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Introdução
Este manual é o seu guia passo a passo de utilização do software
Fender® FUSE™ com seu amplificador Super Champ® X2. Fender
FUSE permite o desempenho de funções que vão além do que um
amplificador é capaz prover isoladamente. Fender FUSE possibilita:

Editor de Preset— Canal 2 . . . . . . . . . . 5

• Configurações completamente personalizadas dos botões VOICE,
F/X SELECT, e F/X ADJUST no Super Champ X2.

Botão Voice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

• Backup e restauração das suas configurações padrão de botões
VOICE, F/X SELECT, e F/X ADJUST para ocasiões diferentes.

Botão F/X Select . . . . . . . . . . . . . . . 6
Efeitos de Pedal . . . . . . . . . . . . . . . 7
Efeitos de Rack . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Configurações de Amplificador Avançado . . 8
Tela Band Track . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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• Tocar faixa bandas programadas por pré-ajuste no seu
computador enquanto você toca sua guitarra no Super Champ
X2.
• Criar presets de canal 2 com ajustes completos para efeitos,
modelos de amplificadores e faixa banda enquanto estiver
conectado ao Fender FUSE.
• Fazer download grátis de presets de artistas Fender para utilizálos com seu amplificador.
• Conectar-se com a Comunidade Online de Amplificadores Fender

Tela de Utilitários. . . . . . . . . . . . . . . 9
Biblioteca de Mídia . . . . . . . . . . . . . . 10
Comunidade Fender FUSE . . . . . . . . . . 10

O suprimento deste produto não transfere uma licença nem implica
no direito de distribuir conteúdos complacentes com o MPEG Layer3 criados com este produto em sistemas de transmissão que gerem
renda (terrestre, via satélite, cabo e/ou outros canais de distribuição),
aplicativos de fluxo de mídia (via Internet, intranets e/ou outras
redes), outros sistemas de distribuição de conteúdo (áudio pago, ou
aplicativos de áudio sob demanda –e similares) ou em mídia física
(CDs, DVDs, chips semi-condutores, hard drives, cartões de memória
e similares) é necessário a obtenção de uma licença independente
para tais usos. Para obter detalhes, favor verificar o website http://
mp3licensing.com

Requisitos do sistema: Para rodar o Fender FUSE, deve-se ter
um computador PC rodando o Windows XP ou superior, ou um
computador Mac com processadores Intel® rodando o OS X versão
10.5 (Leopard) ou superior.

Instalação do Fender® FUSE™
Para instalar o Fender FUSE no seu computador, faça o
download da versão atual do arquivo Setup a partir do website
http://fuse.fender.com.

Para instalar o Fender FUSE:
1. Dê um clique duplo no Fender FUSE Setup.exe file (para PC) ou
no FUSE Installer.dmg (para Mac), após isso, siga as instruções na
tela. Exemplos:

Selecione

2. Se alguma janela pop-up de permissão surgir durante o processo
de instalação do Fender FUSE, permita sempre a instalação,
clicando em "OK" ou "NEXT."
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Atualização de
Firmware

Restauração dos
padrões de fábrica

Seu amplificador Super Champ® X2 pode precisar de uma
atualização de firmware para que opere de maneira adequada com
a versão atual do software Fender® FUSE™. Após a instalação do
aplicativo Fender FUSE, leva menos de 5 minutos para atualizar o
firmware no seu amplificador!

É possível restaurar todas as configurações do seu amplificador
Super Champ X2 aos padrões de fábrica através de uma etapa
simples. É recomendável fazer o backup das configurações atuais
do seu amplificador antes de executar a restauração dos padrões
de fábrica, caso queira salvar alguma das suas configurações atuais.

Para atualizar o Firmware no seu amplificador:

!

1. Conecte o amplificador à porta USB do seu computador e abra o
aplicativo Fender FUSE.

A função de restauração dos padrões de fábrica ‘FACTORY
RESTORE’ apagará do seu amplificador todas as configurações
VOICE, F/X SELECT e F/X ADJUST que tenham sido modificadas
com a utilização do software Fender FUSE.

