektu z kategorie modulací bude tlačítko TAP blikat červeně 
synchronně s nastavenou úrovní modulace. 

Pokud máte vybrané efekty z kategorie delay i modulací 
zároveň, tlačítko TAP bude blikat zeleně a bude ovládat 
jenom nastavení času delaye.

♫ Tlačítko TAP můžete použít na nastavení času delaye i 
úrovně modulace současně. Nastavte nejdřív úroveň 
modulace BEZ zapnutí jakéhokoliv efektu typu delay, 
pak přidejte efekt typu delay a nastavte i ten.

Pro nastavení intervalů pro efekty pomocí tlačítka TAP:

1. Pomocí korekce DLY/REV nebo MOD vyberte efekt, díky 
kterému začne tlačítko TAP blikat.

2. Rytmicky tlačítko TAP stiskněte (minimálně dvakrát) 
synchronně s požadovaným intervalem.
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Tlačítko Ladička
Vaše aparatura Mustang™ má zabudovaný režim ladičky, 
který diody na ovládacím panelu vašeho aparátu změní na 
chromatickou ladičku. 

Používaní ladičky:

1. Stiskněte a podržte tlačítko TAP na 2 sekundy. Tlačítka TAP 
a EXIT se rozsvítí.

2. Zahrajte kteroukoliv strunu na kytaře a sledujte displej. 
Diody presetu indikují tón struny, kterou právě ladíte (znak 
"#" při vrchní diodě indikuje tón o půl tónu vyšší).

Jemné doladění indikují 3 diody. ZELENÁ znamená "naladěno"

Písmena vedle diod indikují jednotlivé tóny

3. Otáčejte ladícím kolíkem na kytaře, dokud ladící diody nad 
korekcí MOD neukážou, že struna je naladěná správně (jak 
je to zobrazeno výše).

4. Standardní ladění kytary je následující:

5. Pro odchod z režimu ladičky stiskněte tlačítko EXIT nebo 
TAP.

Tlačítko SAVE (Uložit).
  S aparátem Mustang máte úžasnou možnost uložit 

každé svoje nastavení jako součást presetu. Po 
zvolení presetu se hodnota na každé korekci včetně efektů 
okamžitě znovu načítá z vašich předprogramovaných 
nastavení. 

Po otočení jakoukoliv programovatelnou korekcí se na 
aparatuře rozsvítí tlačítko SAVE červeně. Indikuje, že jste 

preset dočasně pozměnili. Své úpravy můžete jednoduše 
zrušit výběrem jiného presetu.

♫ Tlačítko EXIT změny vykonané ve vybraném presetu 
nezruší. Vaše dočasné změny se vymažou, jen pokud 
zvolíte jiný preset pomocí korekce PRESET.

Uložení presetu:

1. Pokud chcete preset uložit, musíte ho nejdřív nějakým 
způsobem upravit, například změnou polohy korekcí GAIN 
nebo MOD. (po tom, co se tlačítko SAVE rozsvítí, můžete 
pokračovat na krok 2).

2. Stiskněte tlačítko SAVE (Uložit). Tlačítka SAVE a EXIT 
začnou prudce blikat. Pokud chcete proces ukládaní zrušit, 
stiskněte tlačítko EXIT.

3. Pootočte korekcí PRESET a vyberte preset, který chcete 
upravit. Přepsat můžete jenom červené a zelené banky 
aparátu, který jste si zvolili (pokud jste začali upravovat 
žlutou banku, na přepsání budete muset zvolit buď 
červenou nebo zelenou banku). 

♫ ŽLUTOU banku presetů můžete upravovat pomocí 
počítače a softwaru Fender® FUSE™ dostupného na 
webové stránce https://fuse.fender.com.

4. Na potvrzení uložení stiskněte tlačítko SAVE znovu.

Konektory Aux / Sluchátka
AUX vstup
Pomocí vstupu AUX můžete k své aparatuře Mustang připojit 
audio přehrávač a hrát tak s nahrávkou. Připojte výstup 
sluchátek vašeho CD/MP3 přehrávače k AUX vstupu pomocí 
mini stereo kabelu. Úroveň hlasitosti upravíte pomocí 
ovládače hlasitosti na svém přehrávači společně s korekcí 
MASTER na aparátu.

Konektor pro sluchátka
Stereo vlastnosti aparatury Mustang můžete využít i 
zapojením sluchátek nebo reproduktorů s vlastním zdrojem 
napájení do tohoto konektoru. Taky ho možno využít jako 
stereo výstup při nahrávání. Při použití konektoru PHONES 
(sluchátka) je interní reproduktor aparatury ztlumený.
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Footswitch

Své dva oblíbené presety si budete moci volit dálkově, 
pokud připojíte (volitelný) footswitch s jedním tlačítkem (Č.: 
0994049000) do konektoru FTSW. Dioda (vedle konektoru 
FTSW) se rozsvítí červeně nebo zeleně podle toho, který 
preset zvolený footswitchem je aktivní.

Jak footswitch naprogramovat:

1. Vyberte preset, který chcete footswitchi přiřadit. Tento 
preset nesmí být upravený (aby jste mohli přistoupit ke 
kroku 2, tlačítko SAVE NESMÍ svítit).

