
2.0



2.0

2 f e n d e r . c o m

Começando
Introdução
Esse manual é o seu guia passo a passo para o programa Fender® 
FUSE™ para o seu amplificador Bronco™ 40. Fender FUSE o permite 
controlar o amplificador do seu computador e a realizar muitas 
funções além daquelas que o seu amplificador proporciona 
sozinho. Sistemas requeridos: Para operar Fender FUSE você 
deverá ter um computador com Windows 7, Vista ou XP, ou então 
um computador Macintosh com processadores Intel operando a 
versão OS X 10.5 (Leopard) ou superior.

Instalando Fender® FUSE™
Para instalar o Fender FUSE no seu computador, favor fazer o 
download da última versão do arquivo de configuração na página:  
http://fuse.fender.com.

Para instalar o Fender FUSE:
1. Clique duas vezes no arquivo Fender FUSE Setup.exe ou 

no FUSE Installer.dmg (para computadores Mac) e siga as 
instruções na tela. Por exemplo:

 

2. Se qualquer controlador de dispositivo ou janelas de 
programas auxiliares surgirem na tela durante o processo de 
instalação do Fender FUSE, sempre permita que os mesmos 
sejam instalados. 

Atualização Firmware
O seu amplificador Bronco 40 poderá precisar de uma atualização 
de programa para operar devidamente com o Fender FUSE.

Para atualizar o firmware no seu amplificador Bronco 40:

1. Conecte o seu amplificador Bronco 40 na entrada de USB do 
seu computador e abra o programa Fender FUSE.

2. Desligue o amplificador.

3. Pressione e mantenha pressionado o botão SAVE no seu 
amplificador enquanto gira o botão ligar. Continue 
pressionando o botão SAVE até que o mesmo comece a piscar  
em vermelho. 

4. As instruções de atualizações de programa serão abertas 
automaticamente e lhe darão duas opções. Selecione a opção 
“Bundled Update” a não ser que você tenha feito o download 
de uma atualização de programa mais recente na página http:/
fender.com/en-PT/support.

5. Desligue o amplificador e depois o ligue novamente para 
finalizar a atualização.

 
Selecione "Next"

Selecione "Bundled Update"

Selecione "Fender FUSE Installer.app"

http://fuse.fender.com
http:/fender.com/en-PT/support
http:/fender.com/en-PT/support
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Editor De Preset
Esta será a primeira tela que você verá quando iniciar o Fender® FUSE™. Quando o seu amplificador estiver conectado ao seu computador por 
uma entrada USB, a tela do Fender FUSE refletirá exatamente o que o amplificador estiver fazendo. Se você clicar e arrastar um botão no Fender 
FUSE, o controle correspondente do seu amplificador  será imediatamente afetado, e vice-versa.

A. PAINEL DE CONTROLE PRESET — Clique no lado direito do 
menu suspenso para selecionar um preset ou utilize as flechas 
para cima / para abaixo para navegar pelos mesmos. Clique no 
lado esquerdo do menu suspenso para escolher entre amp ou 
presets de computador. Os cinco botões abaixo lhe permitem 
criar um novo preset do começo, abrir um preset no seu 
computador, importar um ou mais componentes de um preset 
diferente para o preset em curso (Configurações Amp / FX / 
Band), salvar ou apagar um preset.

B. CONFIGURAÇÃO DE EFEITOS — Esses botões funcionam da 
mesma maneira como no amplificador Bronco™ 40. Se você 
clicar nesses botões, uma janela de status irá aparecer.

C. PAINEL SEARCH — Essa janela lhe permite buscar por presets e 
arquivos de áudio nos locais selecionados com os botões abaixo. 
Resultados de busca serão exibidos via Media Library, podendo 
ser também acessados rapidamente ao clicar no botão Media 
Library.

D. TUNER — O afinador Fender FUSE proporciona as características 
de um afinador de guitarra de estúdio em rack montado. 

E. PRESET INFO — Clique para editar informações de preset. (veja 
na página 7).

F. CONTROLES DO AMP — Clique e arraste quaisquer dos botões 
para ajustar as configurações do amplificador para o preset em 
curso. Quaisquer dos botões “grayed-out” são controles que 
ainda não foram ativados.