2. Desligue o amplificador.
3. Pressione e segure o botão TAP do seu amplificador enquanto o
liga no botão power novamente. Continue segurando o botão
TAP até que as instruções de atualização de firmware “Firmware
Update Instructions” apareçam na tela do seu computador:

Execução da Restauração aos padrões de fábrica
no seu amplificador:
Deixe o Super Champ X2 ligado, pressione e segure o botão TAP
no amplificador até que o LED TAP ilumine-se (aproximadamente
4 segundos). Quando o LED TAP desligar, o procedimento de
restauração aos padrões de fábrica estará completo!

Selecione "Bundled Update"

4. As instruções de atualização de firmware “Firmware Update
Instructions“ abrirão automaticamente e oferecerão duas
opções. Selecione "Bundled Update" (pacote de atualização) se
tiver acabado de instalar a última versão do FUSE. Escolha "Select
Downloaded Update" (seleção de download de atualização) se
tiver feito o download de um arquivo de atualização separado
a partir do website http://fuse.fender.com. É recomendável
instalar a última versão do Fender FUSE e após isso, escolher
a opção de "Bundled Update" (pacote de atualização) para
garantir melhores resultados.
5. Após ter completado as etapas descritas acima, seu computador
exibirá uma tela de confirmação:

6. Desligue o amplificador, e depois ligue-o novamente para
finalizar a atualização de firmware. E pronto!
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Editor de Preset— Canal 1
A tela Preset Editor (editor de preset) é a
primeira que você verá quando iniciar o
Fender® FUSE™. Selecione canal 1 no seu
Super Champ® X2 para seguir as instruções
nessa página.
Conecte o Super Champ X2 ao seu
computador via cabo USB e a tela de
editor de preset exibirá, como um espelho,
exatamente o que o amplificador está
fazendo—gire um botão no amplificador
e o mesmo botão ligará a tela no seu
computador! Além das configurações
de botão refletor no seu amplificador, o
editor de preset possibilita o ajuste extra de
configurações que não existem fisicamente
no amplificador, tais como o controle de
MIDDLE (médio) {M}.
A. MAIN MENU — Clique aqui para abrir o
painel de menus principais Fender FUSE.
B. CH SELECT — Indica qual canal está
atualmente selecionado no Super
Champ X2.
C. PAINEL DE CONTROLE DE PRESET
— Somente a função IMPORT está disponível no painel de controle de preset
quando o canal 1 é selecionado no Super Champ X2. Clique em
IMPORT para carregar os componentes selecionados de um preset de canal 2 indo para o canal um, tais como configurações de
efeitos e faixas banda. Pode-se também importar componentes
de um preset de amplificador Fender Mustang™ caso tenha um
armazenado em seu computador! Os nomes de arquivo preset
do Super Champ X2 começam com "SC" e os nomes de arquivos
preset do Mustang começam com "MU."
A localização padrão que o Fender FUSE utiliza para armazenar
presets no seu computador é : Documents > Fender > FUSE >
Presets.
D. VOICE — Este botão somente fica disponível quando o canal 2 é
selecionado no Super Champ X2 (verificar página 5).
E. F/X SELECT — Clique no botão F/X SELECT e arraste o cursor
para a esquerda ou direita para girar o botão no Fender FUSE. A
posição do botão F/X SELECT no amplificador é temporariamente
ignorada quando o Fender FUSE é usado para modificar a seleção
de efeitos. Gire o botão F/X SELECT no Super Champ X2 para
readquirir o controle ativo do botão no amplificador. Verificar a
página 6 para personalizar o botão F/X SELECT.
F. PAINEL DE BUSCA — Este painel possibilita a busca de presets
e arquivos de áudio em locais selecionados com os botões
COMPUTER e WEB abaixo. Resultados de busca são exibidos
através da biblioteca de mídia “Media Library” (verificar página 10).
G. MEDIA LIBRARY — Clique aqui para comutar entre as telas da
biblioteca de mídia e do editor de preset.
H. ADVANCED AMP — Clique aqui para abrir o painel de controle
Advanced Amp (verificar página 8).
I.

START / BAND — Clique em START para tocar as faixas banda
atualmente selecionadas. Clique em BAND para selecionar uma
faixa banda (verificar página 8).