2. Stiskněte tlačítko SAVE (Uložit). Tlačítka SAVE a EXIT začnou 
prudce blikat. Pokud chcete proces přiřazování zrušit, 
stiskněte tlačítko EXIT.

3. Aby jste zvolenému presetu přiřadili buď červenou nebo 
zelenou diodu vedle konektoru FTSW, stiskněte tlačítko 
footswitche.

4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko SAVE. Teď se po 
stisknutí footswitche aktivuje zvolený preset společně s 
odpovídající červenou nebo zelenou diodou.

USB Port
Díky USB portu budete moci připojit svůj aparát Mustang™ k 
počítači a získat tak z něj maximum.

• Svůj aparát Mustang můžete ovládat pomocí softwaru 
Fender® FUSE™, s kterým taky získáte přístup k 
bonusovým funkcím, které nejsou součástí základního 
vybavení.

♫ Podrobnosti naleznete v příručce pro software Fender 
FUSE na webové stránce https://fuse.fender.com/
support.

• Audio ze svého aparátu Mustang můžete nahrávat a 
upravovat pomocí softwaru Ableton® Live Lite 8 Fender® 
Edition.

♫ Podrobnosti o softwaru Ableton® Live Lite 8 Fender 
Edition naleznete na webové stránce www.fender.
com/support/articles/redeeming-licenses-for-
third-party-software-for-your-fender-fuse-
compatible-amp/.

Obnovení továrenských nastavení &
Aktualizace firmware

Obnovení továrenských nastavení
Pokud budete chtít, na své aparatuře Mustang můžete 
obnovit původní továrenská nastavení. Všechny uživatelské 
presety se tím vymažou!

Pokud chcete na aparatuře Mustang obnovit 
továrenská nastavení:

1. VYPNĚTE aparaturu.

2. Zatímco aparaturu budete znovu ZAPÍNAT, stiskněte a 
podržte tlačítko EXIT. Držte tlačítko EXIT, dokud nepřestane 
svítit.  

!  Funkce OBNOVENÍ TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ všechny 
presety upravené uživatelem vymaže. Taky vymaže 
všechny úpravy v ŽLUTÉ bance presetů a výběry efektů 
upravené pomocí softwaru Fender FUSE.

Aktualizace firmware
Čas od času může společnost Fender pro aparáty Mustang 
zpřístupnit firmware aktualizace, které zlepší jejich provoz 
nebo přidají nové funkce. Pokud chcete tento firmware na 
svém aparátu aktualizovat, připojte aparaturu pomocí USB 
portu k počítači se softwarem Fender FUSE a připojením k 
internetu.

♫ Podrobnosti naleznete v příručce pro software Fender 
FUSE na webové stránce https://fuse.fender.com/
support.

Často kladené otázky
Na těchto stránkách se dozvíte víc o aparaturách Mustang a 
hudbě jako takové:

• www.fender.com/support

• Přidejte se k diskusnímu fóru Fender komunity, 
kde naleznete odpovědi na své otázky a můžete číst 
jednotlivá vlákna. Existuje dokonce i fórum výhradně pro 
aparáty Mustang: www.fender.com/community/forums

• Materiály z hudební teorie a partitury najdete ve 
vydavatelství Hal Leonard Publications: www.halleonard.
com
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Pokročilá příručka
Úvod
Tato příručka vás krok za krokem provede pokročilými 
vlastnostmi vaši aparatury Mustang™ III/IV/V (V.2). Informace 
o produktech Fender® FUSE™, Ableton® Live a Amplitube® 
naleznete v samostatných příručkách na webové stránce https://
fuse.fender.com/mustangv2/support.

Ovládání
Před tím, než si o vlastnostech aparatury Mustang řekneme 
podrobněji, podívejme se na několik základních ovládacích 
prvků...

Výběr presetů
Vyberte si jeden ze 100 presetů pomocí korekce DATA WHEEL. 

Obsah každého presetu se vždy 
zobrazí na displeji.

DATA 
WHEEL

Některé presety se vám budou líbit, jiné budete chtít změnit...

Každý preset má uložené nastavení pro: 

• Model aparátu — 17 možností
• Efekty — 4 kategorie, spolu 44 možností
• Korekce — GAIN až REVERB (ne MASTER)

♫ Presety také můžete vybírat a upravovat z počítače 
pomocí softwaru Fender® FUSE™, který je k dispozici 
zdarma na webové stránce https://fuse.fender.com

Celková hlasitost (Master)
Korekce hlasitosti MASTER je vždy "aktivní." To znamená, že na 
rozdíl od programovatelných korekcí, pozice korekce MASTER 
vždy ukazuje skutečné nastavení celkové hlasitosti.  

(Pro úpravu celkové hlasitosti vaší aparatury Mustang vždy 
nejdříve upravte pozici korekce MASTER).

Programovatelné korekce
Jelikož je nastavení každé korekce na aparatuře Mustang 
(kromě korekce MASTER) v daném presetu uložené, 
"programovatelné" korekce jsou neaktivní, a proto jejich 

pozice při prvotním výběru NEUKAZUJÍ jejich skutečné 
nastavení.