G. START / BAND  — Clique em START para tocar a faixa banda. 
Clique em BAND para selecionar a faixa banda e editar as 
configurações das mesmas. (veja página 8).

H. AMPLIFICADOR — Clique no menu suspenso para selecionar 
um tipo de amplificador ou utilize as setas para cima / para baixo 
para navegar pelos tipos de amplificadores. 

I. AMP AVANÇADO — Clique para abrir a janela de configurações 
avançadas do amplificador. (veja página 6).

J. PEDAIS EFEITO — Clique em quaisquer desses vãos (fendas) 
abertos para adicionar um pedal de efeito e editar as 
configurações de efeito (veja página 4)

K. ÍCONE AMP — Clique nesse ícone para voltar a editar as 
configurações de tons de amplificador após ajustar as 
configurações de efeito.

L. EFEITOS RACK — Clique em quaisquer desses quatro espaços 
abertos para adicionar um efeito de montagem em rack e editar 
as configurações de efeito. (veja página 5).

M. AMP CONECTADO — Indica quando o seu amplificador estiver 
conectado.

N. COMUNIDADE — Clique para abrir o website da comunidade 
Amplificadores Fender Online. (veja página 11).

O. LOGIN — Clique para acessar o website da comunidade 
Amplificadores Fender Online. (veja página 11).
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Clique em quaisquer desses quatro vãos à esquerda do amplificador {A} para selecionar um efeito e abrir a tela de edição dos efeitos de pedal. 
Esses efeitos são localizados antes do modelo de amplificador no caminho do sinal a fim de proporcionar um som semelhante aos efeitos que 
estão conectados com sua corda da guitarra antes da entrada do amplificador.

Fender® FUSE™ lhe dá acesso a mais combinações de efeito, além das do próprio amplificador. Por exemplo, você poderá acrescentar um pedal 
de eco antes do amplificador, o que pode ser apropriado para um toque de rockability. Os efeitos de modulação como flangers e phrasers soam 
muito diferentes na frente do amplificador.  NOTA: Amplificadores Bronco™ 40 também o permitem mudar a ordem de efeitos (que afetam os 
sons) ao arrastar os ícones de efeito para vão diferentes {A}.

B. SELETOR DE EFEITO PEDAL — Clique no menu suspenso para 
selecionar um efeito ou use as setas para cima/ para baixo para 
navegar pelos efeitos da categoria selecionada {A}. Efeitos são 
separados em quatro categorias:  Stompbox, Modulation, Delay 
e Reverb.

C. CONFIGURAÇÕES DE EFEITO — Clique e arraste qualquer 
desses botões para ajustar as configurações do pedal de efeitos. 
O nível preciso de cada configuração será exibido abaixo da 
janela de Seleção de Efeitos de Pedal {B}.

♫ Você poderá também ajustar os botões na versão menor 
de ícones efeitos de pedal abaixo, que será conveniente 
quando você estiver na janela de Editor de Preset.

D. COR DO PEDAL — Clique em quaisquer dessas amostras de cor 
para mudar a cor do pedal de efeito. Alterações de cor mudam 
somente o visual, não afetando o som dos efeitos..

E. DELETAR — Clique no botão “X” para remover o efeito de um 
preset em curso.

F. BYPASS — Clique no botão do pedal para ligar ou desligar 
o efeito (bypass). A luz vermelha no canto superior esquerdo 
indica quando o efeito está ligado ou desligado.

♫ Você poderá também clicar no botão liga / desliga na versão 
menor de ícone de efeito de pedal abaixo.

CARACTERÍSTICAS  EXCLUSIVAS:  

• POSIÇÃO DE EFEITOS Antes– ou Depois–Amp

• EFEITOS BYPASS

Estas características do Fender® FUSE™ acrescentam funcionalidade além 
das que o seu próprio amplificador possui. Fender Fuse permite que você 
posicione os seus efeitos antes do amplificador no caminho do sinal para uma 
maior variedade de opções de som. Fender Fuse também permite que você 
desvie temporariamente um efeito ao invés de deletá-lo e perder todas as suas 
configurações de efeito cada vez que você quiser ligar ou desligar um efeito.

