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Manual Avançado
Introdução
Esse manual é o seu guia passo a passo para todas as características
avançadas encontradas no seu amplificador Mustang™ I/II (V.2).
Vá para a página 6 para o manual avançado Mustang III/IV/V
(V.2). Para informações em como usar Fender® FUSE™, Ableton®
Live ou Amplitube®, favor verificar os manuais separados para cada
produto no site: https://fuse.fender.com/mustangv2/support.

Botões Programáveis
Sendo que cada botão no amplificador Mustang (exceto
MASTER) faz parte de cada preset, todos os botões programáveis
estão normalmente inativos e as posições não irão mostrar
as configurações atuais quando o preset for selecionado pela
primeira vez.

   

Navegação

Posições dos Botões programáveis estão inativas até girar

Existem apenas poucas funções do Mustang que você precisa
conhecer antes de prosseguir...

Selecionando Pré-configurações (presets)
A função mais poderosa do seu amplificador Mustang é a sua
habilidade de gravar cada configuração e selecionar um efeito
como se pudesse ser instantaneamente acessado utilizando o
botão PRESET, ou, à distância, do seu computador ou pedal.

Como ativar um botão programável? A partir do momento que
você girar qualquer botão programável ele automaticamente se
torna ativo e permanecerá ativo até você selecionar um preset
diferente, assim, tornando-se inativo novamente.

 

Use o botão PRESET para selecionar um dos 24 presets. Estes
são gravados em três bancos com as cores OPACO, VERDE e
VERMELHO.
Gire o botão PRESET para folear cada banco de presets na
seguinte ordem:

( Presets Fábrica )

Banco VERDE

( Presets Usuário)

A unica forma de saber qual foi a configuração anterior
a você tê-lo girado é utilizar o software Fender FUSE e
conectar o Mustang ao seu computador.

Efeitos

( Presets Usuário )

Os bancos VERMELHOS e VERDES são utilizados para
criar seus próprios presets. O banco OPACO de presets pode
somente ser modificado usando o software Fender FUSE
disponível gratuitamente na https://fuse.fender.com.

Existem dois botões de seleção no seu Mustang:
• MOD — seleciona tipos de efeito de Modulação
• DLY/REV — seleciona tipos Delay e Reverb

♫

Você também pode selecionar efeitos da categoria
STOMPBOX usando software Fender FUSE.

Os botões MOD e DLY/REV compartilham as mesmas três LEDs. O
botão girado por ultimo controla os LEDs:

Cada preset inclui as configurações de todos os botões
programáveis no Mustang, que incorpora todos os botões
exceto os MASTER volume e PRESET.
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Você pode talvez ouvir uma mudança grande no volume do
som quando girar o botão pela primeira vez, caso havia uma
diferença significativa entre a posição inicial e a configuração
gravada. Por exemplo, se o botão VOLUME estiver indicando
"8" mas foi gravado com configuração VOLUME "2," o nível
do volume irá pular de "2" a "8" quando você girar o botão
VOLUME simplesmente porque o botão VOLUME agora é
instantaneamente ativo em "8".

Banco VERMELHO

Cada preset é baseado em um dos oito tipos de amplificadores
indicados ao lado de cada LED. Isso lhe oferece um total de três
presets para cada tipo de amplificador.

♫



Gire botões para ativar as posições

♫
Banco OPACO
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Estes LEDs são ligados ao botão sendo
girado

MOD

Estes LEDs são numerados 1, 2, 3 e corespondem às três posições
dentro de cada gama de seleção A, B, C, D em cada botão. Use
os LEDs para determinar exatamente qual posição o botão está
indicando, por exemplo, A1 motrado abaixo:

MOD
DLY/REV

As tabelas abaixo mostram as seleções de efeito para cada botão.
EFEITOS DE MODULAÇÃO
A2

Chorus Deep

A3

Flanger

B1

Touch Wah

B2

Bias/Sine Tremolo

B3

Optical/Vintage
MODTremolo Fast

C1

Vibratone Slow

C2

Vibratone Fast

C3

Pitch Shifter – Up a 5th

D1

Pitch Shifter – Down an Octave

D2

Phaser Medium

D3

Step Filter
EFEITOS DE ATRASO

A1

Tape Delay 150ms / 1 Repeat

A2

Stereo Tape Delay 300ms / 3 Repeats

A3

Mono Delay 700ms / 4 Repeats

C2

Fender '63 Spring Reverb
Tape Delay

Room

D1

Tape Delay

Large Hall

D2

Ducking Delay

Small Hall

D3

Echo Filter

Você pode completarmente mudar a lista de efeitos no seu
amplificador Mustang™ usando software Fender® FUSE™
disponível no site https://fuse.fender.com.

Nível de efeito

Você pode ajustar o nível de efeitos segurando o botão EXIT
enquanto estiver girando o botão MOD ou DLY/REV, dependendo
de qual efeito você quer ajustar.

Botão Tap

Seleções de efeito

Chorus

Fender '65 Spring Reverb

C3

♫

DLY/REV

A1

C1

O botão TAP pode ser utilizado para "marcar" tempo de atraso e
taxa de modulação:
• Tempo de atraso — Botão TAP pisca verde:
• Taxa de modulação — Botão TAP pisca vermelho:
Quando você selecionar um efeito delay, o botão TAP piscará
verde conforme a configuração do tempo do delay. Quando
você selecionar um efeito de modulação, o botão TAP piscará
vermelho conforme a configuração da taxa de modulação.