� � � � � �

Korekce hlasitosti MASTER je vždy aktivní

PROGRAMOVATELNÉ korekce jsou neaktivní, pokud nimi nepootočíte

Jak programovatelnou korekci aktivujete? Hned po tom, 
co korekcí otočíte, se stane aktivní a zůstane tak, až dokud 
nezvolíte jiný preset. Tehdy se všechny programovatelné 
korekce znovu stanou neaktivními.

� � � �� �

Pokud chcete PROGRAMOVATELNOU korekci aktivovat, otočte ní

Pokud chcete vidět, jaké nastavení má preset v 
programovatelných korekcích uložené ještě předtím, než ho 
zapnete, stiskněte korekci DATA WHEEL. Po stisknutí tlačítka 
EXIT se vrátíte zpátky do hracího režimu.

Nastavení korekcí daného presetu zobrazíte stisknutím korekce DATA WHEEL

Pokud chcete vidět, jak jsou efekty uspořádány v rámci 
signálové cesty z vaší kytary, stiskněte korekci DATA WHEEL 
podruhé. Po stisknutí tlačítka EXIT se vrátíte zpátky do 
hracího režimu.

Signálovou cestu zobrazíte stisknutím korekce DATA WHEEL dvakrát.

x2

 

♫ Poradí efektů v rámci signálové cesty můžete změnit 
pomocí softwaru Fender® FUSE™.
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Menu Aparáty
Modely aparátů vyberete a jejich nastavení upravíte pomocí 
menu Aparáty.

Modely aparátů

Pro výběr jednotlivých modelů:

1. Stiskněte tlačítko AMP.

2. Vyberte si jeden ze 17 modelů aparátů pomocí korekce 
DATA WHEEL. 

MODELY APARÁTŮ
Studio Preamp
'57 Champ
'57 Deluxe
'57 Twin
'59 Bassman
'65 Princeton
'65 Deluxe Reverb
'65 Twin Reverb
'60s Thrift
British Watts
British '60s
British '70s
British '80s
British Colour
Super-Sonic (Burn)
American '90s
Metal 2000

3. Po stisknutí tlačítka EXIT se vrátíte zpátky do hracího 
režimu.

Nastavení aparátů

Pro úpravu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko AMP.

2. Stiskněte korekci DATA WHEEL jednou nebo vícekrát, dokud se 
nastavení, které chcete upravit, nezvýrazní. Pak toto nastavení 
můžete upravit pootočením korekce DATA WHEEL.

3. Pokud se chcete dostat na "2. stranu" s dalšími nastaveními, 
stiskněte tlačítko AMP podruhé. Nastavení zobrazené na "2. straně" 
závisí od toho, jaký model aparátu máte právě vybraný.

"Strana 2" menu Aparáty

Další nastavení korekcí daného aparátu zobrazíte 
opakovaným stisknutím korekce DATA WHEEL

♫ Výběr zvýrazněného nastaveni můžete zrušit a do 
režimu pro výběr aparátu se můžete rychle vrátit 
stisknutím a podržením tlačítka AMP.

4. Po stisknutí tlačítka EXIT se vrátíte zpátky do hracího 
režimu. 

Menu Efekty
Zapínání/vypínání efektů
Efekty vybrané pro právě zvolený preset můžete vypnout/
zapnout stisknutím příslušného tlačítka pro efekty. 

 

♫ Efekty také můžete zapínat/vypínat pomocí footswitche 
přiloženého k vaší aparatuře Mustang.

Efekty, které se na displeji zobrazují jako "–EMPTY–" (prázdné) 
nemůžou být aktivovány, dokud na tomto volném místě 
nějaký efekt nevyberete.

Výběr efektů
•  — Zkreslení (Stompbox)
•  — Modulační efekty
•  — Efekty delay
•  — Efekty reverb

Pro výběr efektů:

1. Stiskněte a podržte jedno ze čtyř tlačítek pro efekty.

2. Pootočte korekcí DATA WHEEL a vyberte jeden z 
následujících efektů: 

ZKRESLENÍ (STOMPBOX) MODULACE
Ranger Boost Sine Chorus
Green Box Triangle Chorus
Overdrive Sine Flanger
Fuzz Triangle Flanger
Orange Box Vibratone
Black Box Vintage Tremolo
Big Fuzz Sine Tremolo
Wah Ring Modulator
Touch Wah Step Filter
Jednoduchý kompresor Phaser
Kompresor Wah

Touch Wah
Diatonic Pitch
Pitch Shifter

Příslušné tlačítko se rozsvítí a 
jméno efektu se zvýrazní, když je 

efekt aktivní
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Pokračování tabulky efektů z předchozí strany...

DELAY REVERB
Mono Delay Small Hall
Mono Echo Filter Large Hall
Stereo Echo Filter Small Room
Multitap Delay Large Room
Ping Pong Delay Small Plate
Ducking Delay Large Plate
Reverse Delay Ambient
Tape Delay Arena
Stereo Tape Delay Fender '63 Spring

Fender '65 Spring

3. Po stisknutí tlačítka EXIT se vrátíte zpátky do hracího 
režimu.

♫ Stisknutím a podržením dalšího tlačítka pro efekty 
se kdykoliv, i během výběru efektu z menu, můžete 
přesunout do jiné kategorie efektů.