J. TIPO DE AMPLIFICADOR — Quando o canal 1 é selecionado no
Super Champ X2, somente o modelo de amplificador de canal
Fender limpo "Fender Clean Channel" fica disponível.
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K. SAVE CH1 — Este botão fica vermelho quando uma configuração
de canal 1 tiver sido ajustada no Fender FUSE. Há apenas duas
configurações disponíveis para o canal 1: •MIDDLE tone e •USB
GAIN (painel de controle de amplificador avançado). Ao clicar
em SAVE CH1 enquanto ele estiver vermelho, pode-se salvar as
modificações do seu amplificador. Estas mudanças permanecerão
armazenadas no amplificador, mesmo que ele seja desconectado
do FUSE. Para ajustar essas configurações novamente, basta
re-conectar o Super Champ X2 ao Fender FUSE.
L. SAVE EFFECTS — Este botão permite que as combinações de
efeitos padrão e configurações do botão F/X SELECT sejam salvas
(verificar página 6).
M. CONTROLES DO AMPLIFICADOR — Quando o canal 1 for
selecionado no Super Champ X2, somente o controle de tom
médio “MIDDLE tone” é ajustável no Fender FUSE. Os botões
“cinzentos” representam os botões reais no amplificador e só
podem ser ajustados a partir do Super Champ X2.
N. PEDAIS DE EFEITOS — Clique em qualquer uma dessas
três ranhuras para adicionar um pedal de efeitos e/ou editar
configurações de efeito (verificar página 7).
O. ÍCONE DO AMPLIFICADOR — Clique neste ícone para retornar ao
painel de controle do amplificador após ajustar as configurações
de efeitos.
P. EFEITOS RACK — Clique em qualquer uma dessas quatro
ranhuras para adicionar um efeito montado em rack e/ou editar
configurações de efeitos (verificar página 7).
Q. AMP CONNECTED — Indica quando o amplificador está
conectado.
R. COMMUNITY — Clique aqui para abrir o website da Comunidade
Online de Amplificadores Fender (verificar página 10).
S. LOGIN — Clique aqui para fazer o login na sua conta, no website
da Comunidade Online de Amplificadores Fender (verificar
página 10).
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Editor de Preset — Canal 2
A tela de editor de preset oferece funções
extras quando o canal 2 é selecionado no
Super Champ® X2, tais como painel de
Controle de Preset {A}, botão Voice {B}, e
painel Amp Type (tipo de amlificador) {D}.
Selecione o canal 2 no seu Super Champ X2
para seguir as instruções nesta página.
Somente os recursos do canal 2 que são
diferentes dos recursos do canal 1 são
mencionadas nesta página.
A. PAINEL DE CONTROLE DE PRESET
— Quando o canal 2 é selecionado
no Super Champ X2, todos os
recursos do painel de controle de
preset ficam disponíveis. O painel de
controle de preset permite que todas
as configurações programáveis do
Fender® FUSE™ sejam salvas como
um preset padrão que você pode
ativar quando estiver conectado ao
Fender FUSE. Os conteúdos do Preset
incluem: o tipo de amplificador, uma
faixa de banda, todos controles de
tom exclusivos do Fender FUSE, os
parâmetros de amplificador avançados
e todas as suas configurações de
efeitos! Clique no menu suspenso azul
ou use as setas para cima/para baixo
para selecionar presets salvos no seu
computador.
• NEW — Clique em NEW para criar um novo preset a partir do zero.
Selecione um tipo de amplificador, configurações de mudança de
efeitos, etc., então clique em SAVE se quiser salvar e dar um nome
ao seu novo preset.
• OPEN — Clique em OPEN para carregar um preset Super Champ
X2 que tenha salvado em seu computador. Todos os nomes de
arquivos de preset do Super Champ X2 começam com "SC_" para
diferenciá-los de presets de outros modelos de amplificador, caso
tenha algum armazenado no seu computador.
A localização padrão que o Fender FUSE usa para armazenar presets
no seu computador é: Documents > Fender > FUSE > Presets.
• IMPORT — Clique em IMPORT para carregar componentes
selecionados de um preset Super Champ X2 ao preset atualmente
ativo. Também é possível importar componentes de preset
criados em um amplificador Fender Mustang™, caso tenha algum
armazenado no seu computador (os nomes de arquivos preset do
Mustang começam com "MU"). Os presets Mustang terão um som
diferente em um Super Champ X2.
• SAVE — Quando fizer alguma modificação ao preset atualmente
ativo, tal como adicionar um efeito ou girar o controle de tom
MIDDLE, o botão de salvar SAVE ficará vermelho. Se clicar em
SAVE enquanto ele estiver vermelho, o preset atualmente ativo
será instantaneamente substituído por todas as modificações que
foram feitas àquele preset.
Caso queira copiar ou renomear um preset, abra o menu principal
“MAIN MENU”, e então selecione a opção FILE > Save Preset As...
• DELETE — Clique em DELETE para deletar permanentemente o
preset atualmente ativo.

