
PRIROČNIK ZA NAPREDNE UPORABNIKE

MUSTANG  (V.2) BY FENDER  ®™



Navodila za naprednega uporabnika

Uvod
Ta priročnik je vaš vodič, s katerim boste korak za korakom 
spoznavali napredne funkcije vašega ojačevalca Mustang™ I/II 
(V.2). Pokročilú príručku pre aparatúru Mustang III / IV/V (V.2) 
nájdete na strane  6. Za podrobnosti o uporabi Fender® FUSE™, 
Ableton® Live or Amplitube® si oglejte priročnike za posamezen 
izdelek, na voljo na spletni strani https://fuse.fender.com/
mustangv2/support.

Upravljanje
Preden nadaljujete, se seznanite z nekaj osnovami upravljanja 
ojačevalca Mustang.

Izbira prednastavitev
Najbolj zmogljiva funkcija ojačevalca Mustang shrani vsako 
nastavitev ojačevalca ter izbiro efekta kot prednastavitev, ki jo lahko 
v trenutku prikličete z gumbom PRESET, iz vašega računalnika ali 
nožne stopalke. 

Z gumbom PRESET lahko izberete eno od 24 prednastavitev. 
Prednastavitve so shranjene na treh mestih, obarvanih RUMENO, 
ZELENO in RDEČE. 

Obrnite gumb PRESET za pomikanje skozi prednastavitvena mesta v 
sledečem zaporedju:

RUMENO mesto
( Factory presets )

ZELENO mesto
( User presets )

RDEČE mesto
( User presets )

Vsaka prednastavitev temelji na eni izmer osmih modelov 
ojačevalcev, označenih poleg posameznega LED indikatorja 
prednastavitev. Tako ima vsak model ojačevalca lahko skupno tri 
prednastavitve.

♫ RDEČE in ZELENO mesta so namenjena ustvarjanju lastnih 
prednastavitev. RUMENO mesto možno meniť len pomocou 
softvéru Fender FUSE, ktorý je k dispozícii zdarma na webovej 
stránke https://fuse.fender.com/

Vsaka prednastavitev vključuje nastavitve vseh programirljivih 
gumbov na ojačevalcu Mustang, kar zajema vse gumbe razen 
gumba za prilagoditev skupnega nivoja glasnosti MASTER in 
gumbov PRESET.

Programirljivi gumbi
Ker je nastavitev posameznega gumba ojačevalca Mustang 
(razen gumba za prilagoditev glasnosti MASTER) del posamezne 
prednastavitve, so vsi "programirljivi" gumbi v osnovi neaktivni in 
položaji gumbov pri prvi izbiri prednastavitve NE bodo prikazovali 
dejanskih nastavitev.

� � � � � �

Položaji programirljivih gumbov so neaktivni, dokler jih ne obrnete

Kako aktiviram programirljiv gumb?  Programirljiv gumb postane 
aktiven, takoj ko ga obrnete in ostane aktiven do izbire druge 
prednastavitve, z izbiro pa bo znova postal neaktiven.

� � � � �

Obrnite gumbe za aktivacijo položajev

Ko prvič obrnete programirljiv gumb, lahko pride do večje 
spremembe v glasnosti ali tonu, če je med položajem gumba in 
shranjeno nastavitvijo prednastavitve gumba velika razlika. Če je 
npr. gumb VOLUME nastavljen na vrednost "8", shranjena nastavitev 
VOLUME pa na vrednosti "2", bo nivo glasnosti v trenutku, ko 
obrnete gumb VOLUME in ga aktivirate, zrastel z "2" na "8". 

♫ Vrednost prednastavitve gumba, preden ga obrnete, si 
lahko ogledate le s programsko opremo Fender FUSE in z 
računalnikom povezanim ojačevalcem Mustang. 

Efekti
Ojačevalec ima dva gumba za izbiranje efektov:

• MOD - za izbiranje modulacijskih efektov  
• DLY / REV — vyberá efekty typu delay a reverb

♫ Efekte iz kategorije STOMPBOX lahko izberete tudi s pomočjo 
programske opreme Fender FUSE. 

Gumba MOD in DLY/REV si delita vse 3 izbirne indikatorje LED. Gumb, 
ki ste ga obrnili nazadnje, je trenutno povezan s temi 3 indikatorji LED:
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MOD
DLY/REV

MOD DLY/REV

Ti "deljeni" indikatorji LED prikazujejo položaj 
gumba, ki ste ga zadnjega obrnili.

Ti indikatorji LED so oštevilčeni z 1, 2, 3 in ustrezajo trem položajem 
v izbirnih območjih A, B, C, D na obeh gumbih za izbiranje efektov. S 
pomočjo indikatorjev LED lahko natančno določite v kateri položaj 
kaže gumb, primer A1 je prikazan spodaj. 

MOD
DLY/REV

MOD DLY/REV

Izbiranje efektov
Spodnje tabele prikazujejo izbire efektov za posamezen gumb. 

MODULACIJSKI EFEKTI

A1 Chorus

A2 Chorus Deep

A3 Flanger

B1 Touch Wah

B2 Bias/Sine Tremolo

B3 Optical/Vintage Tremolo Fast

C1 Vibratone Slow

C2 Vibratone Fast

C3 Pitch Shifter - 5 tonov gor

D1 Pitch Shifter - Oktava dol

D2 Phaser Medium

D3 Step Filter

EFEKTI ZAMIKA EFEKTI ODMEVA

A1 Tape Delay 150 ms / 1 ponavljanje

A2 Stereo Tape Delay 300 ms / 3 ponavljanja

A3 Mono Delay 700 ms / 4 ponavljanja

B1 Small Room Reverb (odmev manj-
šega prostora)

B2 Plate reverb (Ploščat odmev)

B3 Large Hall Reverb (Odmev večje 
dvorane)

C1 Odmev Fender '65 Spring

C2 Odmev Fender '63 Spring

C3 Tape Delay Prostor

D1 Tape Delay Large Hall (večja dvorana)

D2 Ducking Delay Small Hall (manjša dvorana)

D3 Echo Filter

♫ Seznam efektov ojačevalca Mustang™ lahko s programsko 
opremo Fender® FUSE™, ki je na voljo na spletni strani https://
fuse.fender.com popolnoma spremenite.