Nastavení efektů
Širokou škálu nastavení můžete upravit pomocí menu 
Nastaveni efektů.

Pro úpravu nastavení efektů:

1. Stiskněte a podržte jakékoliv tlačítko pro efekty (STOMP, 
MOD, DELAY, REVERB)

2. Pootočte korekcí DATA WHEEL a vyberte efekt, který 
chcete upravit.

3. Stiskněte korekci DATA WHEEL jednou nebo vícekrát, 
dokud se nastavení, které chcete upravit, nezvýrazní. Pak 
toto nastavení můžete upravit pootočením korekce DATA 
WHEEL.

Další nastavení daného efektu zobrazíte 
opakovaným stisknutím korekce DATA WHEEL

4. Po stisknutí tlačítka EXIT se vrátíte zpátky do hracího 
režimu.

♫ Stisknutím tlačítka pro efekty nebo příslušného tlačítka 
na footswitchi můžete kdykoliv, i během výběru efektu z 
menu, daný efekt vypnout.

Tlačítko "Tap"
Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavovat čas delaye a úroveň 
modulace. Jednoduše tlačítko TAP rytmicky stiskněte.

Po zvolení efektu z kategorie delay bude tlačítko TAP blikat 
synchronně s nastaveným časem delaye. Po vybraní efektu 
z kategorie modulací bude tlačítko TAP blikat synchronně 
s nastavenou úrovní modulace (pozor: některé úrovně 
modulace mají až 12-sekundové intervaly, a proto u nich 
muže tlačítko TAP zasvítit jenom zřídka). 

Pokud máte vybrané efekty z kategorie delay i modulací 
zároveň, tlačítko TAP bude blikat synchronně s efektem delay 
a bude ovládat jenom nastavení času delaye.

♫ Pro přesnější nastaveni času delaye a úrovně modulace 
můžete použít menu Efekty nebo software Fender FUSE.

Pro nastavení intervalů pro efekty pomocí tlačítka TAP:

1. Pomocí menu Efekty (viz Výběr efektů, strana 7) vyberte 
takový efekt z kategorie delay nebo modulací, díky 
kterému začne tlačítko TAP blikat.

2. Rytmicky tlačítko TAP stiskněte (minimálně dvakrát) 
synchronně s požadovaným intervalem. Pokud tlačítko 
TAP stisknete jenom jednou, interval se nastaví na 
maximální hodnotu.

♫ Pokud otevřete menu Nastavení efektů (vit Nastavení 
efektů výše), uvidíte skutečné hodnoty pro tlačítko TAP 
zároveň s tím, jak je budete nastavovat!

Ukládání presetů
S aparátem Mustang™ máte úžasnou možnost uložit každé 
svoje nastavení jako součást presetu. Po zvolení presetu 
se hodnota na každé korekci, nastavení každého efektu 
a výběr každého aparátu okamžitě znovu načítá z vašich 
předprogramovaných nastavení.

  Když pootočíte nějakou programovatelnou 
korekcí nebo upravíte jakékoliv jiné nastavení na 

aparatuře, tlačítko SAVE se rozsvítí červeně. Indikuje to, že jste 
preset dočasně pozměnili. Změny můžete zrušit pootočením 
korekce DATA WHEEL na jiný preset a zase zpátky. 

♫ Tlačítko EXIT změny vykonané ve vybraném presetu 
nezruší. Vaše dočasné změny se vymažou, jen pokud 
použijete korekci DATA WHEEL, footswitch nebo 
software Fender FUSE.

Uložení presetu:

♫ Pokud chcete presety uložit, nástroj Memory Lock 
(uzamknutí paměti) musí být VYPNUTÝ (viz menu 
Nástroje, strana 12)
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1. Pokud chcete preset uložit, musíte ho nejdřív nějakým 
způsobem upravit, například změnou polohy některé z 
programovatelných korekcí (GAIN atd).

2. Stiskněte tlačítko SAVE (Uložit). Tlačítka SAVE a EXIT se 
rozsvítí. Pokud chcete proces ukládaní zrušit, stiskněte 
tlačítko EXIT.

3. Přednastavený preset, který chcete přepsat, vyberete 
pootočením korekce DATA WHEEL. 

4. Pokud chcete název svého nového presetu upravit, 
stiskněte korekci DATA WHEEL. Činnosti zobrazené kolem 
spodní části displeje vykonáte pomocí tlačítek. Jednotlivé 
znaky vyberete otáčením korekce DATA WHEEL.

5. Na potvrzení uložení stiskněte tlačítko SAVE znovu.

Kytarová ladička
Vaše aparatura Mustang™ má zabudovaný režim ladičky, díky 
kterému si svou kytaru můžete naladit přímo na displeji. 

Používaní ladičky:

1. Stiskněte a podržte tlačítko TAP. Tlačítka TAP a EXIT se 
rozsvítí.

2. Zahrajte kteroukoliv strunu na kytaře a sledujte displej. 
Na displeji se zobrazí tón struny, kterou ladíte, spolu s 
ručičkou pro přesné doladění.

"Naladěno"

3. Otáčejte ladícím kolíkem na kytaře, dokud ladící ručička 
neukáže, že struna je naladěná správně (jak je to zobrazeno 
výše).