DLY/REV

Quando ambos efeitos de delay e modulação estiverem
selecionados simultaneamente, o botão TAP piscará verde e
somente controla a configuração do tempo do delay.

♫

Você pode utilizar TAP para configurar ambos tempo
de delay e taxa de modulação clicando primeiramente
na taxa de modulação, sem NENHUM efeito de delay
selecionado, em seguida acrescentado um efeito de delay
e, por fim, configurar o tempo de delay.

EFEITOS DE REVERB

Para configurar o intervalo TAP dos efeitos:
1. Selecione um efeito que faz o botão TAP piscar, usando o
botão DLY/REV ou MOD.

B1

Small Room Reverb

B2

Plate Reverb

B3

Large Hall Reverb

2. Pressione o botão TAP ritmicamente (no mínimo duas vezes)
de acordo com o intervalo desejado.

fender.com
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Botão Tuner
Seu amplificador Mustang™ possui um afinador embutido que
torna os LEDs do painel de controle em um afinador cromático
de guitarra.
Como utilizar o afinador:
1. Pressione e segure o botão TAP por dois segundos. Os botões
TAP e EXIT acenderão.
2. Toque qualquer corda da sua guitarra e anote os LEDs do
painel. Os LEDs preset são utilizados para indicar a nota da
corda sendo afinada (o LED superior LED "#" indica se a nota é
"sustenido").

♫

O botão EXIT não irá cancelar alterações para o preset
atual. Somente selecionando um preset diferente usando
o botão PRESET, suas alterações temporárias serão
apagadas.

Como salvar um preset:
1. Para salvar um preset você primeiramente deve modificar um
preset existente girando um dos botões programáveis, tais
como GAIN ou MOD. (depois que o botão SAVE acender, você
pode prosseguir ao passo 2).
2. Pressione o botão SAVE. Os botões SAVE e EXIT devem piscar
rapidamente. Pressione EXIT neste momento para cancelar o
processo.
3. Gire o botão PRESET para selecionar um preset e salvar. Você
somente pode salvar bancos vermelhos e verdes do tipo de
amplificador que você iniciou (se você começou modificar
um banco opaco, deve-se selecionar ou o banco vermelho
ou verde).

3 LEDs indicam afinação. VERDE significa "afinada"

♫

Você pode modificar o banco de presets opaco utilizando
o seu computador e software Fender® FUSE™ disponível no
site https://fuse.fender.com.

4. Pressione o botão SAVE uma segunda vez para confirmar o
processo.

Letras ao lado dos LEDs indicam que a nota está sendo afinada
3. Gire o botão de afinação na sua guitarra até os LEDs acima
do botão MOD indicarem que a corda está afinada, como
mostrado acima.
4. Afinação de guitarra padrão é assim:

Aux / Phones
Entrada Auxiliar
Você pode utilizar a entrada Auxiliar como entrada de áudio para
seu amplificador Mustang para acompanhamento. Conecte a
saída de fone de ouvido no seu CD player ou MP3 player para a
entrada AUX utilizando um cabo mini-estéreo. Use o controle de
volume, junto com o botão MASTER volume para ajustar o nível
do volume auxiliar.

Saida Phones
Conecte seus fones de ouvido, ou alto-falantes ativos para
aproveitar as funções estéreo do Mustang. Esta saída também
pode ser usada para gravação de estéreo. O alto-falante interno
do amplificador estará mudo quando a saída PHONES estiver em
uso.

5. Pressione EXIT ou TAP para sair do Afinador.

Botão Save
Seu amplificador Mustang lhe fornece a incrível
habilidade de salvar cada configuração do
amplificador como parte do preset. Quando você selecionar
um preset, o nível de cada botão incluindo a seção de efeitos, é
instantaneamente ajustado às configurações pré-programadas!
O botão SAVE acenderá na cor vermelha quando você girar
qualquer botão programável no amplificador. Isso indica que
você temporariamente modificou o preset. Você pode apagar
suas modificações apenas selecionando um preset diferente e
em seguida voltar.
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Footswitch

Restauração &
Atualização do Firmware
Restauração da configuração da Fábrica

Conecte um pedal (opcional) de 1-botão (P/N 0994049000) na
entrada FTSW para usar seleção à distância dos seus presets
favoritos. O LED (ao lado da entrada FTSW) ficará vermelho ou
verde para indicar qual pedal está ativo.
Para programar o pedal:
1. Selecione o preset que você deseja designar para o pedal.
O preset não deve ser modificado (o botão SAVE NÃO pode
estar aceso para prosseguir ao passo 2).
2. Pressione o botão SAVE. O botões SAVE e EXIT devem estar
piscando rapidamente. Você pode pressionar EXIT neste
momento para cancelar o processo.
3. Pressione o botão do pedal para selecionar o LED vermelho
ou verde próximo da entrada FTSW para fazer a associação
com o preset escolhido.
4. Pressione o botão SAVE para confirmar a configuração do
pedal. Agora, quando você pressionar o pedal, o preset
escolhido estará ativo com o indicador do pedal designado
vermelho ou verde.