Nivo efektov
Nivo efektov lahko prilagodite tako, da zadržite gumb EXIT in 
obračate gumb MOD ali DLY/REV, glede na vrsto efekta, ki jo želite 
prilagoditi.

Gumb Tap
Z gumbom TAP lahko vstavite čas zamika in nastavitev stopnje 
modulacije:

• Čas zamika - Gumb TAP utripa zeleno:

• Stopnja modulacije - Gumb TAP utripa rdeče:

Ko izberete efekt zamika, bo gumb TAP utripal zeleno sočasno z 
nastavitvijo časa zamika. Ko izberete efekt modulacije, bo gumb TAP 
utripal rdeče sočasno z nastavitvijo stopnje modulacije. 

Ko so sočasno izbrani tako efekti zamika in modulacije, bo gumb 
TAP utripal zeleno in upravljal le nastavitev časa zamika.

♫ Z gumbom TAP lahko nastavite tako čas zamika kot stopnjo 
modulacije, tako da najprej vstavite oz. pritisnete stopnjo 
modulacije brez izbranega efekta zamika, nato dodate efekt 
zamika in nazadnje pritisnete  čas zamika.

Za nastavitev TAP intervala efektov:

1. Z gumbi DLY/REV ali MOD izberite efekt, s katerim bo gumb TAP 
utripal.

2. Ritmično pritiskajte gumb TAP (najmanj dvakrat) sočasno z 
želenim intervalom.
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Gumb uglaševalca
Vaša aparatúra Mustang™ má zabudovaný režim ladičky, ktorý diódy 
na ovládacom paneli vášho aparátu zmení na chromatickú ladičku.  

Uporaba uglaševalca:

1. Stlačte a podržte tlačidlo TAP na 2 sekundy.  Gumba TAP in EXIT 
se bosta osvetlila.

2. Zahrajte ktorúkoľvek strunu na gitare a sledujte displej. LED 
Indikatorji prednastavitev prikazujejo noto uglaševane strune 
(zgornji LED indikator "#" prikazuje, če je nota povišana).

3 indikatorji LED prikazujejo natančno uglaševanje. ZELENA pomeni "uglašeno"

Črke poleg indikatorjev LED označujejo trenutno uglaševano noto

3. Obrnite ključe za uglaševanje strun na vaši kitari, dokler LED 
indikatorji za natančno uglaševanje nad gumbom MOD ne 
prikazujejo uglašenosti, kot je prikazano zgoraj.

4. Štandardné ladenie gitary je nasledovné:

5. Pre odchod z režimu ladičky stlačte tlačidlo EXIT alebo TAP.

Gumb za shranjevanje
    Ojačevalec Mustang vam s pomočjo zmogljive funkcije 

omogoča shranjevanje vsake nastavitve kot dela 
prednastavitve. Ko izberete prednastavitev, bo nemudoma priklican 
nivo vsakega gumba z izbirami efektov! 

Ko obrnete kateri koli programirljiv gumb na ojačevalcu, se bo 
gumb SAVE osvetlil rdeče. To prikazuje, da ste začasno prilagodili 
prednastavitev. Vaše prilagoditve lahko ponastavite tako, da se 
preprosto vrnete na drugo prednastavitev in spet nazaj.

♫ Gumb za izhod (EXIT) ne bo preklical sprememb za trenutno 
prednastavitev. Vaše začasne spremembe bodo izbrisane le z 
izborom druge prednastavitve z gumbom PRESET.

Za shranjevanje prednastavitve:

1. Če želite shraniti prednastavitev najprej spremenite obstoječo 
prednastavitev z obračanjem programirljivih gumbov, kot sta 
GAIN ali MOD. (ko je gumb SAVE osvetljen, lahko nadaljujete na 
2. korak).

2. Stlačte tlačidlo SAVE (Uložiť). Gumba SAVE in EXIT morata hitro 
utripati. Sedaj lahko z gumbom EXIT prekličete shranjevanje.

3. Pootočte korekciou PRESET a vyberte preset, ktorý chcete 
prepísať. Prepišete lahko zgolj rdeča in zelena mesta za model 
ojačevalca, pri katerih ste začeli (če ste začeli s spreminjanjem 
rumenega mesta, izberite bodisi rdeče ali zeleno mesto za 
prepis). 

♫ Lahko prilagodite RUMENA mesta prednastavitev z 
računalnikom in programsko opremo Fender® FUSE™, ki je na 
voljo na: https://fuse.fender.com.

4. Na potvrdenie uloženia stlačte tlačidlo SAVE znovu.

Vtiči Aux/slušalke
Pomožni vhod
S pomožnim vhodom lahko povežete zvok spremljave z vašim 
ojačevalcem Mustang. Z mini stereo kablom povežite Izhod za 
slušalke CD ali MP3 predvajalnika z vtičem AUX. Za prilagoditev 
pomožnega nivoja glasnosti uporabite nadzor glasnosti na 
predvajalniku skupaj z gumbom za prilagoditev skupnega nivoja 
glasnosti MASTER.

Vtič za slušalke
Za uživanje v stereo funkcijah ojačevalca Mustang priključite vaše 
običajne slušalke, slušalke za v uho ali zvočnike z napajanjem. Ta vtič 
lahko uporabite tudi kot izhod za snemanje sterea. Ob uporabi vtiča 
za slušalke (PHONES) je notranji zvočnik ojačevalca utišan.
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Nožna stopalka

Priključite (opcijsko) enoprstno nožno stopalko (št. 0994049000) 
v vtič FTSW, da omogočite daljinsko izbiro dveh priljubljenih 
prednastavitev. Indikator LED (poleg vtiča FTSW) se bo obarval 
rdeče ali zeleno za prikaz aktivne nožne stopalke.

Za programiranje nožne stopalke:

1. Vyberte preset, ktorý chcete footswitchu priradiť.  Prednastavitev 
ne sme biti modificirana (da nadaljujete na 2. korak gumb SAVE 
NE sme biti osvetljen).

