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Začínáme!
Úvod
Tento manuál vám krok za krokem ukáže, jak používat software 
Fender® FUSE™. Fender FUSE vám umožňuje ovládat vás aparát/
podlahový efekt pomocí počítače a nabízí mnoho funkcí nad rámec 
těch, které tyto produkty zvládají při základním použití.  Software 
Fender FUSE funguje jako editor presetů, knihovna médií i spojení s 
online komunitou Fender. Systémové požadavky: Software Fender 
FUSE si vyžaduje PC s operačním systémem Windows Vista® nebo 
novějším nebo počítač Macintosh s procesory  Intel® a operačním 
systémem OS X verze 10.6 (Snow Leopard) nebo novějším.

Jak nainstalovat Fender® FUSE™
Na instalaci softwaru Fender FUSE si prosím stáhněte aktuální verzi 
instalačního souboru na adrese http://fuse.fender.com.

Instalace Fender FUSE:
1 . Dvouklikem spusťte soubor Fender FUSE Setup.exe (pro PC) nebo 

FUSE Installer.dmg (pro počítače Mac) a řiďte se pokyny na obrazovce.

2 . Pokud se během instalace softwaru Fender FUSE objeví vyskakovací 
okno nebo žádost o povolení, vždy v instalaci pokračujte kliknutím na 
"OK" nebo "NEXT/ĎALEJ." 

Aktualizace firmware
Je možné, že produkty G-DEC 3, Mustang nebo Passport budou na 
správné fungování se softwarem Fender FUSE vyžadovat aktualizaci 
firmwaru. 

Aktualizace firmwaru pro Mustang nebo 
Passport:
1 . Připojte své zařízení k počítači přes USB port a spusťte software 

Fender FUSE.

2 . Vypněte zařízení.

3 . MUSTANG I/II, MUSTANG MINI: Stiskněte a podržte tlačítko SAVE na 
aparatuře a zároveň zařízení znovu zapněte. Tlačítko SAVE držte, dokud 
se nerozsvítí červeně . 

 MUSTANG III/IV/V, MUSTANG FLOOR: Stiskněte a podržte tlačítko 
DATA WHEEL na aparatuře a zároveň zařízení znovu zapněte. Tlačítko 
DATA WHEEL držte, dokud se tlačítko SAVE nerozsvítí červeně .

 PASSPORT: Stiskněte a podržte tlačítko TAP na aparatuře a zároveň 
zařízení znovu zapněte. Tlačítko TAP držte, dokud se nerozsvítí 
červeně .

4 . Automaticky se otevřou Pokyny k aktualizaci firmware, které vám 
nabídnou dvě možnosti. Pokud jste si nestáhli některou z novších verzí 
firmware na nasledujících odkazech (podle jednotlivých zařízení), 
zvolte "Bundled Update" ("Balíček aktualizací").

• Mustang I/II/III/IV/V: www.fender.com/support/articles/updating-
firmware-on-fender-mustang-i-v-amplifiers/

• Mustang I/II/III/IV/V (V .2): www.fender.com/support/articles/
updating-firmware-on-fender-mustang-i-v-v2-amplifiers/

• Mustang Floor: www.fender.com/support/articles/updating-
firmware-on-fender-mustang-floor/

• Mustang Mini: www.fender.com/support/articles/updating-
firmware-on-fender-mustang-mini-amplifier/

• Passport Mini: www.fender.com/support/articles/updating-
firmware-on-fender-passport-mini/

5 . Pro dokončení aktualizace firmware aparaturu vypněte a znovu 
zapněte.

Aktualizace firmwaru pro G-DEC 3:
1 . Stáhněte si aktuální verzi souboru firmware na adrese: www.fender.

com/support/articles/fender-g-dec-3-firmware-download-v1-04/. 
Pokud chcete zjistit, kterou verzi firmwaru vaše zařízení G-DEC 3 právě 
používá, sledujte po zapnutí úvodní obrazovku - číslo verze firmwaru 
se po zmiznutí loga Fender zobrazí na 3 sekundy v pravém spodním 
rohu (např. "v 1.03").

2 . Připojte svůj aparát G-DEC 3 k počítači přes USB port. 

3 . Spusťte software Fender FUSE a klikněte na menu "Update Firmware" 
("Aktualizovat firmware"): Main Menu > Utilities > Update 
Firmware . . . 

4 . Klikněte na "OK" a následně vyberte soubor pro aktualizaci firmwaru, 
který jste si stáhli v kroku 1.

5 . Průběh aktualizace můžete sledovat na obrazovce vašeho aparátu 
G-DEC 3. Aktualizaci dokončíte stisknutím tlačítka START-STOP. Celý 
proces trvá kolem 20 sekund. 

Obnovení továrenských nastavení pro Passport
Pomocí softwaru Fender FUSE také můžete na své aparatuře Passport 
obnovit všechna nastavení. Proces obnovy továrenských nastavení 
vymaže všechny uživatelská nastavení a vrátí parametry všech presetů 
na původní.

Obnova továrenských nastavení na aparátu 
Passport:
1 . Připojte svůj aparát Mustang k počítači přes USB port a spusťte 

software Fender FUSE.

2 . Na obrazovce softwaru Fender FUSE klikněte na "Main Menu" 
("Hlavní menu") v levém horním rohu. Následně klikněte na 
"UTILITIES" ("NÁSTROJE") a "Factory Restore" ("Obnovení 
továrenských nastavení")...

3 . Ve vyskakovacím okně, které se zobrazí, klikněte na OK.

http://fuse.fender.com
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-mustang-i-v-amplifiers/
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-mustang-i-v-amplifiers/
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-mustang-i-v-v2-amplifiers/
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-mustang-i-v-v2-amplifiers/
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-mustang-floor/
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-mustang-floor/
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-mustang-mini-amplifier/
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-mustang-mini-amplifier/
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-passport-mini/
http://www.fender.com/support/articles/updating-firmware-on-fender-passport-mini/
http://www.fender.com/support/articles/fender-g-dec-3-firmware-download-v1-04/
http://www.fender.com/support/articles/fender-g-dec-3-firmware-download-v1-04/
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Editor presetů
Toto je první obrazovka, která se zobrazí po spuštění softwaru Fender® FUSE™. Pokud je váš aparát připojen k počítači pomocí USB kabelu, obrazovka softwaru 
Fender FUSE bude kopírovat všechny změny nastavení na aparatuře a naopak:  Upravte jakýkoliv programovatelný parametr presetu na svém aparátu - nastavení 
se změní i v programu Fender FUSE. Pokud v programu Fender FUSE kliknete na jakoukoliv korekci a upravíte její hodnotu, všechny změny budou okamžitě 
zaznamenané i na vašem aparátu! 