Porta USB
Use a porta USB para conectar o amplificador Mustang™ ao seu
computador e levar sua música muito além do que você imagina:
• Use o Software Fender® FUSE™ para controlar seu Mustang
do seu computador e acessar funções adicionais não
disponíveis somente do Mustang.

♫

Para restaurar o amplificador Mustang para as
configurações de fábrica:
1. Desligue o amplificador.
2. Aperte e segure o botão EXIT enquanto estiver ligando o
amplificador. Continue segurando o mesmo botão até qie ele
não esteja mais iluminado.

!

A função FACTORY RESTORE apagará todas as préconfigurações do usuário. Ela também restaurará o banco
de pré-configurações AMBER e quaisquer seleções de
efeito que tenham sido modificadas usando o software
Fender FUSE.

Atualizações de Firmware
Ocasionalmente, a Fender pode disponibilizar atualizações de
firmware para o seu amplificador Mustang melhorar a operação
ou adicionar novas características a ele. Para atualizar o firmware
no seu amplificador, você precisará conectá-lo a um computador
através da entrada USB com o software Fender FUSE e uma
conexão à internet.

♫

Favor consulte o manual Fender FUSE no site https://fuse.
fender.com/support para mais detalhes.

FAQ

Favor consulte o manual Fender FUSE no site https://fuse.
fender.com/support para mais detalhes.

• Grave e edite áudio Mustang usando software Ableton® Live
Lite 8 Fender® Edition.

♫

Você pode por favor restaurar a configuração original do seu
amplificador Mustang caso você deseja. Todos os seus presets
pessoais serão apagados!

Favor consulte Ableton® Live Lite 8 Fender edition no
site www.fender.com/support/articles/redeeminglicenses-for-third-party-software-for-your-fenderfuse-compatible-amp/ para mais detalhes.

Existem muitos lugares ótimos onde você pode aprender mais
sobre o Mustang e música em geral:
• www.fender.com/support
• Junte-se a um forum Fender onde você pode tirar dúvidas e
fazer perguntas. O forum exclusivamente para o Mustang é:
www.fender.com/community/forums
• Ache materiais de música e teoria na publicação Hal Leonard
Publications: www.halleonard.com

fender.com
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Manual Avançado

O volume MASTER estará sempre ativo

     

Introdução
Este manual é um guia passo-a-passo para todas as funções
avançadas no sesu amplificador Mustang™ III/IV/V. Para informações
de como usar Fender® FUSE™, Ableton® Live ou Amplitube®, favor
consultar os manuais separados para cada produto disponível no site
https://fuse.fender.com/mustangv2/support.

Navegação
Há apenas alguns fundamentos básicos sobre a navegação do
Mustang que você deverá saber antes de explorar adiante...

Selecionando Presets

Os botões programáveis estarão inativos a menos que sejam girados
Como faço para ativar um botão programável? No momento
em que você girar qualquer botão programável ele ficará ativo
instantaneamente e permanecerá assim até que você selecione
um preset diferente, quando todos os botões programáveis ficarão
inativos novamente.

 


Gire o BOTÃO DATA para selecionar um dos 100 presets.

Os conteúdos de cada preset
estarão exibidos na tela

  

Gire um botão programável para ativá-lo

BOTÃO DATA

Pressione a BOTÃO DATA para verificar para que servem as
configurações dos presets de todos os botões programáveis antes
de girá-los. Pressione EXIT para retornar ao modo Play.

Você encontrará alguns presets que goste, e outros que desejará
mudar...
Cada preset armazena as configurações para:
• Tipo de amplificador — 17 seleções.
• Efeitos — 4 categorias, 44 seleções no total.
• Níveis dos botões — Ganho através do REVERB (não do
MASTER).

♫

Você poderá selecionar e editar presets de seu computador
usando o programa Fender FUSE, disponível gratuitamente
através do site: https://fuse.fender.com

Para visualizar as configurações do botão preset, pressione o BOTÃO DATA
Pressione o BOTÃO DATA pela segunda vez para verificar onde seus
efeitos estão localizados no caminho do sinal de processamento da
guitarra. Pressione EXIT para retornar ao modo Play.

Volume Master

x2

O botão de volume MASTER estará sempre ativo. Isso significa que
a posição do mesmo sempre mostrará as configurações reais de
volume master, diferentemente dos botões programáveis.
(Sempre gire o botão de volume MASTER primeiramente para
ajustar a saída de volume geral do seu amplificador Mustang).

Botões Programáveis

Para ver o Caminho do Sinal, pressione o botão de rotação duas vezes

Devido às configurações de cada botão (exceto MASTER) fazerem
parte de cada preset, os botões programáveis estarão inativos e
as posições dos botões NÃO mostrarão suas configurações atuais
quando cada preset for selecionado pela primeira vez.
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♫

Você poderá mudar a ordem dos efeitos do Caminho do Sinal
usando o programa Fender ® FUSE™.

fender.com
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Menus Amplificador
Selecione os modelos de amplificador e ajuste as configurações dos
mesmos usando os Menus Amp.