2. Stlačte tlačidlo SAVE (Uložiť). Gumba SAVE in EXIT morata 
hitro utripati. Sedaj lahko z gumbom EXIT prekličete postopek 
določitve nožne stopalke.

3. Pritisnite gumb nožne stopalke za izbiro bodisi rdeče ali zelene 
LED poleg vtiča FTSW za povezavo z izbrano prednastavitvijo.

4. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo SAVE.Ko sedaj pritisnete nožno 
stopalko, bo izbrana prednastavitev aktivirana skupaj z 
določenim rdečim ali zelenim indikatorjem nožne stopalke.

USB vrata
Povežite ojačevalec Mustang™ z računalnikom prek vrat USB in 
povzdignite vašo glasbo na naslednjo raven.

• Svoj aparát Mustang môžete ovládať pomocou softvéru 
Fender® FUSE™, s ktorým tiež získate prístup k bonusovým 
funkciám, ktoré nie sú súčasťou základného vybavenia.

♫ Podrobnosti nájdete v príručke pre softvér Fender FUSE na 
webovej stránke  https://fuse.fender.com/support .

• Snemanje in urejanje zvoka ojačevalca s programsko opremo 
Ableton® Live Lite 8 Fender® Edition.

♫ Za več podrobnosti si oglejte spletno stran Ableton® Live 
Lite 8 Fender edition: www.fender.com/support/articles/
redeeming-licenses-for-third-party-software-for-your-
fender-fuse-compatible-amp/.

Ponastavitev na tovarniške 
vrednosti in Posodobitev vdelane 
programske opreme (Firmware)

Ponastavitev na tovarniške vrednosti
Če želite, lahko ponastavite vrednosti vašega ojačevalca Mustang na 
tovarniške. Vse uporabniške prednastavitve bodo pri tem izbrisane!

Za ponastavitev vrednosti ojačevalca Mustang:

1. VYPNITE aparatúru.

2. Zatiaľ čo aparatúru budete znovu ZAPÍNAŤ, stlačte a podržte 
tlačidlo EXIT.Gumb EXIT držite toliko časa, da ni več osvetljen.  

!  Funkcija tovarniške ponastavitve (FACTORY RESTORE) 
bo izbrisala vse uporabniške prednastavitve. Prav tako 
bo v prvotno stanje povrnila RUMENO mesto shranjenih 
prednastavitev in vseh izbir efektov, ki ste jih spremenili s 
programsko opremo Fender FUSE.

Posodobitev vdelane programske 
opreme (Firmware)
Občasno lahko Fender izda posodobitve vdelane programske 
opreme ojačevalcev Mustang za izboljšanje delovanja ali dodajanje 
novih funkcij. Za posodobitev vašega ojačevalca ga morate prek 
USB vrat povezati z računalnikom, ki ima nameščeno programsko 
opremo Fender FUSE in povezavo z internetom.

♫ Podrobnosti nájdete v príručke pre softvér Fender FUSE na 
webovej stránke  https://fuse.fender.com/support .

Pogosta vprašanja
Sledeče spletne strani služijo kot odlična izobraževalna mesta, kjer 
se lahko naučite več o ojačevalcu Mustang ter glasbi nasploh.

• www.fender.com/support

•̀ Pridružite se Fenderjevi skupnosti na forumu, kjer lahko 
prebirate objave in zastavljate vprašanja. Obstaja celo 
forum, posvečen le Mustangu: www.fender.com/community/
forums

•̀ Poiščite material za učenje glasbene teorije in tiskane note s 
strani Hal Leonard Publications: www.halleonard.com
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Navodila za naprednega uporabnika

Uvod
Táto príručka vás krok za krokom prevedie pokročilými vlastnosťami 
vašej aparatúry Mustang™ III/IV/V (V.2). Za podrobnosti o uporabi 
Fender® FUSE™, Ableton® Live or Amplitube® si oglejte priročnike za 
posamezen izdelek, na voljo na spletni strani https://fuse.fender.
com/mustangv2/support.

Upravljanje
Preden nadaljujete, se seznanite z nekaj osnovami upravljanja 
ojačevalca Mustang.

Izbira prednastavitev
Za izbiro enega od 100 prednastavitev obrnite podatkovni gumb 
(DATA WHEEL). 

Za vsako prednastavitev je na zaslonu 
prikazana vsebina prednastavitve.

PODATKOVNI 
IZBIRNIK

Nekatere prednastavitve vam bodo ustrezale, nekatere boste želeli 
spremeniti.

Vsaka prednastavitev shrani nastavitve za: 

• Vrsto ojačevalca - 17 izbir
• Efekti - 4 kategorije, skupno 44 izbir
• Nivoji gumbov - GAIN preko REVERB (ne MASTER)

♫ S programsko opremo Fender® FUSE™, ki je na voljo 
brezplačno na naslovu https://fuse.fender.com lahko 
izberete in urejate prednastavitve z računalnikom.

Skupna glasnost
Gumb za prilagoditev skupne glasnosti (MASTER) je vedno "aktiven". 
To pomeni, da položaj gumba MASTER vedno prikazuje dejansko 
nastavitev skupne glasnosti, za razliko od programirljivih gumbov.  

(Vedno najprej obrnite gumb MASTER za nastavitev skupne izhodne 
glasnosti vašega ojačevalca Mustang).

Programirljivi gumbi
Ker je nastavitev vsakega gumba (razen MASTER) shranjena v vsaki 
prednastavitvi, položaji "programirljivih" gumbov niso aktivni in 
položaji gumbov NE bodo prikazovali dejanske nastavitve, če je 
najprej izbrana prednastavitev.

� � � � � �

Glasnost (MASTER) je vedno aktivna

PROGRAMIRLJIVI gumbi so neaktivni, dokler jih ne obrnete

Kako aktiviram programirljiv gumb?  Takoj ko obrnete kateri koli 
programirljiv gumb, ta postane aktiven in ostane aktiven, dokler ne 
izberete drugačne prednastavitve - takrat so vsi programirljivi gumbi 
znova neaktivni.