A . PRESET CONTROL PANEL (OVLÁDACÍ PANEL PRESETŮ) — Preset 
můžete vybrat kliknutím na pravou stranu tohoto rozbalovacího menu, 
nebo můžete jednotlivé presety procházet pomocí šipek nahoru/dolů. 
Mezi presety z aparátu a z počítače můžete přepínat pomocí levé části 
rozbalovacího menu. Pět tlačítek pod tímto menu vám umožní: (NEW) 
vytvořit úplně nový preset od začátku, (OPEN) otevřít preset na počítači, 
(IMPORT) importovat jeden nebo vícero komponentů jiného presetu do 
právě zvoleného presetu (nastavení aparátu/efektů/doprovodných stop), 
(SAVE) uložit preset nebo (DELETE) vymazat preset.

B . EFFECTS CONFIGURATION (KONFIGURACE EFEKTŮ - jenom pro 
Mustang™ I/II, Mustang Mini a Passport®) — Efekty zvolíte kliknutím 
na tyto korekce a upravením jejich polohy. Tato funkce funguje stejně 
jako korekci na aparatuře. Po kliknutí na korekce se zobrazí okno s 
aktuálním nastavením.

C . PHRASE SAMPLER (jenom pro G-DEC® 3) — Tyto tlačítka mají stejnou 
funkci jako na aparátu G-DEC 3.

D . SEARCH PANEL (PANEL VYHLEDÁVÁNÍ) — Toto okno umožňuje 
vyhledávat presety a audio soubory na místech, které zvolíte pomocí 
tlačítek pod ním (COMPUTER, AMP, WEB - POČÍTAČ, APARÁT, INTERNET). 
Výsledky vyhledávání se zobrazí v Knihovně médií, ke které existuje rychlý 
přístup pomocí tlačítka Knihovna médií.

E . TUNER (LADIČKA) — Kytarová ladička softwaru Fender FUSE nabízí 
stejné standardní funkce jako studiová racková ladička.

F . PRESET INFO (INFORMACE O PRESETU) — Klikněte pro úpravu 
informací o presetu (viz stranu 7).

G . ADVANCED AMP (POKROČILÁ NASTAVENÍ APARÁTU) — Klikněte pro 
otevření okna s pokročilými nastaveními aparátu (viz stranu 6).

H . AMP CONTROLS (KOREKCE APARÁTU) — Klikněte na kteroukoliv z 
těchto korekcí a upravte jejich polohu, abyste upravili nastavení aparátu 
pro právě zvolený preset. Pokud jsou korekce zobrazeny jako matné, 
nebyli ještě aktivované.

I . START / BAND (START / DOPROVODNÁ STOPA) — Doprovodná stopa 
začne hrát po kliknutí na tlačítko START. Doprovodnou stopu vyberete 
kliknutím na BAND. Taky zde můžete upravovat nastavení doprovodných 
stop (viz stranu 8).

J . AMPLIFIER (APARÁT) — Druh aparátu můžete vybrat kliknutím na toto 
rozbalovací menu, nebo můžete jednotlivé druhy aparátů procházet 
pomocí šipek nahoru/dolů. 

K . SAVE EFFECTS (ULOŽIT EFEKTY - jenom pro Mustang I/II, Mustang 
Mini a Passport Mini) — Kliknutím sem přiřadíte jednotlivým korekcím 
rozličné efekty (viz stranu 5).

L . EFFECT FOOTPEDALS (PODLAHOVÉ EFEKTY) — Kliknutím na jednu 
ze čtyř pozic jí přiřadíte vybraný podlahový efekt, případně můžete 
nastavení efektů upravovat (viz stranu 4).

M . AMP ICON (IKONA "APARÁT") — Kliknutím na tuto ikonu se po úpravě 
nastavení efektů vrátíte do menu pro nastavování korekcí na aparátu.

N . RACK EFFECTS (RACKOVÉ EFEKTY) — Kliknutím na jednu ze čtyř pozic 
ji přiřadíte vybraný rackový efekt, případně můžete nastavení efektů 
upravovat (viz stranu 5).

O . AMP CONNECTED ("APARÁT JE PŘIPOJEN") — Indikuje, zda je váš 
aparát připojen.

P . INSERT LOOP (VLOŽIŤ SMYČKU - jenom pro Mustang Floor) — 
Připojené externí efekty můžete ze signálové cesty vynechat ("bypass") 
pomocí funkce INSERT LOOP ("VLOŽIŤ SMYČKU") v Editore presetů 
softwaru Fender FUSE nebo stisknutím tlačítka INSERT ("VLOŽIT") na 
footswitchi aparátu Mustang Floor v režimu FX SELECT ("VÝBĚR EFEKTŮ" 
- viz stranu 12).

Q . COMMUNITY (KOMUNITA) — Klikněte pro otevření webové stránky 
Online komunity aparátů Fender (viz stranu 11).

R . LOGIN (PŘIHLÁŠENÍ) — Klikněte pro přihlášení na webovou stránku 
Online komunity aparátů Fender (viz stranu 11).
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Pokud chcete vybrat efekt a otevřít obrazovku pro úpravu nastavení podlahových efektů, klikněte na některé ze čtyř míst (A) nalevo od ikony 
aparátu. Aby byl zvuk podobný efektům zapojeným klasickými kabely před vstupem vašeho aparátu, jsou i tyto efekty umístěny v rámci 
signálové cesty před modelem aparátu. 