♫

Você poderá desfazer a configuração de amp iluminada e
retornar ao modo de seleção do Modelo Amp com um atalho,
ao pressionar e manter pressionado o botão AMP.

4. Pressione EXIT para retornar ao modo Play.

Menus Efeito

Modelos de Amplificadores
Para selecionar os Modelos de Amplificadores:
1. Pressione o botão AMP.

Desviando Efeitos

2. Gire o BOTÃO DATA para selecionar um dos 17 modelos de
amplificadores.

Você poderá ativar e desativar os efeitos que foram selecionados
para o preset em andamento ao pressionar o botão de efeito
correspondente.

MODELOS AMP
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

O nome do efeito estará
iluminado e o botão de efeito
se acenderá quando um efeito
estiver ativo

♫

Os efeitos exibidos na tela como “VAZIOS” não poderão ser ativados
até que um efeito tenha sido selecionado naquele espaço.

3. Pressione EXIT para retornar ao modo Play.

Configurações do Amplificador

Selecionando efeitos

Para ajustar as Configurações do Amplificador:
1. Pressione o botão AMP.
2. Pressione o BOTÃO DATA uma ou mais vezes até que a
configuração desejada fique iluminada, e então gire o mesmo
para ajustar a configuração.
3. Pressione o botão AMP pela segunda vez para acessar a segunda
página com mais configurações de amplificadores. As mesmas
que aparecerão na segunda página dependerão do modelo de
amplificador que for presentemente selecionado.

“Página 2 dos Menus Amp”

Pressione o BOTÃO DATA
repetidamente para selecionar a
próxima configuração Amp

Os efeitos poderão ser desviados (ativados ou desativados)
através de um pedal opcional incluso com o seu amplificador
Mustang.

•

— Efeitos stompbox

•

— Efeitos de Modulação

•

— Efeitos de Delay

•

— Efeitos de Reverb

Para selecionar efeitos:
1. Pressione e mantenha pressionado um dos quatro botões de
efeitos.
2. Gire o BOTÃO DATA para selecionar um dos seguintes efeitos:
STOMPBOX
Ranger Boost
Green Box
Overdrive
Fuzz
Orange Box
Black Box
Big Fuzz
Wah
Touch Wah
Simple Compressor
Compressor

fender.com

MODULATION
Sine Chorus
Triangle Chorus
Sine Flanger
Triangle Flanger
Vibratone
Vintage Tremolo
Sine Tremolo
Ring Modulator
Step Filter
Phaser
Wah
Touch Wah
Diatonic Pitch
Pitch Shifter
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Tabelos continuados da página anterior...
DELAY
Mono Delay
Mono Echo Filter
Stereo Echo Filter
Multitap Delay
Ping Pong Delay
Ducking Delay
Reverse Delay
Tape Delay
Stereo Tape Delay

Quando você selecionar um efeito de atraso, o botão TAP irá piscar
juntamente com a configuração de intervalo de atraso. Quando
você selecionar um efeito de modulação, o botão TAP piscará
juntamente com o índice de configuração de modulação (Note que
os índices de modulação podem ter até 12 segundos de intervalo e
que o botão TAP não se acenderá freqüentemente.)

REVERB
Small Hall
Large Hall
Small Room
Large Room
Small Plate
Large Plate
Ambient
Arena
Fender '63 Spring
Fender '65 Spring

Quando ambos os efeitos de atraso e modulação forem selecionados
simultaneamente, o botão TAP piscará juntamente com o efeito de
atraso e irá apenas controlar a configuração de intervalo de atraso.

3. Pressione EXIT para retornar ao modo Play.

♫

Você poderá mudar para uma categoria de efeito diferente
a qualquer momento, até mesmo quando você estiver
nos menus de seleção de efeitos ao pressionar e manter
pressionado um dos diferentes botões de efeitos.

♫

Você poderá usar os Menus Efeito ou Fender FUSE para
configurar qualquer intervalo de atraso e índices de
modulação mais precisamente.

Para configurar o intervalo de efeitos do TAP:
1. Selecione um efeito de atraso ou modulação que faça o botão
TAP piscar usando os Menus Efeitos (Veja Selecionando Efeitos,
na página 7).

Configurações de Efeitos
Utilize os menus de configurações de efeitos para ajustar um
impressionante conjunto de configurações dos mesmos.
Para ajustar as configurações de efeitos:
1. Pressione e mantenha pressionado qualquer botão de efeito
(STOMP, MOD, DELAY, REVERB)

2. Pressione o botão TAP ritmicamente (duas vezes no mínimo) em
sincronia com o intervalo desejado. Se você pressionar o botão
TAP apenas uma vez, o intervalo será configurado ao máximo.

♫

2. Gire o botão de rotação para selecionar o efeito que você queira
trabalhar.
3. Pressione o botão de rotação uma ou mais vezes até que a
configuração que você queira ajustar esteja iluminada, e então
gire o botão para ajustar a mesma.

Se você abrir o menu de configuração de efeito (Veja
Configurações de Efeitos acima), você poderá ver os valores
atuais do TAP que estará configurando enquanto estiver
configurando os mesmos!

