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Pierwsze kroki
Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja poprowadzi Cię krok po kroku przez proces 
obsługi oprogramowania Fender® FUSE™. Fender FUSE umożliwia 
sterowanie wzmacniaczem/pedałem nożnym z poziomu komputera 
i wykonywanie wielu dodatkowych funkcji ponad te oferowane przez 
same produkty. Fender FUSE to edytor presetów, biblioteka plików 
multimedialnych oraz Twój łącznik z internetową społecznością 
Fender. Wymagania systemowe: Do uruchomienia Fender FUSE 
konieczny jest komputer PC z systemem operacyjnym Windows 
Vista® lub nowszym, lub komputer Macintosh z procesorem Intel® 
i systemem operacyjnym OS  X wersja 10.6 (Snow Leopard) lub 
nowszym.

Instalacja Fender® FUSE™
Aby zainstalować Fender FUSE na komputerze, pobierz aktualną 
wersję pliku instalacyjnego ze strony http://fuse.fender.com.

Instalacja Fender FUSE:
1  Kliknij dwukrotnie na pliku Fender FUSE Setup.exe (PC) lub FUSE 

Installer.dmg (Mac), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami 
na ekranie.

2  Jeżeli w trakcie procesu instalacji Fender FUSE pojawi się okno z 
zapytaniem o zezwolenie na kontynuowanie akcji należy kliknąć 
„OK” lub „DALEJ”. 

Aktualizacja firmware'u
Twój produkt z serii G-DEC 3, Mustang lub Passport może wymagać 
aktualizacji firmware'u, aby prawidłowo współpracować z Fender 
FUSE. 

Aktualizacja firmware'u Mustang lub Passport:
1  Podłącz swój produkt do portu USB w komputerze i uruchom 

oprogramowanie Fender FUSE.

2  Wyłącz urządzenie.

3  MUSTANG I/II, MUSTANG MINI: Naciśnij przycisk SAVE na 
wzmacniaczu i przytrzymaj go podczas włączania zasilania. Trzymaj 
przycisk SAVE wciśnięty dopóki nie zacznie migać na czerwono. 

 MUSTANG III/IV/V, MUSTANG FLOOR: Naciśnij pokrętło DATA 
WHEEL na wzmacniaczu i przytrzymaj je podczas włączania 
zasilania. Trzymaj pokrętło DATA WHEEL wciśnięte dopóki przycisk 
SAVE nie zacznie migać na czerwono.

 PASSPORT: Naciśnij przycisk TAP na wzmacniaczu i przytrzymaj go 
podczas włączania zasilania. Trzymaj przycisk TAP wciśnięty dopóki 
nie zacznie migać na czerwono.

4  Instrukcje aktualizacji firmware'u otworzą się automatycznie z 
możliwością wyboru jednej z dwóch opcji. Wybierz „Bundled 
Update”, chyba że wcześniej została pobrana nowsza wersja 
firmware'u z jednego z poniższych adresów, w zależności od 
produktu:

• 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  Wyłącz wzmacniacz i włącz go ponownie, aby zakończyć proces 
aktualizacji firmware'u.

Aktualizacja firmware'u G-DEC 3:
1  Pobierz najnowszy plik firmware ze strony: www.fender.com/

support/articles/fender-g-dec-3-firmware-download-v1-04/. 
Aby sprawdzić, jaka wersja aktualnie jest zainstalowana w Twoim 
G-DEC 3, obserwuj ekran startowy G-DEC  3 – numer wersji 
firmware'u będzie widoczny w prawym dolnym rogu przez 3 
sekundy, gdy zgaśnie pierwszy ekran z logo Fender (np. „v 1.03”).

2  Podłącz wzmacniacz G-DEC 3 do portu USB komputera. 

3  Uruchom Fender FUSE i kliknij menu „Update Firmware”: Main 
Menu > Utilities > Update Firmware    

4  Kliknij „OK”, a następnie wybierz plik aktualizacji firmware pobrany 
w punkcie 1.

5  Postęp aktualizacji będzie widoczny na ekranie G-DEC 3. 
Naciśnij przycisk START-STOP, aby zakończyć aktualizację. Proces 
aktualizacji zajmuje około 20 sekund.