B. VOICE — Clique no botão VOICE e arraste o cursor para a
esquerda ou direita a fim de girar o botão no Fender FUSE. A
posição VOICE do botão no amplificador é temporariamente
ignorada quando o Fender FUSE é usado para mudar a seleção
“voice”. Gire o botão VOICE no Super Champ X2 para reinstaurar o
controle ativo do botão ao amplificador.
C. PRESET INFO — Clique aqui para editar os dados do preset
(verificar página 9).
D. TIPO DE AMPLIFICADOR — Clique no menu suspenso ou use
as setas para cima/para baixo para selecionar um dos 13 tipos de
modelos de amplificadores.
E. SAVE CH2 VOICE — Este botão fica vermelho quando uma
configuração de canal 2 "voice" tiver sido modificada no Fender
FUSE. (verificar página 6 para personalizar o botão VOICE).
F. CONTROLES DO AMPLIFICADOR — Os controles de amplificador
que aparecerem no painel do amplificador no Fender FUSE
variam de acordo com o tipo de amplificador selecionado no
painel AMP TYPE {D}. Os botões "cinzentos" que representam os
botões atuais no amplificador somente podem ser ajustados a
partir dos botões Super Champ X2. Outros botões cinzentos que
aparecerem podem ser ativados ao se clicar e arrastar o botão
na tela, tais como os botões para reverberação ou tremolo que
alguns modelos de amplificadores oferecem.
Pode-se também ajustar qualquer botão no Fender FUSE colocando
o cursor por cima dele e girando a roda de rolagem no seu mouse!
G. STOMP BOX — Quando o canal 2 é selecionado no Super
Champ X2, uma quarta ranhura de pedal "STOMP BOX" fica
disponível para seleção. Observe que a pedaleira STOMP BOX age
de maneira diferente do outro pedal ou módulos de efeito de
rack pois todas as configurações de stomp box são armazenadas
como um componente dos presets do canal 2 VOICE e não sob
os presets F/X SELECT como poderia ser esperado, e o módulo
STOMP BOX não pode ser transportado para posições diferentes
no caminho do sinal.

fender.com
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Botões Voice e F/X Select
Fender® FUSE™ lhe proporciona a incrível
habilidade de personalizar totalmente os
botões VOICE e F/X SELECT no Super Champ®
X2. Ao salvar essas configurações padrão
no amplificador, você pode desconectar o
Super Champ X2 do computador e todas as
suas novas configurações VOICE e F/X SELECT
permanecerão ativas no seu amplificador.
Pode-se até mesmo fazer um backup de
versões diferentes das configurações padrões
VOICE e F/X SELECT e restaurá-las para
ocasiões diferentes!
Verificar os Menus Utilitários na página 9
para aprender a fazer o backup e
restaurar configurações padrão de
botões VOICE, F/X SELECT, e até mesmo
de F/X ADJUST.
A. BOTÃO VOICE — Clique aqui para abrir a
tela Voice Control.
B. VOICE CONTROL — Esta tela exibe uma
visão detalhada do botão VOICE com
rótulos de tipos de amplificador para cada
seleção. Pode-se clicar neste botão grande
e arrastar o cursor para a esquerda ou para a
direita, a fim de modificar as seleções voice,
ou pode-se clicar diretamente em um dos
rótulos voice.
C. SAVE CH2 VOICE — Este botão fica
vermelho quando uma configuração de
canal 2 "voice" é ajustada no Fender FUSE.
Os ajustes que são classificados como
configuração de voice incluem: •Tipo de
amplificador, •Controles de amplificador
(somente os botões que NÃO aparecem
no amplificador Super Champ X2 em si,
mas que aparecem no Fender FUSE são
inclusos), •Configurações de amplificador avançadas (todas as configurações que aparecem no painel Advanced Amp), configurações
de Stomp box (embora o stomp box seja um efeito, ele faz parte
das configurações de canal 2 voice). Clique no botão de salvar SAVE
CH2 VOICE para dar um nome ao voice padrão e selecionar a posição do botão VOICE no qual irá armazená-lo.