Salvando Presets
Seu amplificador Mustang™ lhe dá a habilidade poderosa de
salvar qualquer configuração no seu amplificador como parte de
um preset. Quando você selecionar um preset, o nível de cada
botão, cada configuração de efeito e a seleção de modelo de amp,
serão instantaneamente salvos junto com suas configurações préprogramadas.

Pressione o BOTÃO DATA repetitidamente para
selecionar a próxima configuração de efeito

♫

4. Pressione EXIT para retornar ao modo Play.

♫

Você poderá desviar um efeito a qualquer momento, até
mesmo quando estiver nos menus de configurações
de efeitos ao pressionar os botões de efeitos ou os botões
correspondentes do equipamento opcional.

O botão TAP pode ser usado para configurar um intervalo de atraso
e os índices de configurações de modulação, simplesmente ao
pressionar ritmicamente o botão TAP.

O botão EXIT não irá cancelar as mudanças no preset em
andamento. Somente ao selecionar um preset diferente usando
o botão de rotação, um equipamento opcional ou Fender FUSE
para que suas mudanças temporárias sejam apagadas.

Para salvar um preset:

♫

Botão TAP
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O botão SAVE ficará vermelho quando girar qualquer
botão programável ou editar qualquer outra
configuração no seu amplificador. Isso indica que você modificou
temporariamente o preset. Você poderá desfazer sua modificação
ao girar o BOTÃO DATA para um preset diferente e depois girar de
volta novamente.

A trava de memória deve estar desativada para salvar presets.
(Veja Menus Utility, na página 12).

1. Para salvar um preset você deverá primeiramente modificar um
preset existente; por exemplo, ao girar quaisquer dos botões
programáveis, tal como GAIN.

fender.com
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Pedals

2. Pressione o botão SAVE. Os botões SAVE e EXIT deverão ficar
iluminados. Você pode pressionar EXIT nesse momento para
cancelar o processo salvar.
3. Gire o botão de rotação para selecionar o destino do preset que
queira gravar em cima.
4. Pressione o botão de rotação se quiser editar o nome de seu
novo preset. Utilize os botões para apresentar as funções listadas
ao longo do final da tela; gire o botão de rotação para selecionar
os caracteres.

Pedal de quatro botões (0080996000)
Conecte um pedal de quatro botões no seu amplificador Mustang
(incluso com Mustang IV & V, e equipamento opcional para Mustang
III) para capacitar as multi funções do controle remoto do pedal. Os
displays e LEDs do pedal exibirão algumas das mesmas informações
da tela do amplificador, para que assim você possa, por exemplo,
afinar sua guitarra e selecionar presets ao verificar o pedal sem ter
que olhar a tela do seu Mustang!
• Selecione Presets de Acesso Rápido (QA1/QA2/QA3)
• Selecione Presets (up/down/bank)
• Desviar efeitos
• Ative o Afinador.

5. Pressione o botão SAVE uma segunda vez para confirmar o

Indicadores de Modo

processo.

Afinador de guitarra
Seu amplificador Mustang™ tem um modo afinador embutido que
transforma a tela em um afinador de guitarra.

Para usar o afinador:
1. Pressione e mantenha pressionado o botão TAP. Os botões TAP e
EXIT deverão ficar iluminados.
2. Toque qualquer corda única na sua guitarra e veja a tela. A nota
da corda sendo afinada se exibirá na mesma juntamente com
um ponteiro delicado de afinação.

3. Gire a tarraxa de afinação de sua guitarra até que o ponteiro de
afinação indique que a corda esteja afinada, como é mostrado
acima.

5. Pressione EXIT ou TAP para sair do Afinador.

♫

Pode-se travar o pedal de 4 botões nos Modos 1, 2 ou 3
usando os menus Utility, a fim de prevenir mudanças
acidentais no Modo (verificar Menus Utility, página 12).

• Mode 1—No Modo 1 o pedal é usado para selecionar um dos três
presets de Acesso Rápido usando os botões marcados como QA1,
QA2, QA3 (alinhados com o Modo 1 do led). Quando você selecionar um preset de acesso rápido, o número do preset aparecerá no
display do pedal.

"Afinada"

4. O padrão de afinação de guitarras é como se segue:

O pedal tem três modos que são identificados pelos três LEDs marcados por MODE 1, MODE 2 e MODE 3. O pedal possui também
um modo afinador que é indicado quando todos os modos do
LED estiverem desativados. Para mudar modos, pressione o botão
MODE. Para ativar o afinador, pressione e mantenha pressionado o
botão MODE.

♫

Você poderá designar qualquer preset para ser o preset
de acesso rápido nos Menus Utility. (Veja Menus Utility na
página 12).

• Mode 2—No modo 2 o pedal é usado para selecionar presets
down/up ou em bancos de 10, usando os botões marcados como:
DOWN/UP/BANK (alinhados com o Modo 2 do LED). Quando você
selecionar um preset, o número do mesmo aparecerá no display do
pedal.
• Mode 3—No modo 3 o pedal é usado para desviar os efeitos
Stompbox, Modulation e Delay, utilizando os botões marcados
como: STOMP/MOD/DELAY (alinhados com o Modo 3 do LED). O led
do botão do pedal indicará os efeitos que estão ativos, assim como
os botões de seu amplificador.

fender.com
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♫

Você poderá também ter o botão do pedal configurado para
desviar o efeito de Reverberação ao adicionar um pedal
Mustang de 2 botões. (Veja abaixo as opções de pedais de
6 botões.)