� � � �� �

Za aktivacijo PROGRAMIRLJIVEGA gumba ga obrnite

Pritisnite podatkovni gumb (DATA WHEEL), da vidite nastavitve 
shranjenih prednastavitev za vse programirljive gumbe preden jih 
zasučete. Za vrnitev v način predvajanja pritisnite EXIT (IZHOD).

Za ogled nastavitev gumba prednastavitve premaknite PODATKOVNI IZBIRNIK

Drugič pritisnite PODATKOVNI IZBIRNIK, da vidite, kje so shranjeni 
vaši efekti na poti procesiranja signala kitare. Za vrnitev v način 
predvajanja pritisnite EXIT (IZHOD).

Za ogled poti procesiranja dvakrat pritisnite PODATKOVNI IZBIRNIK.

x2

 

♫ Vrstni red efektov lahko spremenite v programski opremi 
Signal Path z uporabo programske opreme Fender® FUSE™.
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Meniji ojačevalca
Izberite model ojačevalca in v meniju ojačevalca prilagodite 
nastavitve.

Modeli ojačevalcev

Za izbiro modelov ojačevalcev:

1. Pritisnite gumb AMP.

2. Vyberte si jeden zo 17 modelov aparátov pomocou korekcie 
DATA WHEEL. 

MODELI OJAČEVALCEV
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. Za vrnitev v način predvajanja pritisnite EXIT (IZHOD).

Nastavitve ojačevalca

Za prilagoditev nastavitev ojačevalca:

1. Pritisnite gumb AMP.

2. Pritisnite PODATKOVNI IZBIRNIK enkrat ali večkrat, dokler 
ni označena nastavitev, ki jo želite prilagoditi, nato obrnite 
PODATKOVNI IZBIRNIK za prilagoditev nastavitve.

3. Pritisnite gumb AMP še drugič, da se pomaknete na "Stran 2" z več 
nastavitvami ojačevalca. Nastavitve na "Strani 2" so odvisne od 
modela trenutno izbranega ojačevalca.

"STRAN 2" menijev ojačevalca

Večkrat pritisnite PODATKOVNI IZBIRNIK za 
izbiro naslednje nastavitve ojačevalca

♫ Izbiro označene nastavitve ojačevalca lahko prekličete in 
se vrnete na bližnjico za izbiro modela ojačevalca, tako da 
pritisnete in zadržite gumb AMP.

4. Za vrnitev v način predvajanja pritisnite EXIT (IZHOD). 

Meniji za nastavitev efektov
Prehajanje efektov
Efekte, izbrane za trenutno aktivno prednastavitev, lahko vključite/
izključite s pritiskom na ustrezen gumb efekta. 

 

♫ Med efekti lahko prehajate (jih vključite/izključite) z nožno 
stopalko, priloženo vašemu ojačevalcu Mustang.

Efektov, prikazani na zaslonu kot "-EMPTY-", ne morete aktivirati, 
dokler za to na tem mestu niste izbrali efekta.

Izbiranje efektov
•  — Stompbox effects

•  — Modulation effects

•  — Delay effects

•  — Reverb effects

Za izbiro efektov:

1. Stlačte a podržte jedno zo štyroch tlačidiel pre efekty.

2. Pootočte korekciou DATA WHEEL a vyberte jeden z nasledujúcich 
efektov:  

STOMPBOX MODULACIJA
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
Simple Compressor Phaser
Compressor Wah

Touch Wah
Diatonic Pitch
Pitch Shifter

Ko je efekt aktiven, je ime efekta 
poudarjeno in gumbi efekta so 

osvetljeni
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Nadaljevanje tabele efektov s prejšnje strani:

ZAMIK ODMEV
Mono Delay (mono zamik) Small Hall (manjša dvo-

rana)
Mono Echo Filter Large Hall (večja dvorana)
Stereo Echo Filter Small Room (manjši 

prostor)
Multitap Delay Large Room (večji pro-

stor)
Ping Pong Delay (odmev s 
ping pong efektom)

Small Plate (manjša 
plošča)

Ducking Delay Large Plate (večja plošča)
Reverse Delay (povratni 
zamik)

Ambient

Tape Delay Arena
Stereo Tape Delay (zamik 
stereo kasete)

Fender '63 Spring

Fender '65 Spring

3. Za vrnitev v način predvajanja pritisnite EXIT (IZHOD).

♫ Kadarkoli lahko zamenjate kategorijo efektov, tudi ko ste 
v meniju za izbiranje efektov, tako da pritisnete in zadržite 
različne gumbe efektov.

Nastavitve efektov
V menijih za nastavitev efektov lahko prilagodite celo vrsto 
nastavitev efektov.

Za prilagoditev nastavitev efektov:

1. Stlačte a podržte akékoľvek tlačidlo pre efekty (STOMP, MOD, 
DELAY, REVERB).

2. Obrnite gumb PODATKOVNI IZBIRNIK za izbiro želenega efekta.

3. Pritisnite PODATKOVNI IZBIRNIK enkrat ali večkrat, dokler 
ni označena nastavitev, ki jo želite prilagoditi, nato obrnite 
PODATKOVNI IZBIRNIK za prilagoditev nastavitve.

Večkrat pritisnite PODATKOVNI IZBIRNIK 
za izbiro naslednje nastavitve efekta

4. Za vrnitev v način predvajanja pritisnite EXIT (IZHOD).

♫ Med efekti lahko prehajate kadarkoli, tudi ko ste v meniju za 
izbiranje efektov, tako da pritisnete gumb efekta ali ustrezen 
gumb na nožni stopalki.

Gumb Tap
Gumb TAP lahko uporabite, da vstavite čas zamika in nastavitev 
stopnje modulacije z ritmičnim pritiskanjem gumba TAP.

Ko izberete efekt zamika, bo gumb TAP utripal sočasno z nastavitvijo 
časa zamika. Ko izberete modulacijski efekt, bo gumb TAP utripal 
sočasno z nastavitvijo stopnje modulacije (stopnje modulacije 
imajo lahko 12-sekundne intervale, zato gumb TAP ne bo utripal 
konstantno). 

Ko sta izbrana tako učinka zamika kot modulacije, bo gumb TAP 
utripal sočasno z učinkom zamika in bo nadzoroval le nastavitev 
časa zamika.