4. Standardní ladění kytary je následující:

5. Pro odchod z režimu ladičky stiskněte tlačítko EXIT nebo 
TAP. 

Footswitche
Footswitch se čtyřmi tlačítky 
(0080996000)
Pro dálkové multifunkční ovládání nohou připojte ke své apa-
ratuře Mustang tento footswitch se čtyřmi tlačítky (součástí 
pro Mustang IV & V, volitelný pro Mustang III). Displej footswit-
che a jeho diody zobrazují některé z informací na displeji apa-
ratury, takže můžete například ladit svou kytaru nebo vybírat 
presety bez toho, že by jste museli sledovat obrazovku svého 
Mustanga!

• Výběr presetů Quick Access (Rychlý přístup) (QA1/QA2/
QA3)

• Výběr presetů (nahoru/dolů/databanka)

• Zapínání/vypínání efektů

• Aktivace ladičky

Indikátory režimu

Footswitch má tři režimy, které indikují tři diody označené 
MODE 1 (režim 1), MODE 2 (režim 2) a MODE 3 (režim 3). 
Footswitch také obsahuje režim ladičky, který je zapnutý, když 
nesvítí žádná z diod.

Mezi jednotlivými režimy přepínáte pomocí tlačítka MODE. 
Ladičku zapínáte stisknutím a podržením tlačítka MODE.

♫ Footswitch se čtyřmi tlačítky můžete uzamknout v 
režimu 1, 2 nebo 3 pomocí menu Nástroje a zabránit 
tak náhodnému přepínání mezi jednotlivými režimy (viz 
menu Nástroje, strana 12).

• Mode 1—V režimu 1 footswitch používáte na výběr jedno-
ho z tří presetů Quick Access (Rychlý přístup) pomocí tlačítek: 
QA1 / QA2 / QA3 (podle diody MODE 1). Když zvolíte jeden z 
presetů uložených v Quick Access (Rychlý přístup), jeho číslo 
se zobrazí na displeji footswitche.

♫ Jakýkoliv preset můžete za Quick Access preset zvolit v 
menu Nástroje.  (viz menu Nástroje, strana 12).

• Mode 2—V režimu 2 footswitch používáte na výběr dalšího/
předchozího presetu nebo na výběr jednotlivých databank s 
10 presety, a to pomocí tlačítek: DOWN (dolů) / UP (nahoru) 
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/ BANK (banka) (podle diody MODE 2). Když zvolíte jeden z 
presetů, jeho číslo se zobrazí na displeji footswitche.

• Mode 3—V režimu 3 footswitch používáte na zapínání/vypí-
nání efektů zkreslení, modulace a delaye, a to pomocí tlačítek: 
STOP / MOD / DELAY (podle diody MODE 3). Podobně jako 
tlačítka na aparatuře, i diody jednotlivých tlačítek footswitche 
indikují, které efekty jsou aktivní.

♫ Přidáním footswitche Mustang s dvěma tlačítky (viz 
Možnosti kombinování footswitchů pro vytvoření 
footswitche se šesti tlačítky níže) můžete také jednomu 
z tlačítek přiřadit funkci zapínaní/vypínaní reverbu.

• Režim ladičky—Pro aktivaci ladičky stiskněte a podržte tla-
čítko MODE. Obrazovka aparatury i displej footswitche zobra-
zují stejné informace, takže se při ladění můžete řídit kterou-
koliv z nich. Footswitch zobrazí zahraný tón. Diody jednot-
livých tlačítek indikují, že struna je nadladěná/podladěná a 
zelená dioda pod displejem footswitche indikuje, že je struna 
naladěná správně.

Pro ukončení režimu ladičky stiskněte jakékoliv tlačítko 
footswitche. 

Footswitch s dvěma tlačítky 
(0080997000)
Pro dálkové multifunkční ovládání nohou připojte ke své apa-
ratuře Mustang tento footswitch s dvěma tlačítky (součástí 
pro Mustang III, volitelný pro Mustang IV & V). Pomocí menu 
Nástroje (viz stranu 12) můžete tomuto footswitchi s dvěma 
tlačítky přiřadit jednu z následujících funkcí:

• Výběr presetů (nahoru/dolů)

• Výběr presetů Quick Access (Rychlý přístup) (QA1/QA2)

• Zapínání/vypínání efektů (rozličné kombinace)

• Nastavování intervalu pomocí tlačítka TAP

 

Možnosti kombinování footswitchů na 
vytvoření footswitche se šesti tlačítky
Pokud chcete své možnosti ovládání rozšířit, připojte ke své 
aparatuře Mustang footswitch se čtyřmi i dvěma tlačítky. 
Přiřazením rozličných funkcí pro každý footswitch můžete 
vytvořit více než dvanáct různých kombinací ovládání nohou.

Presety Quick Access například můžete přiřadit footswitchi 
se čtyřmi tlačítky a výběr předchozího/následujícího presetu 
zase footswitchi s dvěma tlačítky. Nebo můžete efekty 
zapínat/vypínat footswitchem se čtyřmi tlačítky a jednotlivé 
presety vybírat footswitchem s dvěma tlačítky. Je to jenom 
na vás.