Pedal de Expressão EXP-1

• Modo Afinador—Pressione e mantenha pressionado o botão
MODE para ativar o Afinador. Ambas a tela e o pedal irão exibir
a mesma informação de afinação para que você possa olhar em
qualquer lugar para afinar sua guitarra. O pedal irá mostrar a nota
mais próxima; os botões do LED indicarão agudo e desafinado (flat)
e “afinado” será indicado quando o led verde abaixo do display do
pedal se acender.
Pressione qualquer botão do pedal para sair do modo Afinador
(Turner).

Pedal de dois botões (0080997000)
Conecte um pedal de dois botões ao seu amplificador Mustang
(incluso com Mustang III, e equipamento opcional para Mustang IV
e V) para capacitar as multi funções do controle remoto do pedal.
Utilize os Menus Utility (página 12) para designar uma das funções
seguintes do pedal de 2 botões:
• Selecione presets (up/down)
• Selecione presets de acesso rápido (QA1/QA2)
• Efeitos de desvio - bypass (várias combinações)
• Configurar intervalos TAP

O pedal de expressão EXP-1 (P/N 2301050000) é um pedal de
modo duplo que pode ser programado para controlar uma
grande variedade de parâmetros no seu amplificador Mustang.
Ligue o pedal EXP-1 no jack "4 BUTTON FOOTSWITCH" (pedal
de 4 botões).
O EXP-1 opera em dois modos, modo Volume behavior e modo
Expression behavior. Comute entre os modos apertando para
baixo na extremidade dos dedos do pé do pedal com bastante
firmeza. LEDs vermelhos e verde no EXP-1 indicam o modo
atual do pedal:
• O modo Volume behavior (verde) é usado para controlar o
volume principal (ou o EXP-1 pode ser ajustado para ser desligado em OFF no modo Volume).
• O modo Expression behavior (vermelho) pode ser usado para
controlar a maioria dos efeitos e parâmetros de amplificador no
seu amplificador Mustang. Alguns usos comuns são o controle
do parâmetro de frequência de um efeito wah ou o parâmetro
de ritmo/tempo de um efeito de modulação ou de delay.

Opções de pedal de seis botões
Plugue um pedal de 4 botões e um de 2 no seu amplificador
Mustang para expandir as opções de controle remoto. Ao designar
funções diferentes para cada pedal, você poderá criar mais de uma
dúzia de combinações de controle de pedais diferentes.

♫

O software Fender® FUSE™ também pode ser usado para
programar todos os ajustes do seu pedal EXP-1.

Calibragem do Pedal EXP-1
Na primeira vez que conectar o EXP-1 ao seu amplificador
Mustang, deve calibrá-lo para que o alcance desejado do movimento do pedal fique registrado no amplificador. A calibragem
leva menos de um minuto:

Por exemplo, você poderá designar os presets de acesso rápido para
o pedal de 4 botões e presets up/down para o pedal de 2 botões. Ou
você poderá desviar efeitos com um pedal de 4 botões e selecionar
presets com pedal de 2. A escolha será sua!

Para calibrar o EXP-1:
1. Ligue o pedal EXP-1 no jack de PEDAL de 4 BOTÕES na
parte traseira do seu amplificador Mustang, usando o cabo
incluso.
2. Desligue o amplificador.
3. Aperte e segure o botão UTIL no seu amplificador, então
ligue o amplificador. Continue a segurar o botão UTIL para
baixo, até que ele não esteja mais aceso.
4. Mova o pedal EXP-1 entre as extremidades do calcanhar e
dedos do pé desejadas, a fim de ajustar o alcance do movi-
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mento do pedal que é registrado (reconhecido) pelo amplificador.

♫

Por exemplo, se quiser que apenas a terça parte do meio
do alcance do pedal fique registrada no amplificador,
mova o pedal EXP-1 para trás e para frente somente
através da terça parte do meio do seu alcance de movimento. Você deve iniciar o processo de calibragem com
o pedal EXP-1 posicionado em algum lugar dentro do
alcance desejado.

5. Gire o DATA WHEEL para selecionar um novo preset.
6. O pedal de expressão EXP-1 foi calibrado!

♫

Repita o procedimento de calibragem toda vez que
mudar os pedais EXP-1, ligue o EXP-1 em um amplificador diferente, ou faça um procedimento Restauração às
Configurações de Fábrica (verificar página 13) no seu
amplificador.

Ajustes do Pedal EXP-1
Os ajustes dos pedais EXP-1 podem ser salvos com o preset
atual para que toda vez que um preset em particular for selecionado, as funções EXP-1 fiquem personalizadas para aquele
preset. Antes de mudar os ajustes do EXP-1, selecione o preset
com o qual deseja salvar os ajustes do EXP-1.

Para configurar os ajustes do EXP-1:
1. Ligue o pedal EXP-1 no jack de PEDAL de 4 BOTÕES na
parte traseira do seu amplificador Mustang usando o cabo
incluso.
2. Selecione o preset com o qual deseja usar o EXP-1.
3. Aperte e segure o DATA WHEEL até que o menu Expression
Mode Enable apareça.
4. Gire o DATA WHEEL para mudar os ajustes no menu atual.
Aperte o DATA WHEEL para selecionar o próximo menu da
lista abaixo.