Software Fender® FUSE™ umožňuje v porovnání se samotným aparátem přístup k širším kombinacím efektů. Echo pedál můžete například 
umístit před aparát a dosáhnout tak ideální zvuk pro žánr rockabilly. Modulační efekty, jako jsou například flanger či phaser, znějí velmi odlišně, 
pokud je v rámci signálové cesty umístíte před aparát. POZNÁMKA: Zařízení Mustang™ a Passport® též umožňují změnit pořadí efektů (a 
výrazně tak změnit charakter vašeho zvuku) jednoduchým přemístěním ikony efektu na jiné místo (A).

B . EFFECT PEDAL SELECTOR (VÝBĚR PODLAHOVÉHO EFEKTU)— 
Efekt můžete vybrat kliknutím na rozbalovací menu, nebo můžete 
jednotlivé efekty v rámci dané kategorie procházet pomocí šipek 
nahoru/dolů (A). Efekty jsou rozděleny do čtyř kategorií: Stompbox 
(Zkreslení), Modulation (Modulační efekty), Delay a Reverb.

C . EFFECT SETTINGS (NASTAVENÍ EFEKTŮ) — Jakékoliv nastavení 
daného efektu můžete upravit tak, že na korekci kliknete a změníte 
jej polohu. Přesná úroveň každého nastavení se zobrazí v okně Effect 
Pedal Selector (B).

♫ Korekci také můžete upravit pomocí menší verze ikony podlahového 
efektu níže, což je praktické, pokud se právě nacházíte v okně Editor 
presetů.

D . PEDAL COLOR (BARVA EFEKTU) — Barvu efektu změníte kliknutím 
na jakoukoliv barvu ze vzorkovníku. Jedná se pouze o kosmetickou 
změnu podle vašich preferenci, která nemá žádný vliv na zvuk efektu.

E . DELETE (VYMAZAT) — Efekt z právě zvoleného presetu vymažete 
kliknutím na "X."

F . BYPASS — Efekt zapnete/vypnete (bypass) kliknutím na tlačítko 
podlahového efektu. Červené světlo v levém horním rohu indikuje, 
zda je efekt zapnutý nebo vypnutý.

♫ Na tlačítko pro zapnutí/vypnutí efektu také můžete kliknout v 
menší verzi ikony podlahového efektu.

Jedinečné vlastnosti, které jsou dostupné výhradně 

pomocí softwaru :  

• POZICE EFEKTŮ: před nebo za aparátem
• VYNECHÁN EFEKTU ZE SIGNÁLOVÉ CESTY (BYPASS)
• UKLÁDÁNÍ EFEKTŮ (Mustang I/II, Mustang Mini, Passport Mini)
• DETAILNÍ NASTAVITELNOST EFEKTŮ (Mustang I/II, Mustang 

Mini, Passport Mini)

Software Fender® FUSE™ umožňuje v porovnání se samotným aparátem přístup 
k širší škále funkcí. Díky možnosti umístit efekty v rámci signálové cesty před 
nebo za aparát dosáhnete širších zvukových možností. Se softwarem Fender FUSE 
už nemusíte efekt smazat a ztratit tak všechna nastavení vždy, když ho chcete 
vypnout. Tento program vám umožňuje efekt jednoduše vynechat ze signálové 
cesty ("bypass").  

Podlahové efekty
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Pokud chcete vybrat efekt a otevřít obrazovku pro úpravu nastavení rackových efektů, klikněte na některé ze čtyř míst (A) nalevo od ikony 
aparátu. Aby byl zvuk podobný efektům zapojeným pomocí efektové slučky nebo přidaným na nahrávacím zařízeních, jsou i tyto efekty 
umístěny v rámci signálové cesty za modelem aparátu. POZN .: Zařízení Mustang™ a Passport® též umožňují změnit pořadí efektů (a výrazně 
tak změnit charakter vašeho zvuku) jednoduchým přemístěním ikony efektu na jiné místo (A). 

B . RACK EFFECT SELECTOR (VÝBĚR RACKOVÉHO EFEKTU)— Efekt 
můžete vybrat kliknutím na rozbalovací menu, nebo můžete 
jednotlivé efekty v rámci dané kategorie procházet pomocí šipek 
nahoru/dolů (A). Efekty jsou rozděleny do čtyř kategorií:  Post 
Gain, Modulation (Modulační efekty), Delay a Reverb.

♫ Spolu můžete mít zapnuté až čtyři efekty najednou, není však 
možné aktivovat více efektů ze stejné kategorie zároveň. Efekt 
typu reverb můžete například v rámci signálové cesty umístit 
před nebo za aparát, ale ne obojí současně.

C . EFFECT SETTINGS (NASTAVENÍ EFEKTŮ) — Jakékoliv nastavení 
daného efektu můžete upravit tak, že na korekci kliknete a změníte 
jej polohu. Přesná úroveň každého nastavení se zobrazí v okně 
Rack Effect Selector (B).

♫ Korekci také můžete upravit pomocí menší verze ikony 
rackového efektu níže, což je praktické, pokud se právě 
nacházíte v okně Editor presetů.

D . DELETE (VYMAZAT) — Efekt z právě zvoleného presetu vymažete 
kliknutím na "X."

E . BYPASS — Efekt zapnete/vypnete (bypass) kliknutím na tlačítko 
on/off (zapnout/vypnout). Červené světlo vedle toho tlačítka 
indikuje, zda je efekt zapnutý nebo vypnutý.

♫ Na tlačítko pro zapnutí/vypnutí efektu také můžete kliknout v 
menší verzi ikony rackového efektu.

F . SAVE EFFECTS (ULOŽIT EFEKTY - jenom pro Mustang I/II, 
Mustang Mini a Passport Mini) — Toto tlačítko se rozsvítí 
červeně vždy, když pomocí softwaru Fender FUSE nějaký efekt 
změníte. Může se jednat o: •Výběr efektů (podlahové nebo rackové 
efekty, ale ne zkreslení) a •Nastavení efektů. Svoje nové nastavení 
efektů můžete pojmenovat po kliknutí na SAVE EFFECTS. Stejně 
takto vyberete pozici korekce efektu, kam se vaše nastavení uloží. 

Rackové efekty
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B . AMPLIFIER (APARÁT) — Druh aparátu můžete vybrat kliknutím 
na toto rozbalovací menu, nebo můžete jednotlivé druhy aparátů 
procházet pomocí šipek nahoru/dolů.