♫ Za preciznejšo nastavitev časa zamika in stopnje modulacije 
lahko uporabite menije za nastavitev efektov ali Fender FUSE.

Za nastavitev TAP intervala efektov:

1. V menijih za nastavitev efektov izberite zamik ali modulacijski 
efekt, zaradi katerega gumb TAP utripa (glej Izbiranje efektov, 
stran 7).

2. Ritmično pritiskajte gumb TAP (najmanj dvakrat) sočasno z 
želenim intervalom. Če gumb TAP pritisnete le enkrat, bo interval 
nastavljen na najvišjo vrednost.

♫ Če odprete meni za nastavitev efektov (glej Nastavitve efektov 
zgoraj), si lahko ogledate trenutne vrednosti TAP, če jih 
nastavljate med vstavljanjem!

Shranjevanje prednastavitev
Ojačevalec Mustang vam s pomočjo zmogljive funkcije omogoča 
shranjevanje vsake nastavitve kot dela prednastavitve. Ko izberete 
prednastavitev bo nemudoma priklican nivo vsakega gumba, vse 
nastavitve efektov in izbiro modela ojačevalca, ki ste ga shranili kot 
prednastavitev.

    Gumb za shranjevanje (SAVE) se bo pri vklopu katerega 
koli programirljivega gumba ali urejanju katere koli 

druge nastavitve na ojačevalcu osvetlil rdeče. To pomeni, da ste 
prednastavitev začasno spremenili. Spremembe lahko razveljavite 
tako, da PODATKOVNI IZBIRNIK obrnete na drugo prednastavitev in 
nato še nazaj. 

♫ Gumb za izhod (EXIT) ne bo preklical sprememb za trenutno 
prednastavitev. Le z izbiro drugačne prednastavitve s 
PODATKOVNIM IZBIRNIKOM, nožno stopalko ali Fender FUSE 
bodo vaše začasne spremembe izbrisane.

Za shranjevanje prednastavitve:

♫ Nastavitev zaklepa pomnilnika (Memory Lock) morate 
izključiti (OFF), da shranite prednastavitve (glej Meni za 
uporabo, stran 12)

1. Če želite shraniti prednastavitev najprej spremenite obstoječo 
prednastavitev, npr. z obračanjem programirljivih gumbov, kot je 
GAIN.
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2. Stlačte tlačidlo SAVE (Uložiť). Gumba SAVE in EXIT morata biti 
osvetljena. Sedaj lahko z gumbom EXIT prekličete shranjevanje.

3. Prednastavený preset, ktorý chcete prepísať, vyberiete 
pootočením korekcie DATA WHEEL. 

4. Pritisnite PODATKOVNI IZBIRNIK, če želite urejati ime nove 
prednastavitve. Z gumbi lahko izvedete funkcije, naštete na 
spodnjem delu zaslona; obrnite PODATKOVNI IZBIRNIK za izbiro 
znakov.

5. Na potvrdenie uloženia stlačte tlačidlo SAVE znovu.

Kitarski uglaševalec
Vaša aparatúra Mustang™ má zabudovaný režim ladičky, vďaka 
ktorej si svoju gitaru môžete naladiť priamo na displeji. 

Uporaba uglaševalca:

1. Stlačte a podržte tlačidlo TAP. Gumba TAP in EXIT se bosta 
osvetlila.

2. Zahrajte ktorúkoľvek strunu na gitare a sledujte displej.Poleg 
igle za natančno uglaševanje bo prikazana nota uglaševane 
strune.

"uglašeno"

3. Obrnite ključe za uglaševanje strun na vaši kitari, dokler z iglo za 
natančno uglaševanje ne dosežete uglašenosti, kot je prikazano 
zgoraj.

4. Štandardné ladenie gitary je nasledovné:

5. Pre odchod z režimu ladičky stlačte tlačidlo EXIT alebo TAP.

Nožne stopalke
Štiriprstna nožna stopalka 
(0080996000)
Povežite štiriprstno nožno stopalko z ojačevalcem Mustang (pri-
loženo ojačevalcu Mustang IV in V, opcijska oprema za Mustang 
III) in omogočite daljinsko večfunkcijsko nožno upravljanje. Prikaz 
podatkov nožne stopalke in indikatorjev LED je enak tistemu na 
zaslonu ojačevalca, zato lahko npr. uglašujete vašo kitaro in izbirate 
prednastavitve tako, da gledate nožno stopalko, pri tem pa vam ni 
treba gledati na zaslon ojačevalca Mustang!

• Izberite hiter dostop do prednastavitev (QA1/QA2/QA3)

• Izberite prednastavitev (up/down/bank - gor/dol/mesto)

• Prehodni efekti

• Aktivirajte uglaševalnik

Indikatorji načina

Tri načine nožne stopalke označujejo trije indikatorji LED, označeni 
kot MODE 1, MODE 2 ter MODE 3. Način uglaševalca nožne stopalke 
deluje, ko so vsi indikatorji LED neaktivni.

Za preklop med načini pritisnite gumb MODE. Če želite aktivirati 
način uglaševalca, pritisnite in zadržite gumb MODE.

♫ V meniju za uporabo lahko zaklenete štiriprstno stopalko v 
načinu 1,2 ali 3 in preprečite nenamerne spremembe načinov 
(glej Meni za uporabo, stran 12).

• Način 1-V načinu 1 z nožno stopalko izberete enega izmed treh 
hitrih dostopov do prednastavitev z uporabo označenih gumbov: 
QA1/QA2/QA3 (skladno z indikatorjem LED MODE 1). Ko izberete 
hiter dostop do prednastavitev, bo število prednastavitev prikazano 
na zaslonu nožne stopalke.

♫ V meniju za uporabo lahko za hiter dostop določite katero koli 
prednastavitev. (glej Meni za uporabo, stran 12).

• Način 2-V načinu 2 z nožno stopalko prestavljate prednastavitve 
gor/dol ali v serijah mest po 10 z uporabo označenih gumbov: 
DOWN/UP/BANK (skladno z indikatorjem LED MODE  2). Ko izbere-
te prednastavitev, bo število prednastavitev prikazano na zaslonu 
nožne stopalke.