♫

ATALHO: Você pode selecionar rapidamente menus em
ambas as direções ao girar o DATA WHEEL enquanto o
segura para baixo.

5. Salve o preset atual se quiser manter os ajustes do EXP-1
modificados, se não, aperte EXIT, então selecione um preset
diferente usando o DATA WHEEL para apagar suas mudanças.

Menus EXP-1:
• Expression Mode Enable — (Off, Amp, Stomp, Mod, Delay,
Reverb, Volume) Selecione a categoria que deseja controlar
com o EXP-1 no modo Expression, ou selecione "Off" se quiser
que o pedal fique desligado no modo Expression.

♫

Você deve ter um efeito selecionado para o preset atual no
amplificador (ou no Fender FUSE) para fazer que a seleção
daquela categoria seja disponibilizada neste menu.

• Expression Mode Parameter (Parâmetro do Modo de
Expressão) — (Variável) Selecione o parâmetro que deseja controlar com o EXP-1 no modo Expression. Suas opções variarão
dependendo da categoria selecionada no menu Expression Mode
Enable acima, e o modulo de efeito que foi selecionado no preset
atual.
• Expression Mode Heel/Toe (Calcanhar/Dedos do Modo
de Expressão) — (Variável) Use estes dois menus para ajustar
o nível do parâmetro ativo (selecionado no menu acima) com
a parte do calcanhar do pedal na posição máxima para baixo
(Heel Setting) e com a parte dos dedos do pé do pedal na posição
máxima para baixo (Toe Setting). As opções de alcance variarão
dependendo da sua seleção no menu Expression Mode Parameter
acima.
• Expression Mode Type (Tipo de Modo de Expressão)
— (Capture, Live) Se "Live" for selecionado, a posição atual do
pedal suprimirá o ajuste de preset armazenado do parâmetro
de pedal de expressão designado quando um preset for selecionado pela primeira vez. Se "Capture" for selecionado, o
pedal será desabilitado até que se mova o pedal depois que
um preset for selecionado pela primeira vez.
• Expression Effect Bypass (Bypass do Efeito de
Expressão) — (On/Off) Selecione "On" para desviar (desligar)
o efeito atualmente selecionado no menu Expression Mode
Enable quando colocar o EXP-1 no modo Volume. Selecione
"Off" para deixar o efeito ativo (keep on).
• Expression Parameter Restore (Restauração do
Parâmetro de Expressão) — (On/Off) Selecione "On" para
que o Parâmetro do Modo Expression volte ao valor de preset armazenado quando colocar o EXP-1 no modo Volume.
Selecione "Off" se quiser que o parâmetro fique ajustado na
posição do pedal (posição dos dedos do pé) quando colocar
em modo Volume.
• Volume Mode Behavior — (Volume/Off) Selecione
"Volume" se desejar que o pedal controle o volume principal
no modo Volume. Selecione "Off" se desejar que o pedal seja
desligado quando colocado no modo Volume.
• Volume Mode Heel/Toe (Calcanhar/Dedos do Modo
Volume) — (0–100%) Use esses dois menus para ajustar o
nível do volume principal com a parte do calcanhar do pedal
na posição máxima para baixo (Heel Volume: Volume do
Calcanhar) e com a parte dos dedos do pé do pedal na posição
máxima para baixo (Toe Volume: Volume dos dedos do pé).
• Pedal Initial Source (Fonte Inicial do Pedal) — (From
Preset/From Pedal) Selecione "From Preset" se quiser que o
modo EXP-1 passe para o modo Preset Default (Padrão de
Preset) (verificar nota abaixo) cada vez que selecionar um preset. Selecione "From Pedal" se quiser que o EXP-1 permaneça
no modo para o qual o EXP-1 estiver ajustado enquanto muda
os presets. O ajuste Pedal Initial Source é um ajuste global. Não
está associado com nenhum preset e não precisa ser salvo; ele
permanece ajustado na seleção atual.

fender.com
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♫

O Preset Default é o modo (volume ou expression) ao qual
o EXP-1 está ajustado quando se salva o preset. Você pode
mudar o modo Preset Default re-salvando o preset com
o EXP-1 em um modo diferente, ou usando o software
Fender FUSE.