C . TONE CONTROL (OVLÁDANÍ TÓNU) — Gain a tónové vlastnosti 
daného aparátu můžete upravit tak, že na korekci kliknete a 
změníte její polohu.

♫ Korekci také můžete upravit pomocí menší verze ikony aparátu 
níže, což je praktické, pokud se právě nacházíte v okně Editor 
efektů.

D . ADVANCED CONTROL PANEL (POKROČILÝ OVLÁDACÍ PANEL) 
— Pokročilý ovládací panel vám umožní nastavit váš aparát 
detailněji než pouze pomocí základních korekcí. 

♫ Úpravy, které vykonáte pomocí pokročilého ovládacího panelu 
zůstanou v presetu uložené i po odpojení aparátu ze softwaru 
Fender® FUSE™, další změny parametrů však nebudete schopní 
vykonat, pokud jej znovu nepřipojíte k Fender FUSE.

Jedinečné vlastnosti, které jsou dostupné výhradně pomocí 

softwaru :

Mustang I-II, Mustang Mini a Passport
• MÍCHÁNÍ kanálů ("BLEND")
• Druh BOXU
• SAG aparátu
• PŘEDPĚTÍ elektronek
• Druhý MASTER
• Vlastní parametry pro NOISE GATE 
• USB GAIN

Mustang III-IV-V a Mustang Floor
• Vlastní parametry pro NOISE GATE
• USB GAIN

G-DEC 3
• Vlastní parametry pro KOMPRESOR
• Pozice TONE STACK
• Vlastní parametry pro NOISE GATE

Jak ukazují příklady výše, software Fender® FUSE™ umožňuje v porovnání se samotným 
aparátem přístup k širší škále funkcí. POZN.: Vlastnosti, které jsou výše u jednoho modelu 
aparátu uvedené jako "exkluzivní s Fender FUSE" mohou být standardními neexkluzivními 
funkcemi jiného modelu aparátu. 

Obrazovku pokročilých nastavení aparatury otevřete kliknutím na tlačítko "ADVANCED" ("POKROČILÉ" - A). Možnosti nastavení budou záviset 
od druhu a modelu právě zvoleného aparátu (B).

Pokročilá nastavení aparatury
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Obrazovku informací o presetech otevřete kliknutím na tlačítko "PRESET INFO" (A). V tomto okně můžete upravovat podrobný seznam s 
informacemi o daném presetu a ulehčit si tak v budoucnu vyhledávání a identifikaci presetu. Pokud se rozhodnete své presety umístit na 
internet , budou tyto informace viditelné pro členy Online komunity aparátů Fender®.

B . PRESET NAME (NÁZEV PRESETU) — Název právě aktivního 
presetu na aparatuře.

C . AUTHOR (AUTOR) — Osoba, která vytvořila právě zvolený 
preset.

D . DESCRIPTION (POPIS) — Vložte popis právě aktivního presetu 
a upřesněte, k čemu je určen. Příklad: Tento preset využívá efekty 
delay a používám ho na začátku skladby "Cliffs of Dover" od Erica 
Johnsona.

E . TAGS (ŠTÍTKY) — Vložte popisné štítky (termíny) oddělené 
čárkou. Jedná se o klíčová slova, která napomohou vyhledání 
presetu v Knihovně médií. Pro výše uvedený příklad byste 
například mohli vložit tyto štítky: "Eric Johnson, Cliffs, delay."

F . GENRES (ŽÁNRY) — Vložte hlavní žánr (hudební kategorii) a 
maximálně dva podžánry.

G . OK — Pokud chcete všechny informace pro právě aktivní preset 
uložit, klikněte na OK.

Informace o presetech
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Doprovodnou stopu vyberete a její nastavení upravíte kliknutím na tlačítko "BAND" (A). I když na zařízeních Mustang™ a Passport® nemůžete doprovodné stopy ukládat 
tak, jako na zařízeních G-DEC® 3, stále je můžete přehrát na počítači pomocí softwaru Fender® FUSE™ a uložit je jako součást svého presetu Mustang nebo Passport.

G-DEC 3

B . MP3 / WAVE — Pokud chcete pro preset, který je právě aktivní na vašem 
aparátu G-DEC 3, zvolit doprovodnou stopu ve formátu MP3/Wave, 
vyberte tlačítko MP3/Wave.

C . TRACK LIST (SEZNAM SKLADEB) — Doprovodnou stopu ve formát´u 
MP3/Wave z pevného disku (HD) aparatury G-DEC 3 nebo SD karty v 
aparatuře G-DEC 3 vyberete kliknutím na toto rozbalovací menu.

D . REPEAT (OPAKOVAT) — Kliknutím na tuto možnost vyberete nekonečné 
opakovaní ve smyčce.

E . AUDIO MIX — Vyberte mix zvuku pro skladbu, kterou jste zvolili v 
seznamu skladeb (C). Pro normální režim zvolte STEREO. Rovnováhu mezi 
levým a pravým kanálem upravíte pomocí LEFT/RIGHT MIX (levý/pravý). 
Pokud chcete eliminovat "centrální" část mixu v stereo souboru, zvolte 
CENTER CANCEL.  Často je to způsob, jak ze skladby odstranit sólovou 
kytaru a zpěv. 

F . BALANCE (VYVÁŽENÍ) — Upravuje vyvážení mezi levým a pravým 
kanálem (1/10) pro doprovodnou stopu vybranou v Seznamu skladeb (C), 
pokud je v Audio Mix (E) vybraná možnost LEFT/RIGHT MIX.

G . SPEED (RYCHLOST) — Upravuje rychlost přehrávání doprovodné stopy.

H . PITCH (TÓNINA) — Upravuje tóninu doprovodné stopy.

I . PREVIEW / STOP (UKÁZKA / STOP) — Vyberte, pokud si chcete 
vyslechnout doprovodnou stopu vybranou v Seznamu skladeb (C).

J . OK — Pokud chcete svůj výběr doprovodní stopy a nastavení právě 
aktivního presetu na aparátu G-DEC 3 uložit, klikněte na OK.