H. BOTÃO VOICE — You Pode-se clicar neste atalho para abrir a tela
VOICE.
Para desfazer qualquer mudança que tenha sido feita às
configurações VOICE ou F/X SELECT, basta selecionar uma posição
de botão VOICE ou F/X SELECT diferente com qualquer um dos
botões no Super Champ X2 ou botões virtuais no Fender FUSE.

D. BOTÃO F/X SELECT — Pode-se clicar nesse atalho para abrir a tela
F/X SELECT.
E. BOTÃO F/X SELECT — Clique aqui para abrir a tela F/X SELECT.
F. F/X SELECT CONTROL — Esta tela exibirá em detalhes o botão F/X
SELECT com rótulos de módulo de efeitos para cada seleção. Podese clicar neste botão grande e arrastar o cursor para a esquerda ou
direita a fim de modificar as seleções de efeitos, ou pode-se clicar
diretamente em um dos rótulos de efeitos.

RECURSOS

• VOICE PRESETS: Pode-se personalizar completamente os presets de botão
VOICE do amplificador Super Champ X2.
• F/X SELECT PRESETS: Pode-se personalizar completamente os presets de
botão F/X SELECT do amplificador Super Champ X2, inclusive a função do botão F/X
ADJUST.

G. SAVE EFFECTS — Este botão fica vermelho quando uma configuração de efeitos é ajustada no Fender FUSE. As configurações que
são classificadas como configuração de efeitos incluem: •Seleção de
efeitos (pedal ou efeitos rack, mas não stomp box), e •Configuração
de efeitos. Clique em salvar efeitos “SAVE EFFECTS” para dar um
nome à sua nova configuração de efeito padrão e selecionar a posição de um botão F/X SELECT no qual irá armazená-lo.
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Pedal e Efeitos Rack
Fender® FUSE™ oferece acesso a combinações
de efeitos e configurações padrão que vão
bem além do que o Super Champ® X2 oferece
por si só. Por exemplo, efeitos de modulação
como flangers e phasers têm um som bem
diferente na frente do amplificador do que
depois do amplificador no caminho do sinal.
Para modificar a ordem dos efeitos (o que afeta
o seu som) basta arrastar e soltar um ícone de
efeito para uma ranhura diferente em qualquer
um dos lados do ícone do amplificador {I}.
A. RANHURAS DE EFEITOS DE PEDAL
— Clique em qualquer uma das quatro
ranhuras vazias à esquerda do ícone de
amplificador pequeno {I} para selecionar
um efeito de pedal e abrir a tela de edição
de efeitos de pedal (a ranhura STOMP
BOX somente fica disponível quando o
canal 2 é selecionado no Super Champ
X2). Efeitos de pedal ficam localizados
antes do modelo de amplificador no
caminho do sinal, a fim de oferecer um
som parecido com o dos efeitos que estão
conectados em linha com a corda da sua
guitarra antes da entrada do amplificador.
B. RANHURAS DE EFEITOS RACK — Clique
em qualquer uma das três ranhuras vazias
à direita do ícone de amplificador {I} para
selecionar um efeito rack e abrir a tela de
edição de efeitos rack.
C. SELETOR DE EFEITOS — Clique no menu
suspenso ou use as setas para cima/para
baixo a fim de selecionar um dos vários
módulos de efeitos a partir da categoria
de efeitos atualmente selecionada. Os efeitos são separados em
quatro categorias: Modulação, Delay, Reverberação e Stomp box.
D. CONFIGURAÇÕES DE EFEITOS — Clique e arraste qualquer um
desses botões para ajustar as configurações de efeitos. O nível preciso
de cada configuração será exibido na tela do painel Effect Selector {C}.
OBSERVAÇÃO: O botão BYPASS MODE encontrado nos efeitos reverb
e delay permitem que a "cauda" do efeito continue a repetir-se após o
efeito ter sido ignorado no modo de entrada INPUT MODE. A cauda do
efeito é imediatamente cortada quando o efeito é ignorado em casos
nos quais o modo de saída OUTPUT MODE é selecionado.
Pode-se também ajustar os botões correspondentes, na versão
menor do ícone de pedal de efeitos abaixo, que for conveniente
quando estiver visualizando o painel de controle de amplificador da
tela de editor de preset.
E. BOTÃO DE ATRIBUIÇÃO F/X ADJUST — O botão F/X ADJUST pode
ter a atribuição de controlar qualquer parâmetro de efeitos no
Fender FUSE (exceto para o módulo STOMP BOX). Esta atribuição
pode ser salva como parte de uma configuração de botão F/X SELECT
no Super Champ X2, -E- pode também ser salva como parte de um
preset no Fender FUSE! Para atribuir o parâmetro F/X ADJUST, abra o
menu MAIN MENU > UTILITIES > F/X ADJUST (atribuição de botão
F/X ADJUST) . (Pode-se também abrir o menu de atribuição ao se
clicar duas vezes em qualquer um dos botões de efeitos que exibem
um anel branco, se o mesmo estiver visível.) Observe que quando o
nível "F/X Master Level" estiver sendo atribuído, o botão F/X ADJUST
controla os botões LEVEL em todos efeitos simultaneamente, mas
em relações diferentes, em uma mistura proporcional às suas
configurações de NÍVEL atuais. Para mudar a mistura de nível entre
os efeitos, basta ajustar os botões de nível LEVEL em cada módulo
de efeito (para obter resultados mais previsíveis, certifique-se de que
o botão de nível LEVEL em pelo menos um módulo de efeito esteja
ajustado na posição horária máxima).