• Način 3-V načinu 3 z nožno stopalko prehajate efekte modulacije, 
zamika ali Stompbox z uporabo označenih gumbov: STOMP/MOD/
DELAY (skladno z indikatorjem LED MODE  3). Gumbni indikatorji 
LED nožne stopalke prikazujejo aktivne efekte, tako kot gumbi na 
ojačevalcu.
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♫ Gumb nožne stopalke lahko določite za prehod med efekti 
odmeva, tako da ga dodate na dvoprstno nožno stopalko 
Mustang (glej Možnosti šestprstne nožne stopalke spodaj).

• Način uglaševalca-Za aktiviranje uglaševalca pritisnite in zadržite 
gumb MODE. Na zaslonu ojačevalca in na nožni stopalki bodo prika-
zani enaki podatki za uglaševanje, zaradi česar lahko za uglaševanje 
uporabite eno izmed možnosti. Na nožni stopalki bo prikazana naj-
bližja nota; gumbni indikatorji LED bodo prikazovali povišane/zniža-
ne in razglašene tone, "uglašeno (in tune)" bo prikazoval osvetljen 
zelen indikator LED pod nožno stopalko.

Za izhod iz načina uglaševalca pritisnite kateri koli gumb na nožni 
stopalki. 

Dvoprstna nožna stopalka 
(0080997000)
Povežite dvoprstno nožno stopalko z ojačevalcem Mustang (prilo-
ženo ojačevalcu Mustang III, opcijska oprema za Mustang IV in V) 
in omogočite daljinsko večfunkcijsko nožno upravljanje. V Meniju 
za uporabo (stran 12) dvoprstni nožni stopalki določite eno izmed 
sledečih funkcij:

• Izberite prednastavitve (gor/dol)

• Izberite hiter dostop do prednastavitev (QA1/QA2)

• Prehodni efekti (številne kombinacije)

• Nastavite interval TAP

 

Možnosti šestprstne nožne stopalke
Priključite tako štiriprstno kot dvoprstno nožno stopalko na 
ojačevalec Mustang in razširite možnosti daljinskega upravljanja. 
Ustvarite lahko številne različne kombinacije nožnega upravljanja, 
tako da določite različne funkcije za vsako nožno stopalko.

Lahko na primer določite hiter dostop do prednastavitev štiriprstni 
nožni stopalki in prednastavitve gor/dol dvoprstni stopalki. Lahko 
tudi prehajate med efekti s štiriprstno stopalko, z dvoprstno pa 
izbirate prednastavitve. Izbira je vaša.

EXP-1 ekspresivni pedal

EXP-1 ekspresivni pedal (št. 2301050000) je pedal z dvema nači-
noma delovanja, ki ga lahko programirate za upravljanje številnih 
parametrov na ojačevalcu Mustang. Priključite pedal EXP-1 v vtič "4 
BUTTON FOOTSWITCH".

EXP-1 deluje v dveh načinih, prvi uravnava glasnost in drugi izra-
žanje. Med načini lahko prehajate tako, da močno pritisnete na 
zgornji del pedala. Trenutni način pedala prikazujejo rdeči in zeleni 
indikatorji LED na EXP-1.

• Način uravnavanja glasnosti (zeleno) upravlja skupni nivo gla-
snosti (EXP-1 lahko v načinu glasnosti (Volume mode) tudi izklju-
čite). 

• Z načinom izražanja (rdeče) lahko upravljate z večino efekti in 
parametri vašega ojačevalca Mustang. Med pogostejše uporabe 
spada upravljanje parametra pogostosti efekta wah ali parametra 
stopnje/časa učinka modulacije ali zamika. 

♫ S programsko opremo Fender® FUSE™ lahko prav tako opra-
vite vse nastavitve na vašem pedalu EXP-1.

Kalibracija pedala EXP-1
Prvič, ko EXP-1 povežete z ojačevalcem Mustang, ga morate kalibri-
rati in tako želen razpon premikov pedala registrirati z ojačevalcem. 
Kalibracija vzame največ minuto:

Za kalibracijo EXP-1:
1. Priključite pedal EXP-1 v vtič "4 BUTTON FOOTSWITCH" na 

zadnji strani ojačevalca Mustang s priloženim kablom.

2. Turn the amplifier OFF.

3. Pritisnite in zadržite gumb UTIL na ojačevalcu, nato ga vključite 
(ON). Gumb UTIL držite toliko časa, da ni več osvetljen.

4. Pedal EXP-1 premaknite med želenimi končnimi točkami pete 
in prstov, saj s tem nastavite razpon premikov pedala, ki ga 
ojačevalec prepozna.

♫ Če npr. želite z ojačevalcem registrirati le srednjo tretjino 
razpona pedala, premaknite naprej in nazaj le srednjo tretji-
no pedala. Pedal EXP-1 mora biti ob pričetku kalibracijskega 
postopka v položaju znotraj želenega razpona.

5. Pomocou korekcie DATA WHEEL vyberte nový preset.  

6. Teraz je expression pedál EXP-1 úspešne nakalibrovaný! 
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♫ Postopek kalibracije ponovite vsakič, ko zamenjate pedal 
EXP-1, ko ga priključite na drug ojačevalec ali izvedete 
ponastavitev na tovarniške vrednosti (Factory Restore) na 
ojačevalcu (glej stran 13).

Nastavitve pedala EXP-1
Nastavitve pedala EXP-1 lahko shranite s trenutno prednastavitvijo, 
tako da so funkcije EXP-1 ob vsakem izboru določene prednastavi-
tve prilagojene za to prednastavitev. Pred spremembami nastavi-
tev EXP-1 izberite prednastavitev, ki jo želite shraniti z nastavitvami 
EXP-1.

Za spremembo nastavitev EXP-1:
1. Priključite pedal EXP-1 v vtič "4 BUTTON FOOTSWITCH" na 

zadnji strani ojačevalca Mustang s priloženim kablom.