K . MIDI — Pokud chcete pro preset, který je právě aktivní na vašem aparátu 
G-DEC 3, zvolit doprovodnou stopu ve formátu MIDI, vyberte tlačítko 
MIDI.

L . TRACK LIST (SEZNAM SKLADEB) — Doprovodnou stopu ve formát´u 
MIDI z pevného disku (HD) aparatury G-DEC 3 nebo SD karty v aparatuře 
G-DEC 3 vyberete kliknutím na toto rozbalovací menu.

M . REPEAT (OPAKOVAT) — Kliknutím na tuto možnost vyberete nekonečné 
opakovaní ve smyčce.

N . TEMPO — Upravuje tempo doprovodní stopy.

O . TRANSPOSE (TRANSPOZICE) — Transponuje doprovodnou stopu ve 
formátu MIDI do nové tóniny.

P . DRUM SOLO (JENOM BICÍ) — Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, 
aby doprovodní stopa MIDI přehrávala jenom stopu bicích (kanál 10).

Q . COUNT IN (ODPOČET) — Vyberte, kolik doba má MIDI stopa vybraná 
v Seznamu skladeb (L) odpočítat před tím, než začne hrát. Pro většinu 
skladeb ve čtyřčtvrťovém taktu jsou to čtyři doby.

R . PREVIEW / STOP (UKÁZKA / STOP) — Vyberte, pokud si chcete 
vyslechnout doprovodnou stopu vybranou v Seznamu skladeb (C).

S . OK — Pokud chcete svůj výběr doprovodní stopy a nastavení právě 
aktivního presetu na aparátu G-DEC 3 uložit, klikněte na OK.

MUSTANG a PASSPORT

T . MP3 / WAVE — Pokud chcete pro preset, který je právě aktivní na vašem 
aparátu Mustang nebo Passport, zvolit doprovodnou stopu ve formátu 
MP3/Wave, vyberte tlačítko MP3/Wave. 

U . TRACK LIST (SEZNAM SKLADIEB) — Vyberte na svém počítači 
doprovodnou stopu pro právě aktivní preset na vašem aparátu Mustang 
nebo Passport tak, že kliknete na rozbalovací menu. Doprovodní stopa 
bude hrát přes vaše reproduktory v počítači, proto budete muset všechny 
úpravy hlasitosti vykonávat prostřednictvím vašeho počítače a ovládače 
hlasitosti reproduktorů.

V . REPEAT (OPAKOVAT) — Kliknutím na tuto možnost vyberete nekonečné 
opakovaní ve smyčce.

W . PREVIEW / STOP (UKÁZKA / STOP) — Vyberte, pokud si chcete 
vyslechnout doprovodnou stopu vybranou v Seznamu skladeb (U).

X . OK — Pokud chcete svůj výběr doprovodní stopy a nastavení právě 
aktivního presetu na aparátu Mustang nebo Passport uložit, klikněte na 
OK.

Doprovodné stopy

Jenom pro Mustang a Passport

Jenom pro G-DEC 3
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Jedinečné vlastnosti, které jsou dostupné výhradně 

pomocí softwaru :

• ZÁLOHOVÁNÍ PRESETŮ 
• OBNOVA PRESETŮ

Jak ukazují příklady výše, software Fender® FUSE™ umožňuje v porovnání se samotným aparátem 
přístup k širší škále funkcí. Všechny své presety můžete jednoduše uložit pomocí funkce Preset Backup 
(v případě aparátu G-DEC® 3 s doprovodními stopami nebo i bez nich). Software Fender FUSE zálohy na 
vašem počítači ukládá spolu s osobními popisy, abyste je později mohli jednoduše znovu najít a obnovit. 
Pokud budete chtít, můžete uložit několik kompletně odlišných záloh (např. "rockové presety" nebo 

"bluesové presety") a následně každou sadu znovu obnovit pro specifickou událost nebo vystoupení.

B . PRESETS / BAND TRACKS (PRESETY / DOPROVODNÍ STOPY - jen pro 
počítače s Windows) — Umožní vám pro váš aparát G-DEC 3 zálohovat 
buď jenom presety nebo presety i doprovodní stopy. Na počítačech Mac s 
operačním systémem OSX možno zálohovat jen presety, ne však doprovodní 
stopy.

C . ONE OR ALL PRESETS (JEDEN NEBO VŠECHNY PRESETY) — Umožní vám 
pro váš aparát G-DEC 3 zálohovat buď jenom jeden preset nebo všechny 
(pokud zvolíte "SELECT ALL" - "VYBRAT VŠECHNY").

D . DESCRIPTION (POPIS) — Vložte vhodný název své zálohy. 

E . BACKUP (ZÁLOHOVAT) — Klikněte pro zálohování presetů na aparátu G-CED 
3 na vašem počítači.

♫ Software FUSE zálohy souborů ukládá do složky:  Documents (Dokumenty) 
> Fender > FUSE > Backups. 

F . DESCRIPTION (POPIS) — Vložte vhodný název své zálohy.

G . BACKUP (ZÁLOHOVAT) — Klikněte pro zálohování presetů na aparátu 
Mustang™ nebo Passport® na vašem počítači.

H . RESTORE PRESETS (OBNOVIT PRESETY) — Vyberte zálohu souboru pro 
obnovení nastavení na vašem aparátu. Seznam záloh můžete seřadit kliknutím 
na hlavičku sloupce na základě data, popisu nebo presetu

!  Funkce RESTORE (OBNOVIT) cílové presety (a doprovodné stopy na aparátu 
G-DEC 3) na vašem aparátu přepíše.  Před spuštěním obnovy je vhodné 
nejdřív všechno na vašem aparátu zálohovat!

I . DELETE (SMAZAT) — Klikněte sem, pokud chcete vybranou zálohu úplně 
vymazat.

J . RESTORE (OBNOVIT) — Klikněte sem, pokud chcete vybraný preset na 
aparatuře obnovit.

K . AKTUALIZACE FIRMWARE — Pokyny k aktualizaci firmware se mohou lišit v 
závislosti od toho, jaký aparát používáte. Jako průvodce jednotlivými kroky 
slouží také naše instruktážní video. Návod na aktualizaci firmwaru pro váš 
aparát krok za krokem naleznete v sekci "Aktualizace firmware" na straně 2. 