Expression pedál EXP-1

Expression pedál EXP-1 (Č.: 2301050000) je pedál s dvěma 
režimy, který můžete naprogramovat tak, aby jste s jeho 
pomocí mohli na vaší aparatuře Mustang ovládat širo-
kou škálu parametrů. Pedál EXP-1 připojte do konektoru "4 
BUTTON FOOTSWITCH" (footswitch se čtyřmi tlačítky).

EXP-1 funguje v dvou režimech - režim ovládání hlasi-
tosti (Volume) a režim ovládání jednotlivých parametrů 
(Expression). Mezi jednotlivými režimy přepínáte silným 
zatlačením špičkou nohy na přední část pedálu. To, který 
režim je na pedálu EXP-1 právě aktivní, indikuje zelená nebo 
červená dioda:

• Volume režim ovládání hlasitosti (zelený) se používá na 
úpravu celkové hlasitosti (nebo můžete pedál EXP-1 nasta-
vit v režimu Volume na VYPNUTÝ). 

• Expression režim ovládání jednotlivých parametrů (červený) 
se používá na ovládání většiny nastavení efektů a aparátů 
na vaší aparatuře Mustang. Mezi běžné použití patří ovládá-
ní frekvence u wah pedálu nebo ovládání parametru času/
úrovně při modulačních či delay efektech. 

♫ Na naprogramování všech nastavení na vašem EXP-1 
pedálu taky můžete použít software Fender® FUSE™.

Kalibrace pedálu EXP-1
Při prvním zapojení pedálu EXP-1 do své aparatury Mustang 
by jste ho měli nakalibrovat, aby aparát správně reagoval na 
jeho pohyb. Kalibrace netrvá ani minutu.
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Jak nakalibrovat pedál EXP-1:
1. Pomocí přiloženého kabelu připojte pedál EXP-1 do 

konektoru "4 BUTTON FOOTSWITCH" (footswitch se čtyř-
mi tlačítky) na zadním panelu vaší aparatury Mustang.

2. VYPNĚTE aparaturu.

3. Stiskněte a podržte tlačítko UTIL na aparatuře. Následně 
ji ZAPNĚTE. Držte tlačítko UTIL, až dokud nepřestane sví-
tit.

4. Pohybem patou a špičkou nohy nastavte hranice poža-
dovaného rozsahu pohybu, který má aparatura registro-
vat (rozpoznat).

♫ Pokud například chcete, aby aparatura registrova-
la jenom pohyb v střední třetině celkového rozsahu 
pedálu, pohněte pedálem EXP-1 tam a zpátky jenom v 
této střední třetině. Na začátku procesu kalibrace musí 
byť pedál EXP-1 polohovaný někde v rámci požadova-
ného rozsahu.

5. Pomocí korekce DATA WHEEL vyberte nový preset. 

6. Teď je expression pedál EXP-1 úspěšně nakalibrovaný! 

♫ Proces kalibrace zopakujte vždy, když pedály EXP-1 
vyměníte, pedál připojíte do jiné aparatury nebo nasta-
vení aparatury obnovíte na původní (viz stranu 13).

Nastavení pedálu EXP-1
Nastavení pedálu EXP-1 možno uložit v rámci presetu, takže 
vždy, když si tento preset znovu vyberete, bude už pedál 
nastavený podle vašich preferencí. Než nastavení pedálu 
EXP-1 změníte, vyberte preset, do kterého chcete toto nasta-
vení uložit.

Konfigurace nastavení pedálu EXP-1:
1. Pomocí přiloženého kabelu připojte pedál EXP-1 do 

konektoru "4 BUTTON FOOTSWITCH" (footswitch se čtyř-
mi tlačítky) na zadním panelu vaší aparatury Mustang.

2. Vyberte preset, s kterým chcete pedál EXP-1 používat.

3. Stiskněte a podržte korekci DATA WHEEL, dokud se 
neobjeví menu Expression Mode Enable (Povolit režim 
Expression).

4. Nastavení v tomto menu změníte pootočením korek-
ce DATA WHEEL. Další menu ze seznamu níže vyberete 
stisknutím korekce DATA WHEEL.

♫ ZKRATKA: Výběr menu v kterémkoliv směru urychlíte 
tak, že budete otáčet korekcí DATA WHEEL, zatím co ji 
budete držet stisknutou. 

5. Pokud jste s upravenými nastaveními pedálu EXP-1 spo-
kojeni, uložte je. V opačném případe vykonané změny 
vymažete stisknutím tlačítka EXIT a následným zvolením 
jiného presetu pomocí korekce DATA WHEEL.

Jednotlivé menu EXP-1:

• Expression Mode Enable — (Off/Vypnout, Amp, Stomp, 
Mod, Delay, Reverb, Volume) Vyberte kategorii, kterou chce-
te pedálem EXP-1 v režimu Expression ovládat, nebo vyber-
te "Off," pokud chcete, aby byl pedál v režimu Expression 
VYPNUTÝ.

♫ Aby se nějaká kategorie nebo efekt stala v tomto menu 
dostupnou pro výběr,musíte mít daný efekt vybraný v 
rámci presetu zvoleného na aparatuře (nebo v softwa-
ru Fender FUSE).. 