F. COR DO PEDAL — Clique em qualquer uma das amostras de cores
para mudar a cor do efeito do pedal. As mudanças de cor são
apenas uma questão de gosto pessoal e não afetam o som dos
efeitos.
G. DELETAR — Clique no "X" para retirar o efeito de alinhamento atual.
H. BYPASS DE EFEITOS — Clique no disjuntor do pedal (ou no botão
power para obter efeitos rack) para ligar-desligar (ignorar) o efeito
temporariamente. A luz vermelha indica quando o efeito está
ligado.
Pode-se também clicar no disjuntor on-off na versão reduzida do
ícone de efeitos abaixo.
I.

ÍCONE DO AMPLIFICADOR — Clique no ícone de amplificador
para voltar a visualizar o painel de controle do amplificador.

RECURSOS

EXCLUSIVOS:

• POSIÇÃO DE EFITOS Pré– ou Pós–Amp: Pode-se posicionar efeitos
antes ou depois do amplificador no caminho do sinal para obter uma variedade mais
ampla de opções de sons.
• BYPASS DE EFEITOS: Pode-se ignorar um efeito temporariamente em vez de
deletá-lo e perder todas as configurações de efeitos toda vez que se quiser desligar
um efeito.
• CONFIGURAÇÕES DE EFEITOS: Pode-se personalizar completamente todos
os parâmetros de cada efeito.
• ATRIBUIÇÃO DE BOTÃO F/X ADJUST: Pode-se atribuir parâmetros de
efeitos diferentes ao botão F/X ADJUST no amplificador Super Champ X2 e para os
presets do canal 2 no Fender FUSE.

fender.com

7

2.0

Configurações de Amplificador Avançado
A. ADVANCED AMP — Clique no botão
"ADVANCED AMP" para abrir o painel
de configurações de amplificador
avançado. Clique em "BASIC AMP"
para retornar à visualização básica.
B. PAINEL ADVANCED AMP — O painel
de controle de amplificador avançado
possibilita o ajuste do amplificador
além dos controles de timbre
básicos. Os controles avançados que
aparecem, variarão dependendo
do tipo de amplificador que estiver
selecionado no momento. As
mudanças que forem feitas no painel
de controle de amplificador avançado podem ser salvas como
parte da configuração de botão VOICE no Super Champ® X2 -Epodem ser salvas como parte de um preset no Fender® FUSE™!
A única configuração de amplificador avançada disponível
quando o Canal 1 é selecionado no Super Champ X2 é o nível (de
ganho do USB) USB GAIN.