L . AUDIO CONTROL PANEL (AUDIO OVLÁDACÍ PANEL) — Pokud chcete 
vybrat aparát Fender G-DEC 3 jako předvolené přehrávací zařízení, použijte 
v softwaru Fender FUSE funkci Audio Control Panel (Main Menu > Utilities 
> Audio Control Panel).  Použivatelé se systémem Windows: v liště Zvuky 
(Windows® XP) nebo Přehrávání/nahrávání (Windows Vista® & Windows® 
7) vyberte v sekci Přehrávání/nahrávání zvuku možnost "DEC Audio."  
Použivatelé s počítačem Mac: pro vstup a výstup zvolte možnost "DEC 
Audio." Předvolené vstupní zařízení vyberte v liště "Input/Vstup." Potom v 
seznamu zvýrazněte DEC Audio. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte 
"Používat toto zařízení pro zvukový vstup." To umožní, aby se aparát G-DEC 3 
stal předvoleným vstupním zařízením. Předvolené výstupní zařízení vyberte 
stejným způsobem, ovšem v liště "Output/Výstup."

Nástroje
Pro přístup k funkcím Záloha/Obnova a Aktualizace firmware klikněte na "MAIN MENU" ("HLAVNÍ MENU") a následně na "UTILITIES" ("NÁSTROJE" - A). 

Jenom pro Windows

Jenom pro G-DEC 3 Jenom pro Mustang a Passport
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B . MEDIA LOCATION (UMÍSTĚNÍ MÉDIÍ) — Kliknutím na některé z těchto 
umístění zobrazíte seznamy dostupných presetů a doprovodných 
stop. Pokud kliknete na tlačítko "WEB," knihovna médií zobrazí presety 
dostupné pro všechny produkty kompatibilní se softwarem Fender FUSE. 
Pokud kliknete na tlačítko "DEVICE ONLY" ("JENOM ZAŘÍŽENÍ"), zobrazí 
se jenom presety, které jsou kompatibilní s právě připojeným zařízením 
tak, jak to indikuje sloupec "Preset Type" ("Typ presetu") v PRESET LIST (E) 
níže.

C . SEARCH (HLEDAT) — Kliknutím na jedno nebo vícero z tlačítek je 
zvýrazníte a můžete je použít jako umístění, kde se mají prohledávat 
presety a doprovodní stopy. Zadejte hledané slovo v okně výše a klikněte 
na "GO." Vaše výsledky vyhledávání se zobrazí níže.

D . ADD TO LIBRARY (PŘIDAT DO KNIHOVNY) — Klikněte na "Add to Library," 
pokud chcete zkopírovat soubory presetů (*.FUSE) a doprovodných stop 
(*.MP3, *.WAV) a (*.MID pre G-DEC 3) z místa kdekoliv na počítači na 
umístění, kde FUSE váš počítač prohledáva automaticky.  

♫ Software Fender® FUSE™ presety ukládá do složky:  Documents 
(Dokumenty) > Fender > FUSE > Presets. Předvoleným umístěním pro 
doprovodné stopy je:  Documents (Dokumenty)> Fender > FUSE > 
Audio > WaveMP3 (nebo MIDI (jen pro G-DEC 3)).

E . PRESET LIST (SEZNAM PRESETŮ) — Tento seznam zobrazuje presety 
dostupné ve vybraném umístění médií (B). Pravým kliknutím myši na 
preset aktivujete funkce načítat, uložit, kopírovat a smazat.

   • Pokud máte jako umístění médií (B) zvoleno Computer (Počítač), 
Amplifier (Aparát), Web (Internet) nebo Device Only (Jenom zařízení), 
můžete dvakrát kliknout na kterýkoliv kompatibilní preset ze Seznamu 
presetů (E) a otevřít tak Editor presetů s vybraným presetem připraveným 
na použití v připojeném zařízení Fender. 

   • G-DEC 3: Pokud máte jako umístění médií (B) zvoleno SD Card, musíte na 
preset v Seznamu presetů (E) dvakrát kliknout a překopírovat jej do počítače 
předtím, než jej budete moci aktivovat a použít při hře přes aparát.

E . BAND TRACK LIST (SEZNAM DOPROVODNÝCH STOP) — Tento seznam 
zobrazuje doprovodní stopy dostupné ve vybraném umístění médií (B). 
Pravým kliknutím myši na doprovodnou stopu aktivujete funkce načítat, 
uložit, kopírovat a smazat.

   • G-DEC 3:  Pokud máte jako umístění médií (B) vybraný Amplifier nebo SD 
Card, dvojitým kliknutím na jakoukoliv doprovodnou stopu ze seznamu 
(F) ji okamžitě načítáte tak, abyste ji na aparátu mohli hned přehrát. 

   • G-DEC 3:  Pokud máte jako umístění médií (B) vybraný Computer nebo 
Web, musíte doprovodnou stopu v seznamu (F) nejdřív označit pravým 
klikem a překopírovat ji do svého aparátu nebo SD karty (v aparátu). Až 
pak budete schopni hrát s právě vybraným presetem.

   • Produkty Mustang a Passport: Pokud máte jako umístění médií vybraný 
Computer, dvojitým kliknutím na doprovodnou stopu ze seznamu (F) 
ji aktivujete tak, aby hrála s právě vybraným presetem z reproduktorů 
počítače.

   • Produkty Mustang a Passport: Pokud máte jako umístění médií (B) 
vybraný Web, musíte na doprovodnou stopu  v Seznamu presetů (E) 
kliknout pravým tlačítkem myši a překopírovat ji do počítače předtím, 
než ji budete moci aktivovat tak, aby hrála s právě vybraným presetem z 
reproduktorů počítače.

Obrazovku Knihovny médií otevřete kliknutím na tlačítko "MEDIA LIBRARY" (z Editoru presetů - A). Zde si můžete jednoduše prohlížet a 
prohledávat všechny presety a doprovodní stopy ve všech dostupných umístěních (počítač, aparát, SD karta a internet). Do obrazovky informací 
o presetech se vrátíte kliknutím na tlačítko "PRESET EDITOR" (A).