2. Select the preset with which you want to use the EXP-1.

3. Pritisnite in zadržite PODATKOVNI IZBIRNIK, dokler ni prikazan 
meni, kjer lahko omogočite ekspresivni način.

4. Rotate the DATA WHEEL to change the settings in the current 
menu. Pritisnite PODATKOVNI IZBIRNIK in izberite naslednji 
meni iz spodnjega seznama.

♫ BLIŽNJICA: Hitro izbiranje menijev v obe smeri je mogoče z 
obračanjem PODATKOVNEGA IZBIRNIKA, medtem ko ga drži-
te pritisnjenega. 

5. Če želite obdržati spremenjene nastavitve EXP-1, shranite tre-
nutno prednastavitev, sicer pritisnite EXIT in s PODATKOVNIM 
IZBIRNIKOM izberite drugo prednastavitev, da izbrišete spre-
membe.

EXP-1 meniji:

• Omogoči ekspresivni način (Expression Mode Enable) - (Off, Amp, 
Stomp, Mod, Delay, Reverb, Volume) Izberite kategorijo, ki jo želite 
upravljati z EXP-1 v ekspresivnem načinu ali izberite "Off", če želite, 
da je pedal v ekspresivnem načinu izklopljen.

♫ Za trenutno prednastavitev na ojačevalcu morate izbrati 
efekt (ali v Fender FUSE), da je to kategorijo ali efekt mogoče 
izbrati v tem meniju. 

• Parameter ekspresivnega načina (Expression Mode 
Parameter) - (spremenljiv) Izberite parameter, s katerim želite 
upravljati EXP-1 v ekspresivnem načinu. Možnosti se lahko raz-
likujejo glede na kategorijo, ki ste jo izbrali v zgornjem meniju 
"Omogoči ekspresivni način", in modul efekta, ki je izbran v trenu-
tni prednastavitvi. 

• Ekspresivni način peta/prst (Expression Mode Heel/Toe) - 
(spremenljiv) S tema menijema lahko s peto oz. spodnjim delom 
pedala nastavite nivo aktivnega parametra (izbranega v zgornjem 
meniju) na najnižji položaj (petna nastavitev) in s prstom oz. z 
zgornjim delom na najvišji položaj (prstna nastavitev). Možnosti 
razpona so spremenljive in odvisne od vaše izbire v zgornjem 
meniju "Parameter espresivnega načina".

• Vrsta ekspresivnega načina (Expression Mode Type) - 
(Capture, Live) Če je izbran način "Live", bo trenutni položaj pedala 

prepisal shranjeno nastavitev prednastavitve za določen parame-
ter ekspresivnega pedala pri prvi izbiri prednastavitve. Če je izbran 
način "Capture", je pedal onemogočen, dokler ga ne premaknete, 
zatem ko ste prvič izbrali prednastavitev. 

• Prehajanje med ekspresivnimi efekti - (On/Off) Izberite "On 
(Vklop)" za prehajanje (izklop) trenutno izbranega efekta v meniju 
"Omogoči ekspresivni način" ob preklopu EXP-1 v način glasnosti. 
Izberite "Off (Izklop)", če želite, da efekt ostane aktiven. 

• Obnovitev parametrov ekspresivnega načina - (On/Off) 
Izberite "On (Vklop)" za obnovitev parametrov ekspresivnega 
načina na vrednosti prednastavitev, shranjene ob preklopu EXP-1 
v način glasnosti. Izberite "Off (Izklop)", če želite, da parameter 
ostane nastavljen na položaj pedala (prstni položaj) ob preklopu 
v način glasnosti.

• Delovanje načina glasnosti - (Volume/Off) Izberite "Volume 
(Glasnost)", če želite, da pedal upravlja skupni nivo glasnosti v 
načinu glasnosti. Izberite "Off", če želite, da je pedal ob preklopu v 
način glasnosti IZKLJUČEN.

• Način glasnosti peta/prst - (0-100 %) S tema menijema nastavite 
skupni nivo glasnosti s peto pedala v najnižjem položaju (glasnost 
pete) in s prstom pedala v najvišjem položaju (glasnost prsta).

• Prvotni vir pedala - (From Preset/From Pedal) Izberite "From 
Preset (Iz prednastavitve)", če želite, da EXP-1 preklopi v privzeti 
prednastavitveni način (glej spodnjo opombo) ob vsaki izbiri 
prednastavitve. Izberite "From Pedal (Iz pedala)", če želite, da EXP-1 
ob menjavi prednastavitev ostane v trenutno izbranem načinu. 
Nastavitev prvotnega vira pedala je splošna nastavitev, ki ni pove-
zana z nobeno prednastavitvijo in je ni potrebno shraniti, saj je 
vedno nastavljena na trenutno izbiro.

♫ Privzeti prednastavitveni način je način (ekspresivni ali način 
glasnosti), v katerem je EXP-1, ko shranite prednastavitev. 
Privzeti prednastavitveni način lahko spremenite, tako da 
znova shranite prednastavitev na EXP-1 v drugem načinu ali 
z uporabo programske opreme Fender FUSE. 
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Meni za uporabo
  Pritisnite gumb UTIL za aktivacijo menijev za uporabo. Za 

prehajanje med devetimi spodaj naštetimi meniji zaporedo-
ma pritiskajte gumb UTIL.

• Quick Access (Hiter dostop) #1 / #2 / #3 - Za izbiro hitrega 
dostopa do prednastavitev uporabite prve tri menije uporabe. Nato 
lahko do teh prednastavitev hitro dostopate iz nožnih stikal (glej 
Nožne stopalke na strani 9). 

• Način dvoprstne nožne stopalke - V tem meniju določite funkci-
je dvoprstni nožni stopalki. 

• Four-Button Footswitch Mode — Pomocou tohto menu uza-
mknete footswitch so štyrmi tlačidlami v režime 1, 2 alebo 3. Ak 
chcete footswitch používať v normálnom móde so všetkými režima-
mi, vyberte "Normal." Način uglaševalca je vedno na voljo, tudi pri 
zaklenjenem načinu.

• Nastavitev zaklepa pomnilnika (Memory Lock) - S tem meni-
jem lahko preprečite nenamerne spremembe prednastavitve. 
Začasne spremembe prednastavitev z vključenim (ON) zaklepom 
pomnilnika bodo še vedno mogoče, vendar je shranjevanje onemo-
gočeno, dokler zaklepa ne izključite (OFF).