Przywracanie ustawień fabrycznych Passport
Za pomocą Fender FUSE możesz przywrócić wszystkie ustawienia 
swojego wzmacniacza Passport. Procedura przywracania ustawień 
fabrycznych spowoduje zresetowanie wszystkich presetów i usunięcie 
z pamięci wszelkich zapisanych ustawień.

Przywracanie ustawień fabrycznych w Passport:
1  Podłącz wzmacniacz Passport do portu USB komputera i uruchom 

oprogramowanie Fender FUSE.

2  Kliknij „Main Menu” w lewym górnym rogu ekranu Fender FUSE, a 
następnie kliknij „UTILITIES” i „Factory Restore...”

3  Gdy pojawi się okno z ostrzeżeniem o przywróceniu ustawień 
fabrycznych kliknij „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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Edytor presetów
Ten ekran pojawi się jako pierwszy po uruchomieniu Fender® FUSE™. Po podłączeniu wzmacniacza do komputera za pomocą kabla USB, ekran Fender FUSE 
będzie odzwierciedlać zachowanie wzmacniacza i vise-versa: zmiana jakiegokolwiek programowalnego parametru na wzmacniaczu będzie od razu widoczna 
w Fender FUSE. Kliknięcie i przestawienie którejkolwiek gałki w Fender FUSE spowoduje zmianę odpowiadającego jej parametru wzmacniacza! 

A  PANEL STEROWANIA PRESETÓW – kliknij z prawej strony rozwijanego 
menu, aby wybrać preset lub przewiń listę presetów za pomocą strzałek. 
Kliknij z lewej strony rozwijanego menu, aby wybrać między presetami z 
wzmacniacza lub komputera. Pięć przycisków znajdujących się pod tym 
menu umożliwia: (NEW) tworzenie nowego presetu od początku, (OPEN) 
otwarcie presetu na komputerze, (IMPORT) importowanie jednego lub 
więcej elementów z jednego presetu do drugiego (ustawienia Amp/FX/
Band), (SAVE) zapisanie presetu lub (DELETE) usunięcie presetu.

B  EFFECTS CONFIGURATION (tylko Mustang™ I/II, Mustang Mini i 
Passport®) – kliknij i przesuwaj gałki, aby wybrać efekty. Jest to 
równoznaczne z obrotem gałek na wzmacniaczu. Po kliknięciu gałek 
pojawi się okno stanu.

C  PHRASE SAMPLER (tylko G-DEC® 3) – te przyciski pełnią tę samą 
funkcję, co na wzmacniaczu G-DEC 3.

D  PANEL WYSZUKIWANIA – to okno umożliwia wyszukiwanie presetów 
i plików audio w lokalizacjach wybranych przy pomocy przycisków 
znajdujących się pod polem wyszukiwania (COMPUTER, AMP, WEB). 
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w bibliotece multimediów, do 
której dostęp można uzyskać klikając przycisk Media Library.

E  TUNER – tuner Fender FUSE oferuje standardowe funkcje strojenia 
studyjnego tunera gitarowego montowanego w racku.

F  PRESET INFO – kliknij, aby edytować informacje o presecie (patrz strona 
7).

G  ADVANCED AMP – kliknij, aby otworzyć okno zaawansowanych 
ustawień wzmacniacza (patrz strona 6).

H  STEROWANIE WZMACNIACZEM – kliknij i przesuwaj gałki, aby 
zmieni ustawienia aktualnie wybranego presetu wzmacniacza. Gałki 
„zaciemnione” nie zostały jeszcze aktywowane.

I  START / BAND – kliknij START, aby odtworzyć ścieżkę zespołu. Kliknij 
BAND, aby wybrać ścieżkę zespołu i edytować jej ustawienia (patrz 
strona 8).

J  AMPLIFIER – kliknij to rozwijane menu, aby wybrać typ wzmacniacza 
lub przewiń listę wzmacniaczy za pomocą strzałek. 

K  SAVE EFFECTS (tylko Mustang I/II, Mustang Mini i Passport Mini) 
– kliknij tutaj, aby przypisać różne efekty do gałek efektów (patrz strona 
5).