Knihovna médií



2.0

11

B . PRESET EDITOR (EDITOR PRESETŮ) — Pokud se chcete vrátit do editoru 
presetů softwaru Fender FUSE, klikněte na toto tlačítko.

C . LOGIN / REGISTER (PŘIHLÁSIT/REGISTROVAT) — Zde se můžete 
přihlásit pro vstup do online komunity aparátů Fender FUSE ("Login"). 
Pokud ještě nejste členem, svůj účet můžete vytvořit a informace o své 
aparatuře můžete vložit kliknutím na "Register." Na vytvoření účtu je 
nutné zadat sériové číslo vašeho aparátu, které naleznete na jeho zadním 
panelu.

D . MAIN NAVIGATION (HLAVNÍ NAVIGACE) — Pomocí těchto navigačních 
odkazů můžete procházet jednotlivá zařízení kompatibilní se softwarem 
Fender FUSE, prohlížet presety a doprovodní stopy, jako i navštěvovat 
fóra.

E . DOWNLOAD LINKS (ODKAZY NA STAHOVÁNÍ) — Pomocí těchto 
odkazů můžete stahovat doprovodné stopy, uživatelské příručky k 
softwaru Fender FUSE a vyhledávat odpovědi na nejčastější otázky.

F . SCROLL BAR — Posuňte stránku dolů, pokud chcete zobrazit zbytek 
webové stránky Online komunity Fender FUSE, která obsahuje například 
videonávody a pokyny k tomu, jak na na počítači nahrávat audio. Stejně 
tak tu můžete zkontrolovat, zda jsou pro vaše zařízení k dispozici nějaké 
aplikace třetích stran, jako například produkty Ableton Live Lite nebo 
AmpliTube SE.

Stránku Online komunity Fender® FUSE™ otevřete kliknutím na tlačítko "COMMUNITY" (A). Stejně tak ji můžete navštívit i prostřednictvím 
internetového prohlížeče na adrese: http://fuse.fender.com. 

Online komunita Fender FUSE je místem, kde si můžete stáhnout všechny softwarové aktualizace a kde máte přístup na fóra, která jsou plna 
informací o zařízeních kompatibilních se softwarem Fender FUSE. Navíc budete mít možnost stáhnout si nové presety, doprovodní stopy a další 
obsah z obsáhle knihovny Fenderu, a to všechno zdarma.

Navštivte nás a spojte se s dalšími uživateli, s kterými si můžete vyměňovat presety nebo se podělit o tipy a triky.  Jelikož obsah stránky 
pravidelně aktualizujeme, nezapomeňte se k nám pravidelně vracet!

® Online komunita Fender FUSE™
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EXP-1 & Mustang™ Floor
♫ Předtím, než začnete používat expression pedál EXP-1 nebo 

efekt Mustang Floor se softwarem Fender® FUSE™, je nutno, 
abyste firmware aktualizovali na nejnovější verzi. Návod krok 
za krokem najdete na straně 2.

Expression pedál EXP-1

Expression pedál EXP-1 (č.:2301050000) je kompatibilní s aparáty 
Mustang™ III-IV-V a efektem Mustang Floor.

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

• Volume režim ovládání hlasitosti (zelený) se používá na úpra-
vu celkové hlasitosti (nebo můžete pedál EXP-1 nastavit v režimu 
Volume na VYPNUTÝ). 

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

♫ Při připojení k efektu Mustang Floor funguje pedál EXP-1 
jenom v režimu Expression.

Mustang Floor

Efekt Mustang Floor používejte se softwarem Fender FUSE stej-
ným způsobem jako aparáty Mustang III-IV-V tak, jak je to popsa-
né v tomto manuálu. V softwaru Fender FUSE se objeví ikona INSERT 
LOOP, která má stejnou funkci jako footswitch INSERT na efektu 
Mustang Floor, a ikona pedálu FLOOR, která indikuje, s kterým apa-
rátem nebo efektem Mustang Floor právě pracuje:

Kalibrace pedálu (EXP-1 & Mustang Floor)
Při prvním zapojení pedálu EXP-1 a/nebo Mustang Flor do své apara-
tury Mustang by jste ho měli nakalibrovat, aby pedál správně reago-
val na celý rozsah svého pohybu.

Kalibrace pedálů EXP-1 a Mustang Floor:
1. Připojte pedál EXP-1 do vstupu pro ČTYŘTLAČÍTKOVÝ 

FOOTSWITCH na zadní straně vašeho aparátu Mustang nebo do 
vstupu EXP-1/MS-4 na zadní straně efektu Mustang Floor.

2. VYPNĚTE svůj aparát Mustang.

3. Stiskněte a podržte tlačítko UTIL na aparatuře Mustang a záro-
veň zařízení znovu ZAPNĚTE. Držte tlačítko UTIL, až dokud 
nepřestane svítit.

4. Hýbejte pedálem EXP-1 a/nebo Mustang Floor (po jednom) tak, 
aby aparatura zaregistrovala celý rozsah jeho pohybu. Pokud 
však chcete, můžete nechat aparát zaregistrovat (rozpoznat) jen 
vámi nastavený, omezený rozsah pohybu.

♫ Pokud například chcete, aby aparatura registrovala jenom 
pohyb v střední třetině celkového rozsahu pedálu, pohněte 
pedálem EXP-1 tam a zpátky jenom v této střední třetině. 
Na začátku procesu kalibrace musí byť pedál EXP-1 polo-
hovaný někde v rámci vlastního požadovaného rozsahu.

5. Pomocí korekce DATA WHEEL na své aparatuře Mustang vyberte 
nový preset. 

6. Proces kalibrace pedálu EXP-1 a/nebo Mustang Floor je dokon-
čen. 

♫ Proces kalibrace zopakujte vždy, když pedály EXP-1 vyměníte, 
pedál připojíte do jiné aparatury nebo nastavení vaši apara-
tury Mustang obnovíte na původní (viz stranu 9). Při využití 
pedálu Mustang Floor je nutno nakalibrovat zabudovaný 
pedál i externě připojený pedál EXP-1.

Nastavení pedálu EXP-1
Pro úpravu nastavení a parametrů pedálu EXP-1 v režimech Volume i 
Expression použijte software Fender FUSE.