• Raven analognega izhoda (Line Out Boost) - S tem menijem 
lahko nastavite raven izhodnih vtičev in prilagodite vhodno občutlji-
vost povezane zvočne opreme.

• Kontrast zaslona LCD (LCD Contrast) - S tem menijem prilago-
dite kontrast zaslona ojačevalca Mustang.

• O tem ojačevalcu (About This Amp) - Ta meni prikazuje trenu-
tno nameščeno različico vdelane programske opreme ojačevalca. S 
temi podatki lahko preverite, če je za vaš ojačevalec na voljo poso-
dobitev. 

Izhodi za zvočnike
Le Mustang V

Glavni ojačevalec Mustang V ima na voljo izhoda za stereo zvočnike, 
ki ju morate povezati z ohišjem stereo zvočnikov, kot je Mustang 
V 412 s štirimi 12-palčnimi zvočniki Celestion® G12P Rocket 50 
(priporočeni) ali dvema 8Ω zvočniškima ohišjema s posamezno 
zmogljivostjo 75 W.

Analogni izhodi

Ti XLR stereo izhodi zagotavljajo uravnovešene zvočne signale z 
enakomerno jakostjo za povezavo z mešalnimi mizami ali snemalno 
opremo. Stikalo GROUND LIFT pritisnite "noter" in odklopite 
ozemljitvene povezave (pin-1) iz vtičev XLR, kar lahko v nekaterih 
primerih zmanjša linijski šum. Običajna lega tega stikala je v 
nasprotnem (zunanjem), ozemljenem položaju.

Vtiči Aux/slušalke
Pomožni vhod 

  S pomožnim vhodom lahko povežete zvok spremljave z 
vašim ojačevalcem Mustang. Z mini stereo kablom povežite 

Izhod za slušalke CD ali MP3 predvajalnika z vtičem AUX. Za 
prilagoditev pomožnega nivoja glasnosti uporabite nadzor glasnosti 
na predvajalniku skupaj z gumbom za prilagoditev skupnega nivoja 
glasnosti MASTER.

Vtič za slušalke

  Za uživanje v stereo funkcijah ojačevalca Mustang 
priključite vaše običajne slušalke, slušalke za v uho ali 

zvočnike z napajanjem. Ta vtič lahko uporabite tudi kot izhod za 
snemanje sterea. Ob uporabi vtiča za slušalke (PHONES) je zvočnik 
ojačevalca utišan.

Ponavljanje efektov
Z vtiči ponavljanja efektov povežite zunanje efekte (efektne naprave) 
z ojačevalcem Mustang.

Mustang IIIMustang IV in V

Ojačevalca Mustang IV in V sta združljiva s stereo ali mono efekti. 
Upoštevajte, da bo mono-in, mono-out efekt uporabil eno 
oddajanje in eno prejemanje, kar bo vplivalo le na eno stran stereo 
podobe. Ojačevalec Mustang III je združljiv zgolj z mono efekti. 

Vtič(e) FX SEND povežite z vhodom/vhodi na zunanjem efektu in 
povežite vtič(e) FX RETURN z vhodom/vhodi na efektu.
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M U S T A N G ™ I I I / I V/ V  ( V. 2 )

USB vrata
    Povežite ojačevalec Mustang™ z računalnikom prek vrat USB 

in povzdignite vašo glasbo na naslednjo raven.

• Svoj aparát Mustang môžete ovládať pomocou softvéru 
Fender® FUSE™, s ktorým tiež získate prístup k bonusovým 
funkciám, ktoré nie sú súčasťou základného vybavenia.

♫ Podrobnosti nájdete v príručke pre softvér Fender FUSE na 
webovej stránke  https://fuse.fender.com/support .

• Snemanje in urejanje zvoka ojačevalca s programsko opremo 
Ableton® Live Lite 8 Fender® Edition.

♫ Za več podrobnosti si oglejte spletno stran Ableton® Live 
Lite 8 Fender edition: www.fender.com/support/articles/
redeeming-licenses-for-third-party-software-for-your-
fender-fuse-compatible-amp/.

Ponastavitev na tovarniške 
vrednosti in Posodobitev vdelane 
programske opreme (Firmware)

Ponastavitev na tovarniške vrednosti
Če želite, lahko ponastavite vrednosti vašega ojačevalca Mustang na 
tovarniške. Vse uporabniške prednastavitve bodo pri tem izbrisane!

Za ponastavitev vrednosti ojačevalca Mustang:

1. VYPNITE aparatúru.

2. Zatiaľ čo aparatúru budete znovu ZAPÍNAŤ, stlačte a podržte 
tlačidlo EXIT. Gumb EXIT držite toliko časa, da ni več osvetljen.  

!  Funkcija tovarniške ponastavitve (FACTORY RESTORE) bo 
izbrisala vse uporabniške prednastavitve. To bo vplivalo tudi 
na izbire efektov s programsko opremo Fender FUSE.

Posodobitev vdelane programske 
opreme (Firmware)
Občasno lahko Fender izda posodobitve vdelane programske 
opreme ojačevalcev Mustang za izboljšanje delovanja ali dodajanje 
novih funkcij. Za posodobitev vašega ojačevalca ga morate prek 
USB vrat povezati z računalnikom, ki ima nameščeno programsko 
opremo Fender FUSE in povezavo z internetom.

♫ Podrobnosti nájdete v príručke pre softvér Fender FUSE na 
webovej stránke  https://fuse.fender.com/support .

Pogosta vprašanja
Sledeče spletne strani služijo kot odlična izobraževalna mesta, kjer 
se lahko naučite več o vašem ojačevalcu kot tudi glasbi.

• www.fender.com/support

• Pridružite se Fenderjevi skupnosti na forumu, kjer lahko prebirate 
objave in zastavljate vprašanja. Obstaja celo forum, posvečen le 
Mustangu: www.fender.com/community/forums

• Poiščite material za učenje glasbene teorije in tiskane note s strani 
Hal Leonard Publications: www.halleonard.com
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