Efeitos do pedal
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Clique em quaisquer dos quatro vãos à direita do amplificador {A} para selecionar um efeito e abrir a tela de edição de efeitos de rack. Esses 
efeitos estão localizados após o modelo do amplificador no caminho do sinal para proporcionar um som semelhante ao de efeitos que são 
conectados pelos effects loop de um amplificador ou adicionados em um console de gravação.  NOTA: Amplificadores Bronco™ 40 também 
permitem que você mude a ordem dos efeitos (que afetam os sons) ao arrastar os ícones de efeito para vão diferentes {A}. 

B. SELETOR DO EFEITO RACK  — Clique no menu suspenso para 
selecionar um efeito, ou use as setas para cima/ para baixo para 
navegar pelos efeitos da categoria selecionada {A}. Efeitos são 
separados em quatro categorias:   Post Gain, Modulation, Delay 
e Reverb.

♫ Você poderá ter um total de até quatro efeitos ativos a qualquer 
momento, mas você somente poderá ter apenas uma categoria 
de cada ativa. Por exemplo, você pode ter um efeito reverb tanto 
antes quanto depois do amplificador, mas não em ambos.

C. CONFIGURAÇÕES DE EFEITO — Clique e arraste quaisquer 
desses botões para ajustar as configurações de efeitos de rack. O 
nível preciso de cada configuração será exibido abaixo da janela 
de Seleção de Efeitos de Rack {B}.

♫ Você pode também ajustar os botões na versão menor do ícone 
de efeito de rack abaixo, que será conveniente quando você 
estiver na janela de Editor de Preset.

D. DELETAR — Clique em “X” para remover o efeito de um preset 
em curso.

E. BYPASS — Clique no botão liga / desliga para ligar ou desligar 
o efeito (bypass). A luz vermelha próxima ao botão power indica 
quando o efeito está ligado ou desligado.

♫ Você poderá também clicar no botão liga / desliga na versão 
menor do ícone de efeito de rack abaixo.

Efeitos do Rack
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B. AMPLIFICADOR — Clique no menu suspenso para selecionar 
um tipo de amplificador, ou use as setas para cima/ para baixo 
para navegar pelos tipos de amplificadores.

C. CONTROLES DO TOM — Clique e arraste quaisquer desses 
botões para ajustar o ganho e configurações de tom do 
amplificador.

♫ Você poderá também ajustar os botões na versão menor 
do ícone de amplificador abaixo, que será conveniente 
quando você estiver na janela do Editor de Efeitos.

D. PAINEL DE CONTROLE AVANÇADO — O painel de controle 
avançado permite a otimização do seu amplificador além dos 
controles básicos de tom.

♫ Os ajustes que você fizer no painel de controle avançado 
do seu amplificador permanecerão com o preset quando 
você desconectar o amplificador do Fender FUSE, mas 
você não será capaz de fazer ajustes adicionais aos 
parâmetros sem antes se conectar com o Fender FUSE 
novamente.

CARACTERÍSTICAS  EXCLUSIVAS:  

• Parâmetros habituais do portão de ruído (NOISE GATE) 
• Canal BLEND

• Tipo GABINETE
• Amplificador SAG

• Tubo BIAS
• Segundo MASTER

• USB GAIN

Estas características do Fender® FUSE™ acrescentam funcionalidade além 
daquelas que o próprio Bronco™ 40 proporcionam. Use estas características para 
customizar o seu amplificador e criar o seu próprio som.

Clique no botão ADVANCED {A} para abrir a tela de configurações avançadas do amplificador. Os controles que vão aparecer {D} 
irão variar dependendo do tipo de amplificador que está selecionado {B} no momento.

Configurações Avançadas do Amplificador
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Clique no botão “PRESET INFO” {A} para abrir a janela de Informações de Preset. Esta janela permite que você edite uma grande 
variedade de informações de preset a fim de capacitar funções de procura mais úteis e facilitar a identificação de presets. A 
informação que você digitar estará visível aos membros da Comunidade Fender Online, caso você resolva atualizar os seus presets 
e compartilhá-los com a comunidade.