Konfigurace nastavení pedálu EXP-1:
1. Připojte pedál EXP-1 do vstupu pro ČTYŘTLAČÍTKOVÝ 

FOOTSWITCH na zadní straně vašeho aparátu Mustang nebo do 
vstupu EXP-1/MS-4 na zadní straně efektu Mustang Floor.

2. Připojte svůj aparát Mustang k počítači přes USB kabel a spusťte 
software Fender FUSE.

3. V programu Fender FUSE otevřete menu pro expression pedál: 
Main Menu > Utilities > Expression Pedal...

4. Vyberte nastavení a parametry pro režimy Volume i Expression: 
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♫ Ve Fender FUSE se vedle aparátu nebo efektu 
vybraného v menu Expression Mode Behavior 
objeví malá ikona expression pedálu. Okno s 
nastavením expression pedálu otevřete kliknu-
tím na tuto ikonu.

A. Preset Default Mode (Režim presetu): — (From Preset - "Z prese-
tu"/From Pedal - "Z pedálu") Vyberte "From Preset," pokud chce-
te, aby se režim pedálu EXP-1 po jakékoliv změně presetu pře-
pnul do režimu vybraného v menu "Preset Defaults to" (níže). 
Pokud chcete, aby pedál EXP-1 při změnách presetů vždy zůstal 
v režimu, ve kterém se právě nachází, zvolte "From Pedal." Toto 
nastavení je globální a ovlivní všechny presety.

B. Preset Defaults to: — (Volume Mode - režim Volume/Expression 
Mode - režim Expression) Vyberte režim, do kterého se má 
pedál přepnout vždy, když vyberete aktuální preset (nastavení 
Preset Default Mode může toto nastavení přepsat).

MENU PRO REŽIM VOLUME

C. Volume Mode Behavior (Chování v režimu Volume) — (Volume/
Off) Vyberte "Volume," pokud chcete, aby pedál v režimu 
Volume ovládal celkovou hlasitost, nebo "Off," pokud chcete, 
aby byl pedál v režimu Volume VYPNUTÝ.

D. Heel/Toe Volume (pata/špička) — (0-100%) Pomocí těchto 
dvou menu můžete nastavit úroveň celkové hlasitosti. Použijte 
patu pedálu v pozici úplně dole (Heel Volume/Nastavení patou) 
a špičku pedálu v pozici úplně dole (Toe Volume/Nastavení 
špičkou). Tyto nastavení jsou globální a ovlivní všechny presety.

MENU PRO REŽIM EXPRESSION

E. Expression Mode Behavior (Chování v režimu Expression) — 
(Off, Amp, Stomp, Mod, Delay, Reverb, Volume) Vyberte 

kategorii, kterou chcete pedálem ovládat v režimu Expression 
(vypnuto, aparát, zkreslení, modulace, delay, reverb, hlasitost). 
Pokud chcete, aby byl pedál v režimu Expression VYPNUTÝ, 
zvolte "Off."

♫ Aby se nějaká kategorie nebo efekt stali v tomto režime dostup-
nou pro výběr, musíte mít daný efekt vybraný v rámci presetu. 

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

G.  Heel/Toe Setting (nastavení pata/špička) — (Různé) Pomocí 
tohoto menu můžete nastavit úroveň aktivního parametru 
(vybraného v menu výše). Použijte patu pedálu v pozici úplně 
dole (Heel Setting/Nastavení patou) a špičku pedálu v pozici 
úplně dole (Toe Setting/Nastavení špičkou). Možnosti rozsahu 
se mohou měnit v závislosti na tom, jakou kategorii jste zvolili v 
menu Expression Mode Behavior výše. 

H.  Expression Mode Type — (Capture, Live) Pokud je vybráno 
"Live," aktuální pozice pedálu bude mít přednost před ulože-
ným nastavením polohy pedálu ve vybraném presetu, kdykoliv 
preset změníte. Pokud je vybráno "Captured," pedál bude 
nefunkční, až dokud ním po výběru presetu nepohnete.

•J. • Bypass Effect — (On/Off) Pokud zvolíte "On," po přepnutí 
pedálu EXP-1 do režimu Volume se efekt vybraný v menu 
Expression Mode Behavior vypne. Pokud chcete efekt pone-
chat aktivní, políčko odškrtněte a zvolte "Off." 

J. Reset Parameter to Preset Value when Switching to Volume 
Mode— (On/Off) Zaškrtněte políčko (On), pokud chcete, aby 
se parametr režimu Expression vrátil po přepnutí do režimu 
Volume zpět na hodnotu uloženou v presetu. Pokud chcete 
parametr po přepnutí do režimu Volume ponechat nastavený 
na skutečnou pozici pedálu, políčko odškrtněte (Off).

K. OK/Cancel — Pokud chcete všechny změny zrušit, zvolte 
"CANCEL." Pokud chcete změny v nastavení pedálu EXP-1 
potvrdit, stiskněte "OK." Pokud chcete nastavení presetu s 
pedálem EXP-1 uložit, preset uložte.

Nastavení pedálu Mustang Floor

Nastavení režimu expression pro pedál Mustang 
Floor a pedál EXP-1 (pokud se používá):
1. Připojte efekt Mustang Floor k počítači přes USB kabel a spusťte 

software Fender FUSE.

2. (Volitelné) Pomocí přiloženého kabelu připojte pedál EXP-1 do 
konektoru "EXP-1/MS-4" na zadní straně efektu Mustang Floor.

3. V programu Fender FUSE otevřete menu pro expression pedál: 
Main Menu > Utilities > Expression Pedal...

4. Vyberte nastavení pro režim expression pro pedál Mustang 
Floor a pedál EXP-1 (pokud je připojený): Popisy jednotlivých 
menu pro pedál Mustang Floor jsou podobné těm pro pedál 
EXP-1 a je možno je najít také na straně 5 Pokročilého manuálu 
pro efekt Mustang Floor, který naleznete na adrese: http://fuse.
fender.com/mustang/. Postup při nastavovaní režimu expression 
pro pedál EXP-1 je uveden výše.

http://fuse.fender.com/mustang/
http://fuse.fender.com/mustang/
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