RECURSOS
EXCLUSIVOS:
• Channel BLEND: Mistura os dois canais do modelo de amplificador original.
• CABINET Type: Seleciona uma das 12 caixas de som virtuais diferentes.
• Amplifier SAG: Controla o nível de compressão de fonte de alimentação
virtual.
• Tube BIAS: Controla o nível virtual de polarização em amplificadores valvulados
(DC offset) de modo a fornecer um timbre mais suave ou mais agressivo (sujo).
• MASTER: Ajusta o nível do volume principal.
• NOISE GATE c/ Parâmetros Padrão: Reduz o nível de ruído quando o
amplificador está inativo ou pode ser usado em efeitos especiais.
• USB GAIN: Ajusta o nível de saída do sinal de áudio digital enviado via USB.

Tela da Faixa Banda
A. START — "Clique em "START" para
tocar a faixa banda selecionada no
painel de configurações de bandas “
Band Settings”. Clique em "STOP" para
parar o playback.
B. BAND — Clique no botão "BAND"
para abrir o painel de configuração de
bandas “Band Settings”.
C. MP3/WAVE / NONE — Clique
no botão "MP3/Wave" se quiser
selecionar uma faixa banda para tocar
no Fender FUSE. Clique em "None"
para não selecionar nenhuma faixa
banda.

E. REPEAT — Cheque esta caixa se quiser que a faixa banda
selecionada seja tocada em um ciclo sem fim.

D. FAIXA BANDA — Clique no menu suspenso para selecionar
uma faixa banda no seu computador. Pode-se salvar uma faixa
banda como parte de um preset quando o canal 2 é selecionado
no Super Champ X2 e o amplificador está conectado ao Fender
FUSE.

F. PREVIEW/STOP — Clique neste botão se quiser ouvir a faixa
banda atualmente selecionada.
G. OK — Clique em "OK" para confirmar as seleções de
configurações de banda que tiver feito. Clique em "Cancel" para
desfazer qualquer mudança.

A localização padrão que o Fender FUSE usa para armazenar
faixa bandas no seu computador é: Documents > Fender >
FUSE > Audio > WaveMP3.
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Tela de Dados do Preset
A tela de dados do Preset permite
a edição de dados sobre o preset
selecionado atualmente, a fim de oferecer
funções de busca mais úteis. Os dados
alimentados ficarão visíveis aos membros
da Comunidade Online de Amplificadores
Fender® caso você escolha fazer o upload
dos seus presets e compartilhá-los com a
comunidade.

O botão PRESET INFO só fica
disponível quando o Canal 2 é
selecionado no Super Champ X2.
A. PRESET INFO — Clique no botão "PRESET INFO" para abrir a tela
de dados de preset.
B. PRESET NAME — O nome dado ao preset atualmente ativo no
painel Preset Control aparecerá aqui automaticamente.
C. AUTHOR — O criador do preset atual aparecerá aqui. Isto é
automaticamente preenchido com o seu nome de usuário usado
no seu perfil Fender da comunidade online Fender.
D. DESCRIPTION — Insira uma descrição, com as suas próprias
palavras, do preset ativo atualmente.

E. TAGS — Insira etiquetas descritivas (termos) separadas por
vírgulas para o preset atualmente ativo no amplificador. Essas
são palavras-chave rápidas que ajudam na busca de presets na
biblioteca de mídia.
F. GENRES — Insira o gênero principal (categoria musical) e até dois
sub-gêneros para o preset atualmente ativo no amplificador.
G. OK — Clique em "OK" para salvar todas as inserções do preset
atual. Clique em "CANCEL" para desfazer mudanças.