L  PEDAŁY EFEKTÓW – kliknij jedno z czterech wolnych miejsc, aby dodać 
pedał efektów i edytować ustawienia efektów (patrz strona 4).

M  IKONA WZMACNIACZA – kliknij tę ikonę, aby powrócić do edycji 
ustawień gałek wzmacniacza po dokonaniu zmian ustawień efektów.

N  EFEKTY RACKOWE – kliknij jedno z czterech wolnych miejsc, aby dodać 
efekt rackowy i edytować ustawienia efektów (patrz strona 5).

O  STAN PODŁĄCZENIA WZMACNIACZA – informuje, kiedy wzmacniacz 
jest podłączony.

P  INSERT LOOP (ty lko Mustang Floor) 
– możesz obejść zewnętrzne efekty podłączone przez INSERT LOOP w oknie 
edytora presetów Fender FUSE lub przez naciśnięcie przycisku INSERT na 
footswitchu Mustang Floor w trybie FX SELECT (patrz strona 12).

Q  COMMUNITY – kliknij, aby otworzyć witrynę społeczności internetowej 
Fender® FUSE™ Online Community (patrz strona 11).

R  LOGIN – kliknij, aby zalogować się w witrynie społeczności internetowej 
Fender® FUSE™ Online Community (patrz strona 11).
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Kliknij jedno z czterech wolnych miejsc {A} z lewej strony ikony wzmacniacza, aby wybrać efekt i otworzyć ekran edycji efektów pedałowych. 
Efekty te znajdują się przed modelem wzmacniacza na ścieżce sygnału, zapewniając dźwięk zbliżony do efektów podłączonych w linii z 
przewodem gitarowym przed wejściem wzmacniacza. 

Fender® FUSE™ umożliwia zastosowanie kombinacji efektów wykraczających poza możliwości samego wzmacniacza. Można na przykład 
wstawić pedał echa przed wzmacniaczem, co może być idealnym rozwiązaniem w przypadku utworu z gatunku rockabilly. Efekty modulacyjne, 
takie jak flangery i phasery brzmią zupełnie inaczej wpięte przed wzmacniaczem. UWAGA: Produkty Mustang™ i Passport® umożliwiają także 
zmianę kolejności efektów (co ma wpływ na ich brzmienie) poprzez przeciągnięcie ikon efektów w inne miejsce {A}.

B  WYBÓR PEDAŁU EFEKTÓW – kliknij rozwijane menu, aby wybrać 
efekt lub przewiń listę efektów z aktualnie wybranej kategorii za 
pomocą strzałek {A}. Efekty są podzielone na cztery kategorie: 
Stompbox, Modulation, Delay i Reverb.

C  USTAWIENIA EFEKTU – kliknij i przeciągnij gałki, aby zmienić 
ustawienia pedału efektów. Dokładny poziom każdego z ustawień 
będzie wyświetlony pod oknem wyboru pedału efektów {B}.

♫ Możesz także zmienić położenie gałek na mniejszej wersji ikony 
pedału efektów poniżej, co jest wygodne, gdy aktualnie znajdujesz 
się w oknie edytora presetów.

D  KOLOR PEDAŁU – kliknij próbkę koloru, aby zmienić kolor pedału 
efektów. Kolor jest tylko kwestią preferencji i nie ma wpływu na 
brzmienie efektu.

E  USUŃ – kliknij „X”, aby usunąć efekt z aktualnie wybranego presetu.

F  BYPASS – kliknij na przełącznik pedału, aby włączyć/wyłączyć 
(obejść – bypass) efekt. Czerwona kontrolka w lewym górnym rogu 
informuje, kiedy efekt jest włączony, a kiedy nie.

♫ Możesz także kliknąć przełącznik pedału na mniejszej wersji ikony 
pedału efektów poniżej.