• Expression Mode Parameter — (Různé) Vyberte parametr, 
který chcete pedálem EXP-1 v režimu Expression ovládat. 
Dostupné možnosti se mohou měnit v závislosti od katego-
rie, kterou jste si zvolili v menu Expression Mode Enable výše, 
a efektového modulu zvoleného v rámci daného presetu. 

• Expression Mode Heel/Toe (pata/špička) — (Různé) 
Pomocí těchto dvou menu můžete nastavit úroveň aktiv-
ního parametru (vybraného v menu výše). Použijte patu 
pedálu v pozici úplně dole (Heel Setting/Nastavení patou) 
a špičku pedálu v pozici úplně dole (Toe Setting/Nastavení 
špičkou). Možnosti rozsahu se mohou měnit v závislosti na 
tom, co jste zvolili v menu Expression Mode Parameter výše.

• Expression Mode Type — (Capture, Live) Pokud je vybrá-
no "Live," aktuální pozice pedálu bude mít přednost před 
uloženým nastavením polohy pedálu ve vybraném prese-
tu. Pokud je vybráno "Captured," pedál bude nefunkční, až 
dokud ním po výběru presetu nepohnete. 

• Expression Effect Bypass — (On/Off) Pokud zvolíte "On," 
po přepnutí pedálu EXP-1 do režimu Volume se efekt vybra-
ný v menu Expression Mode Enable vypne. Pokud chcete 
efekt ponechat aktivní, zvolte "Off." 

• Expression Parameter Restore — (On/Off) Pokud zvo-
líte "On," po přepnutí pedálu do režimu Volume se para-
metr režimu Expression vrátí na původní hodnotu ulože-
nou v presetu. Pokud chcete parametr po přepnutí do reži-
mu Volume ponechat nastavený na skutečnou pozici pedá-
lu, zvolte "Off."

• Volume Mode Behavior — (Volume/Off) Pokud chcete, 
aby v režimu Volume pedál ovládal celkovou hlasitost, zvol-
te "Volume." Pokud chcete, aby byl pedál v režimu Volume 
VYPNUTÝ, zvolte "Off."

• Volume Mode Heel/Toe (pata/špička) — (0-100%) Pomocí 
těchto dvou menu můžete nastavit úroveň celkové hlasitos-
ti. Použijte patu pedálu v pozici úplně dole (Heel Volume/
Nastavení patou) a špičku pedálu v pozici úplně dole (Toe 
Volume/Nastavení špičkou).
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• Pedal Initial Source — (From Preset/From Pedal - Z pre-
setu/Z pedálu) Pokud chcete, aby se pedál EXP-1 po vybraní 
presetu vždy přepnul do režimu Preset Default (viz poznám-
ku níže), zvolte "From Preset." Pokud chcete, aby pedál EXP-1 
při změnách presetů vždy zůstal v režimu, ve kterém se 
právě nachází, zvolte "From Pedal." Nastavení Pedal Initial 
Source je globální. Není spojené s žádným presetem a není 
nutné ho ukládat - zůstává vždy nastavené tak, jak jste ho 
vybrali.

♫ Režim Preset Default je režim (volume nebo expression), 
ve kterém se pedál EXP-1 nachází, když preset ukládáte. 
Režim Preset Default můžete změnit opětovným ulože-
ním presetu s pedálem EXP-1 v opačném režimu nebo 
pomocí softwaru Fender FUSE. 

Menu Nástroje
 Pro spuštění menu Nástroje stiskněte tlačítko UTIL. 

Opakované stisknutí tlačítka UTIL vás postupně prove-
de všemi devíti dostupnými menu tak, jak jsou uvedeny níže.

• Quick Access #1 / #2 / #3 — (Rychlý přístup) První tři 
menu z nabídky Nástroje použijte na nastavení presetů Quick 
Access. Tyto presety můžete rychle zapínat pomocí footswit-
chů (viz Footswitche, strana 9). 

• Two-Button Footswitch Mode — (Režim footswitche s 
dvěma tlačítky) Pomocí tohoto menu přiřadíte footswitchi s 
dvěma tlačítky jednotlivé funkce. 

• Four-Button Footswitch Mode — (Režim footswitche so 
čtyřmi tlačítky) Pomocí tohoto menu uzamknete footswitch 
se čtyřmi tlačítky v režimu 1, 2 nebo 3. Pokud chcete foot-
switch používat v normálním módu se všemi režimy, vyberte 
"Normal." I když footswitch uzamknete na používání jenom v 
jednom režimu, režim ladičky bude vždy dostupný.

• Memory Lock — (Uzamknutí paměti) Pomocí menu 
Memory Lock můžete předejít náhodným úpravám prese-
tů. Se ZAPNUTÝM nástrojem Memory Lock sice stále bude-
te schopni vykonávat dočasné změny, dokud ho však 
NEVYPNETE, nebudete je moci uložit.

• Line Out Boost — Pomocí menu Line Out Boost můžete 
upravit vstup na konektorech Line Out (Do linky) podle vstup-
ní citlivosti připojeného zvukového zařízení.

• LCD Contrast — Pomocí tohoto menu upravíte kontrast 
displeje své aparatury Mustang.

• About This Amp — (O tomto aparátu) Toto menu zobrazu-
je aktuální verzi firmware na vašem aparátu. Díky této infor-
maci budete moci určit, zda je pro váš aparát dostupná aktu-
alizace. 