B. NOME DO PRESET — O nome do preset atualmente ativo no 
amplificador aparecerá aqui.

C. AUTOR — O criador do preset em curso aparecerá aqui.

D. DESCRIÇÃO — Escreva uma descrição para o preset atualmente 
ativo no amplificador para referenciar seu uso. Por exemplo: Eu 
uso este preset na seção de abertura de “Cliffs of Dover”, de Eric 
Johnson, com efeitos de delay..

E. TAGS — Escreva termos descritivos, separados por vírgula, 
para o preset atualmente ativo no amplificador. Estas palavras-
chaves auxiliam na procura por presets na Media Library. Do 
exemplo acima, você poderia escrever os seguintes termos: 
“Funk, Chorus, Slap.”

F. GÉNEROS — Escreva o gênero principal (categoria de música) e, 
no máximo, mais outros dois gêneros para o preset atualmente 
ativo no amplificador.

G. OK — Clique em OK para salvar todas as suas entradas para o 
preset em curso no seu amplificador.

TELA DE INFORMAÇÃO DE PRESET
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Clique no botão “BAND TRACK” {A} para selecionar uma faixa e ajustar suas configurações de banda. Embora você não possa armazenar 
as faixas banda no seu amplificador Bronco™ 40, você poderá tocar músicas no seu computador através do Fender FUSE e salvar a faixa 
associada como parte do preset do Bronco 40.

B. MP3 / WAVE — Selecione o botão MP3 / Wave se quiser 
selecionar um arquivo de faixa banda MP3 / Wave para o preset 
em curso do Bronco 40.

C. LISTA DA FAIXAS — Clique nessa lista suspensa para selecionar 
uma faixa banda no seu computador para o preset em 
andamento do Bronco 40. Quando você começar a faixa banda, 
o áudio irá tocar através dos alto-falantes  do seu computador, 
então você irá precisar ajustar o volume playback através do seu 
computador e do controle do volume dos alto-falantes.

D. REPEAT — Clique nesse botão para um playback de loop 
contínuo.

E. PREVIEW / STOP — Clique para escutar a faixa banda 
selecionada na Track List {C}.

F. OK — Clique em OK para salvar suas seleções e configurações 
de faixa banda para o preset em andamento do Bronco 40.

Telas Band Track
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Clique em Menu Principal e depois em UTILITY {A} para acessar as funções de atualização de Backup / Recuperar e Firmware.

CARACTERÍSTICAS   EXCLUSIVAS:  

• BACKUP PRESETS 

• RESTAURAR PRESETS

Estas características do Fender® FUSE™ acrescentam funcionalidades 
além daquelas que o seu próprio amplificador possui. Use o backup de 
presets para resumir os dados dos presets de seu amplificador. inclusive. 
O Fender FUSE faz backups no seu computador com suas descrições 
pessoais para que você possa, facilmente, encontrá-las e recuperá-las. Se 
quiser, você pode salvar backups completamente diferentes, como “My 
Rock Presets” e “My Blues Presets” e recuperar cada um para uma ocasião 
ou apresentação em particular. 

B. DESCRIÇÃO — Digite um nome útil para o seu backup aqui.

C. BACKUP — Clique para fazer backup dos presets do seu Bronco™ 
40 para o seu computador.

♫ O local que o FUSE armazena os arquivos de backup no seu 
computador é: Documents > Fender > FUSE > Backups. 

D. RESTAURAR PRESETS — Selecione um arquivo de backup para 
recuperá-lo  no seu amplificador. Você poderá ordenar a lista de 
backups por data, descrição ou presets ao clicar no topo de cada 
coluna.

!  A função RESTORE irá gravar por cima dos presets alvo no 
seu amplificador. Poderá ser uma boa idéia fazer o backup de 
tudo no seu amplificador primeiramente, antes de realizar a 
operação Restore (restaurar).

E. DELETAR — Clique para deletar permanentemente o arquivo de 
backup selecionado.

F. RESTAURAR — Selecione para recuperar um preset selecionado 
no seu amplificador.

G. FIRMWARE UPDATE — As instruções de atualização de 
Firmware que irão aparecer vão depender do amplificador que 
você estiver usando. Há também um vídeo explicativo para 
ajudá-lo com os passos. Favor verificar “Firmware Update” na 
página 2 para instruções passo a passo em como atualizar o 
firmware para o seu modelo de amplificador. 