Funkcje dostępne tylko z oprogramowaniem :

• EFFECTS POSITION Pre– or Post–Amp
• EFFECTS BYPASS
• SAVE EFFECTS (Mustang I/II, Mustang Mini, Passport Mini)
• DETAILED EFFECTS EDITING (Mustang I/II, Mustang Mini, 

Passport Mini)

Fender® FUSE™ rozszerza funkcjonalność Twojego wzmacniacza. Możesz umieścić 
efekty przed lub za wzmacniaczem na ścieżce sygnału, aby uzyskać różne brzmienia. 
Fender FUSE umożliwia tymczasowy bypass efektu. Nie trzeba go usuwać wraz z 
wszystkimi ustawieniami za każdym razem, gdy chce się włączyć/wyłączyć efekt. 

Efekty pedałowe
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Kliknij jedno z czterech wolnych miejsc {A} z prawej strony ikony wzmacniacza, aby wybrać efekt i otworzyć ekran edycji efektów rackowych. 
Efekty te znajdują się za modelem wzmacniacza na ścieżce sygnału, zapewniając dźwięk zbliżony do efektów podłączonych przez pętlę 
efektów wzmacniacza lub dołożonych na stole mikserskim. UWAGA: Produkty Mustang™ i Passport® umożliwiają także zmianę kolejności 
efektów (co ma wpływ na ich brzmienie) poprzez przeciągnięcie ikon efektów w inne miejsce {A}.

B  WYBÓR EFEKTU RACKOWEGO – kliknij rozwijane menu, aby 
wybrać efekt lub przewiń listę efektów z aktualnie wybranej 
kategorii za pomocą strzałek {A}. Efekty są podzielone na cztery 
kategorie: Post Gain, Modulation, Delay i Reverb.

♫ W danym momencie mogą być aktywne maksymalnie cztery 
efekty, ale tylko po jednym z każdej „kategorii”. Można na 
przykład włączyć pogłos przed lub za wzmacniaczem, ale nie 
jednocześnie.

C  USTAWIENIA EFEKTU – kliknij i przeciągnij gałki, aby zmienić 
ustawienia efektów rackowych. Dokładny poziom każdego z 
ustawień będzie wyświetlony pod oknem wyboru efektów 
rackowych {B}.

♫ Możesz także zmienić położenie gałek na mniejszej wersji ikony 
efektu rackowego poniżej, co jest wygodne, gdy aktualnie 
znajdujesz się w oknie edytora presetów.

D  USUŃ – kliknij „X”, aby usunąć efekt z aktualnie wybranego 
presetu.

E  BYPASS – kliknij na przełącznik pedału, aby włączyć/wyłączyć 
(obejść – bypass) efekt. Czerwona kontrolka w lewym górnym 
rogu  informuje, kiedy efekt jest włączony, a kiedy nie.

♫ Możesz także kliknąć przełącznik pedału na mniejszej wersji 
ikony efektu rackowego poniżej.

F  SAVE EFFECTS (tylko Mustang I/II, Mustang Mini i Passport 
Mini) – ten przycisk zapala się na czerwono, gdy efekty zostają 
zmienione w Fender FUSE, tj. •wybór efektu (efekty pedałowe 
lub rackowe, ale nie stomp box) i •ustawienia efektu. Kliknij SAVE 
EFFECTS, aby zapisać własną konfigurację efektu i wybrać gałkę 
efektu, pod którą zostanie zapisana.

Efekty rackowe
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B  AMPLIFIER – kliknij rozwijane menu, aby wybrać typ 
wzmacniacza lub przewiń listę typów wzmacniaczy z aktualnie 
wybranej kategorii za pomocą strzałek.

C  STEROWANIE TONAMI – kliknij i przeciągnij gałki, aby zmienić 
ustawienia wzmocnienia i tonu wzmacniacza.

♫ Możesz także zmienić położenie gałek na mniejszej wersji 
ikony wzmacniacza poniżej, co jest wygodne, gdy aktualnie 
znajdujesz się w oknie edytora presetów.

D  ZAAWANSOWANY PANEL STEROWANIA – zaawansowany 
panel sterowania wzmacniaczem umożliwia dostosowanie 
brzmienia wzmacniacza ponad podstawowe ustawienia tonów. 