Saída dos Alto-Falantes
Mustang V, somente

Menus Utility
Pressione o botão UTIL para ativar os Menus Utility.
Pressione o botão repetidamente para navegar através
dos sete menus.
Quick Access #1 / #2 / #3 — Utilize os três primeiros menus
Utility para escolher os presets de Acesso Rápido. Você poderá
então acessar aqueles presets rapidamente dos pedais. (Veja
pedais, página 9).
Modo Pedal de 2 botões — Utilize esse Menu para designar
funções para o pedal de 2 botões.
Modo do Pedal de Quatro Botões — Use este menu para
travar o pedal de quatro botões no Modo 1, Modo 2 ou Modo
3. Selecione "Normal" para uma operação normal com modos
múltiplos. O modo Tuner está sempre disponível, até mesmo
quando o modo está travado.
Memory Lock — Utilize o Menu Memory Lock para prevenir
modificações de presets acidentais. Você ainda será capaz de
fazer modificações temporárias aos presets com o Memory Lock
ativado (ON), mas não será possível salvar essas alterações até
que o Memory Lock seja desligado.
Line Out Boost (Aumento de Line Out ) — Use o menu Line
Out Boost para ajustar o nível de saída dos jacks Line Out para
acomodar a sensibilidade de entrada do equipamento de som
conectado.
Contraste do LCD — Utilize esse menu para ajustar o contraste
do display do Mustang.
Sobre esse amplificador — Esse menu mostra a versão
Firmware em andamento no seu amplificador. Utilize essa informação para determinar se uma atualização está disponível para
seu amplificador.

O amplificador cabeça Mustang V proporciona saídas de altofalantes estéreos que devem ser conectadas a uma caixa de altofalante estéreo, tal como o Mustang V 412, com quatro caixas 12’’
Celestion G12P Rocket 50 (recomendado), ou duas caixas de altofalantes de 8Ω capazes de lidar com 75 w cada.

Saídas de Linha

Estes jacks de saída XLR oferecem sinais de nível de linha
balanceados para conexão com mesas de mistura ou equipamentos
de gravação. Aperte o botão GROUND LIFT "in" para desconectar as
conexões terra (pinos-1) dos jacks XLR que podem reduzir o ruído de
linha em alguns casos. Normalmente, deixe este botão na posição
"out" (aterrada).

Aux / Saída Phones
Entrada Auxiliar
Você poderá utilizar um cabo auxiliar para fornecer
energia de áudio no seu amplificador Mustang para os
acompanhamentos. Conecte a saída do fone de ouvido (headphone)
no seu tocador de CD ou MP3 usando um cabo auxiliar mini-estéreo.
Utilize o controle de volume do seu player, juntamente com o botão
de volume MASTER para ajustar o nível de volume auxiliar.

Saída Phones
Plugue os seus fones de ouvido, fones de ouvido
com redução de ruído ou alto-falantes potentes para
aproveitar as características estéreos do seu Mustang. Esse cabo
poderá também ser utilizado como saída de gravação estéreo. O
alto-falante do amplificador ficará mudo se os cabos dos fones
estiverem sendo usados.
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Loop de Efeitos

Restauração &
Atualização do Firmware

Conecte os dispositivos de efeitos externos ao seu amplificador
Mustang usando os cabos de loop de efeito.

Mustang IV & V

Mustang III

Restauração
Você poderá restaurar seu amplificador Mustang às configurações
de fábrica se desejar. Todos os seus presets serão apagados!

Os amplificadores Mustang IV & V aceitam dispositivos de efeitos
estéreo ou mono. Note que uma unidade de efeito mono-in, monoout irá usar um send e um return, e apenas um efeito em um lado da
imagem do estéreo.
Conecte o(s) cabo(s) FX SEND à(s) saída(s) do seu dispositivo de
efeito externo e conecte o(s) cabo(s) FX RETURN à(s) saída(s) do seu
dispositivo de efeitos.

Utilize a porta USB para conectar o amplificador Mustang™
no seu computador e levar a música para o próximo nível!
• Use o programa Fender ® FUSE™ para controlar seu Mustang do
seu computador e acessar bônus de características de amp que
não estão disponíveis com seu Mustang apenas.
Favor verificar o manual Fender FUSE no site https://fuse.
fender.com/support para mais detalhes.

• Grave e edite áudios no Mustang usando o programa Ableton®
Live Lite 8 Fender® Edition.

♫

1. Desligue o amplificador.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão EXIT enquanto liga
o amplificador. Continue pressionando o botão EXIT até que ele
não esteja mais iluminado.

!

Porta USB

♫

Para restaurar o seu amplificador Mustang para as
configurações de fábrica:

Favor verificar o programa Ableton® Live Lite 8 Fender edition
no site www.fender.com/support/articles/redeeminglicenses-for-third-party-software-for-your-fender-fusecompatible-amp/ para mais detalhes.

A função FACTORY RESTORE irá apagar todos os presets
modificados do usuário. Ela também irá restaurar qualquer
seleção de efeito que tenha sido modificada usando o
programa Fender FUSE.

Atualização do Firmware
De tempos em tempos, a Fender poderá disponibilizar atualizações
Firmware para o seu amplificador Mustang para otimizar operações
ou adicionar novas características. Para atualizar o firmware no seu
amplificador você precisará conectá-lo através de um dispositivo
USB a um computador com o programa Fender FUSE e uma conexão
de internet.

♫

Favor verificar o manual Fender FUSE no site https://fuse.
fender.com/support para mais detalhes.

FAQ
Há vários lugares ótimos que você pode visitar para aprender mais
sobre o seu Mustang e música em geral:
• www.fender.com/support
• Junte-se a um Fórum onde você poderá fazer quaisquer
perguntas e ler correntes. Há até mesmo um Fórum para
apenas o Mustang: : www.fender.com/community/forums
• Encontre materiais de teoria de música e cifras em Publicações
Hal Leonard: www.halleonard.com

fender.com
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