Tela de Utilitários
A. MENUS UTILITÁRIOS — Clique em "MAIN
MENU," e depois em "UTILITY" para abrir os
menus utilitários.
B. BACKUP — Use o menu "Backup..." para
fazer o backup dos seus presets padrão
VOICE e F/X SELECT do amplificador
ao seu computador. Insira um título na
caixa "Backup Description" (descrição
de backup). Cada arquivo de backup
inclui todas as mudanças padrão que
tenham sido feitas às configurações
VOICE e F/X SELECT (inclusive F/X
ADJUST) usando o Fender® FUSE™ e
salvas no seu amplificador usando os
botões SAVE CH1, SAVE CH2 VOICE, e
SAVE EFFECTS no seu Editor de Preset.
A localização padrão que o Fender FUSE
usa para armazenar arquivos de backup
no seu computador é: Documents >
Fender > FUSE > Backups.
C. RESTORE — Use o menu "RESTORE" para restaurar um arquivo
de backup do seu computador no amplificador. Pode-se também
usar a tela “restore” e clicar em "DELETE" para deletar arquivos
backup que não deseje manter mais.
D. PAINEL AUDIO CONTROL — Use este painel de controle de
áudio para selecionar o Super® Champ™ X2 como um dispositivo
de áudio de entrada usando o seu software de gravação preferido
(selecione "SuperChamp X2 Amp" sob "Default Input" no menu
suspenso).

RECURSOS

EXCLUSIVOS:

• BACKUP/RESTORE: Use Backup para tirar uma foto da sua configuração de Super
Champ X2 com uma descrição pessoal, para que possa encontrá-la facilmente e restaurá-la
mais tarde.

fender.com
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Biblioteca de Mídia
A. MEDIA LIBRARY — Clique no botão
"MEDIA LIBRARY" para abrir a tela de
biblioteca de mídia. Clique em "PRESET
EDITOR" para retornar ao editor de preset.
B. MEDIA LOCATION — Clique em
qualquer um desses botões para
exibir presets e faixas banda naquela
localização. Deve-se ter feito o log in
na Comunidade Fender para poder
visualizar a mídia na localização
da Web. Verificar a seção abaixo da
Comunidade Fender® FUSE™ para fazer
a sua inscrição!
C. SEARCH — Clique em um ou mais
desses botões para destacá-los (em
vermelho) como localizações para busca
de presets e faixas banda. Então digite um termo na janela acima e
clique em "GO." Seus resultados de busca serão exibidos na lista de
presets “Preset List” {E} e lista de faixa banda “Band Track list” {F}.
D. ADD TO LIBRARY — Clique em "Add To Library" para copiar
arquivos preset (*.FUSE) e faixa banda (*.MP3, *.WAV) de qualquer
lugar no seu computador para a localização padrão onde o FUSE
faz a busca no seu computador. A localização padrão dos arquivos
de preset é: Documents > Fender > FUSE > Presets. A localização
para arquivos de faixa banda é: Documents > Fender > FUSE >
Audio > WaveMP3.

E. PRESET LIST — Esta lista mostra os presets disponíveis na
localização de mídia atualmente selecionada {B}. Uma lista dinâmica
de funções load, upload, delete e download (dependendo da
localização do preset) será fornecida ao se clicar com o botão
direito do mouse em qualquer um dos presets. Presets de Web
devem ter seu download feito antes que possam ser usados.
F. BAND TRACK LIST — Esta lista mostra as faixas banda disponíveis
na localização de mídia atualmente selecionada {B}. Ao se clicar
com o botão direito do mouse, uma lista dinâmica de funções
load, preview, delete e download será fornecida. Faixas banda
Web devem ter seu download feito antes que possam ser tocadas.

Comunidade Online de Amplificadores Fender
A. COMMUNITY — Clique no botão
"COMMUNITY" para abrir a tela da
Comunidade Online de Amplificadores
Fender®. Este é o local onde é possível
conectar seu amplificador Super
Champ® X2 com colegas músicos para
que possam trocar presets, dicas e
truques! Lá você também poderá fazer
downloads gratuitos de presets e faixas
banda de artistas Fender.
B. PRESET EDITOR — Clique neste botão
para voltar ao editor de preset Fender
FUSE.
C. LOGIN / REGISTER — Clique em Login
para entrar na Comunidade Online
de Amplificadores Fender. Se não for
membro, favor clicar no link "Register"
para criar uma conta e inserir os dados
do seu amplificador. É necessário
fornecer o número de série localizado
no painel traseiro do seu amplificador
para criar uma conta.
D. COMMUNITY LINKS — Clique em qualquer um dos links nesta
página para explorar a Comunidade Online de Amplificadores
Fender. Verifique toda a página para aprender mais!
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