Telas Úteis
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B. LOCAL DA MÍDIA — Clique em quaisquer desses locais para 
mostrar as listas de presets e faixas banda disponíveis.

C. SEARCH — Clique em um ou mais desses botões para iluminá-
los como locais de busca de presets e faixas banda. Então, digite 
um termo na janela acima e clique em “GO” (IR). Seus resultados 
de busca serão mostrados abaixo.

D. ACRESCENTAR A BIBLIOTECA — Clique em “Add to Library” 
para copiar arquivos de preset (*.FUSE) e arquivos de faixa banda 
(*.MP3, *.WAV) de qualquer lugar do seu computador para o 
local que o FUSE buscar no seu computador por padrão.  

♫ O local padrão que o Fender FUSE utiliza para 
armazenar presets no seu computador é: Documents 
> Fender > FUSE > Presets. O local padrão para faixas 
banda é: Documents > Fender > FUSE > Audio > 
WaveMP3.

E. LISTA DOS PRESETS — Essa lista mostra os presets disponíveis 
no local de mídia selecionado {B}. Ao clicar do lado direito de 
qualquer preset irá proporcionar uma lista dinâmica de funções 
carregar, salvar, copiar e deletar.

   • Quando você tiver um computador, amplificador ou Internet 
selecionados como local de Mídia {B}, você poderá clicar duas 
vezes em qualquer preset na lista de Presets {E} para abrir o 
Editor de Presets com o preset selecionado pronto para ser 
tocado no amplificador.

F. LISTA BAND TRACK — Essa lista mostra as faixas banda 
disponíveis no local de mídia selecionado {B}. Ao clicar do lado 
direito de qualquer faixa banda proporciona uma lista dinâmica 
de funções carregar, salvar, copiar e deletar.

   • Quando você tiver um computador selecionado como local de 
Mídia {B}, você poderá clicar duas vezes em uma faixa banda na 
lista {F} para ativá-la para tocar com o preset em andamento 
através dos alto-falantes do seu computador.

   • Quando você tiver a Internet selecionada como local de Mídia 
{B}, você terá que primeiramente clicar em uma faixa banda na 
lista {F} e copiá-la para o seu computador antes que você possa 
ativá-la para tocar com o preset em andamento através dos alto-
falantes do seu computador.

Clique no botão “MEDIA LIBRARY” {A} (do Editor de Preset) para abrir a tela do Media Library. Daqui, você poderá facilmente 
visualizar e procurar por todos os presets e faixas banda em quaisquer dos locais disponíveis no momento. (Computador, 
Amplificador, Cartão de Memória e Internet). Clique no botão “PRESET EDITOR” (Editor de Preset) {A} para retornar a janela do 
Editor de Preset.

Media Library
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B. EDITOR DO PRESET — Clique nesse botão para retornar ao 
editor de presets do Fender FUSE.

C. LOGIN / REGISTER — Clique em LOGIN para entrar na 
Comunidade de Amplificadores Fender Online. Se você não for 
um membro, favor clicar no link “Register” (“Registrar-se”) para 
criar uma conta e colocar as informações do seu amplificador. 
Um número de série do amplificador, localizado no painel 
traseiro do seu amplificador, será requerido para que a conta 
seja criada.

D. LINKS PARA COMUNIDADE — Clique em quaisquer desses 
links: AUTORES, PRESETS, FAIXAS BANDA, FORUMS E SUPORTE 
para que você seja levado a vários locais dentro da Comunidade 
Fender.

E. TIPO DE DISPOSITIVO — Selecione Bronco 40 para personalizar 
o site da Comunidade com o seu modelo de amplificador.

F. SCROLL BAR — Role para baixo para ver os links dos destinos 
mais procurados dentro do site da Comunidade Fender.

Clique no botão “COMMUNITY” {A} para abrir a tela da Comunidade de Amplificadores Fender Online. Este é o lugar para você 
conectar o seu amplificador  Bronco™ 40 com usuários para trocar presets de amplificador, dicas e macetes. Você também poderá 
fazer download de novos presets, faixas de backing e outros conteúdos diretamente da Fender.

Comunidade Fender® FUSE™
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