Výstupy pro reproduktory
Jenom Mustang V

Hlava Mustang V obsahuje výstupy pro stereo reproduktory, 
z kterých musí být oba připojené ke stereo boxu, jako např. 
Mustang V 412 se čtyřmi 12" Celestion® G12P Rocket 50 
reproduktory (doporučeno) nebo dva boxy s odporem 8Ω, 
každý o výkonu 75 W.

Výstupy do linky

Tyto stereo XLR výstupy zabezpečují vyrovnaný linkový 
signál pro připojení k mixážním pultům nebo nahrávacím 
zařízením. Pro odpojení uzemnění z XLR konektorů stiskněte 
vypínač GROUND LIFT směrem dovnitř. V určitých situacích to 
může snížit šum linky. Za normálních okolností tento vypínač 
ponechejte nestisknutý (v pozici "uzemněno").

Konektory Aux / Sluchátka
AUX vstup 

  Pomocí vstupu AUX můžete k své aparatuře Mustang 
připojit audio přehrávač a hrát tak s nahrávkou. Připojte 

výstup sluchátek vašeho CD/MP3 přehrávače k AUX vstupu 
pomocí mini stereo kabelu. Úroveň hlasitosti upravíte pomocí 
ovládače hlasitosti na svém přehrávači společně s korekcí 
MASTER na aparátu.

Konektor pro sluchátka

  Stereo vlastnosti aparatury Mustang můžete využít i 
zapojením sluchátek nebo reproduktorů s vlastním 

zdrojem napájení do tohoto konektoru. Taky ho možno 
využít jako stereo výstup při nahrávání. Při použití konektoru 
PHONES (sluchátka) je reproduktor aparatury ztlumený.
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Efektová smyčka
Externí efektové zařízení k svojí aparatuře Mustang připojíte 
pomocí konektorů pro efektovou smyčku.

Mustang IIIMustang IV & V

Aparáty Mustang IV & V jsou kompatibilní se stereo nebo 
mono efektovými zařízeními. Pozor: efekt s mono na vstupu 
i výstupu bude přijímat i odesílat jenom jeden signál, a 
proto bude funkční jen na jedné straně stereo spektra. 
Aparát Mustang III je kompatibilní jenom s mono efektovými 
zařízeními. 

Konektor(y) FX SEND připojte ke vstupu(-ům) svého externího 
efektového zařízení a konektor(y) FX RETURN připojte k 
výstupu(-ům) svého efektového zařízení.

USB Port
  Díky USB portu budete moci připojit svůj aparát 

Mustang™ k počítači a získat tak z něj maximum.

• Svůj aparát Mustang můžete ovládat pomocí softwaru 
Fender® FUSE™, s kterým taky získáte přístup k bonusovým 
funkcím, které nejsou součástí základního vybavení.

♫ Podrobnosti naleznete v příručce pro software Fender 
FUSE na webové stránce https://fuse.fender.com/
support.

• Audio ze svého aparátu Mustang můžete nahrávat a upravovat 
pomocí softwaru Ableton® Live Lite 8 Fender® Edition.

♫ Podrobnosti o softwaru Ableton® Live Lite 8 Fender 
Edition naleznete na webové stránce www.fender.
com/support/articles/redeeming-licenses-for-
third-party-software-for-your-fender-fuse-
compatible-amp/.

Obnovení továrenských nastavení &
Aktualizace firmware

Obnovení továrenských nastavení
Pokud budete chtít, na své aparatuře Mustang můžete 
obnovit původní továrenská nastavení. Všechny uživatelské 
presety se tím vymažou!

Pokud chcete na aparatuře Mustang obnovit 
továrenská nastavení:

1. VYPNĚTE aparaturu.

2. Zatímco aparaturu budete znovu ZAPÍNAT, stiskněte a 
podržte tlačítko EXIT. Držte tlačítko EXIT, dokud nepřestane 
svítit.  

!  Funkce OBNOVENÍ TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ všechny 
presety upravené uživatelem vymaže. Taky vymaže 
všechny výběry efektů upravené pomocí softwaru 
Fender FUSE.

Aktualizace firmware
Čas od času může společnost Fender pro aparáty Mustang 
zpřístupnit firmware aktualizace, které zlepší jejich provoz 
nebo přidají nové funkce. Pokud chcete tento firmware na 
svém aparátu aktualizovat, připojte aparaturu pomocí USB 
portu k počítači se softwarem Fender FUSE a připojením k 
internetu.

♫ Podrobnosti naleznete v příručce pro software Fender 
FUSE na webové stránce https://fuse.fender.com/
support.

Často kladené otázky
Na těchto stránkách se dozvíte víc o aparaturách Mustang a 
hudbě jako takové:

• www.fender.com/support

• Přidejte se k diskusnímu fóru Fender komunity, kde 
naleznete odpovědi na své otázky a můžete číst jednotlivá 
vlákna. Existuje dokonce i fórum výhradně pro aparáty 
Mustang: www.fender.com/community/forums

• Materiály z hudební teorie a partitury najdete ve 
vydavatelství Hal Leonard Publications: www.halleonard.
com
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