♫ Zmiany dokonywane w zaawansowanym panelu sterowania 
wzmacniaczem zostaną zapisane w presecie po odłączeniu 
wzmacniacza od Fender® FUSE™, ale dalsza edycja tych 
parametrów nie będzie możliwa bez ponownego podłączenia 
do Fender FUSE.

Funkcje dostępne tylko z oprogramowaniem :

Mustang I-II, Mustang Mini i Passport
• Channel BLEND
• CABINET Type
• Amplifier SAG
• Tube BIAS
• Second MASTER
• NOISE GATE Custom Parameters 
• USB GAIN

Mustang III-IV-V i Mustang Floor
• NOISE GATE Custom Parameters
• USB GAIN

G-DEC 3
• COMPRESSOR Custom Parameters
• TONE STACK Position
• NOISE GATE Custom Parameters

Fender® FUSE™ rozszerza funkcjonalność Twojego wzmacniacza. UWAGA: Funkcje 
wymienione powyżej jako „Ekskluzywne dla Fender FUSE” dla jednego modelu 
wzmacniacza mogą być standardowe i nieekskluzywne w przypadku innego modelu.

Kliknij przycisk „ADVANCED” na wzmacniaczu {A}, aby otworzyć ekran zaawansowanych ustawień wzmacniacza. Jego zawartość zależy od 
aktualnie wybranego typu wzmacniacza {B} oraz modelu produktu podłączonego do komputera.

Zaawansowane ustawienia wzmacniacza
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Kliknij przycisk „PRESET INFO” {A}, aby otworzyć okno informacji o presecie. Umożliwia ono edycję licznych informacji o presecie dla łatwiejszego 
wyszukiwania i identyfikacji presetów. Wprowadzone informacje będą widoczne dla członków społeczności Fender® FUSE™ Online Community, 
jeśli zdecydujesz się podzielić z nimi swoimi presetami.

B  PRESET NAME – tutaj wyświetlana będzie nazwa aktualnie 
aktywnego presetu.

C  AUTHOR – tutaj wyświetlana będzie nazwa autora aktywnego 
presetu.

D  DESCRIPTION – wprowadź opis aktualnie aktywnego presetu. 
Przykład: Stosuję ten preset w początkowej partii utworu „Cliffs of 
Dover” Erica Johnsona z efektami delay.

E  TAGS – wprowadź dla aktualnie aktywnego presetu opisowe 
tagi (pojęcia), rozdzielone przecinkami. Pełnią one rolę szybkich 
słów kluczowych, które pomogą w wyszukiwaniu presetów w 
bibliotece multimediów. Dla powyższej sytuacji przykładowe 
tagi to: „Eric Johnson, Cliffs, delay”."

F  GENRES – wpisz główny gatunek muzyki i maksymalnie dwa 
podgatunki dla aktualnie aktywnego presetu wzmacniacza.

G  OK – kliknij OK, aby zapisać wszystkie zmiany wprowadzone w 
aktualnie aktywnym presecie.

Ekran informacji o presetach
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Kliknij przycisk „BAND” {A}, aby wybrać ścieżkę i zmienić ustawienia dla zespołu. Produkty Mustang™ oraz Passport® nie umożliwiają zapisywania 
ścieżek zespołu tak jak G-DEC® 3, możesz odtwarzać utwory na komputerze przy pomocy Fender® FUSE™ i zapisać ścieżkę jako element presetu 
wzmacniacza Mustang lub Passport.

G-DEC 3

B  MP3 / WAVE – wybierz przycisk MP3/Wave, jeśli chcesz wybrać plik 
ścieżki zespołu w formacie MP3/Wave dla aktualnie aktywnego 
presetu wzmacniacza G-DEC 3.

C  TRACK LIST – kliknij tę rozwijaną listę, aby wybrać plik ścieżki 
zespołu w formacie MP3/Wave z twardego dysku wzmacniacza 
G-DEC 3 (HD) lub karty SD we wzmacniaczu G-DEC 3.

D  REPEAT – kliknij to pole, aby zapętlić odtwarzaną ścieżkę.

E  AUDIO MIX – wybierz miks audio dla ścieżki zespołu wybranej w 
polu Track List {C}. Wybierz STEREO dla normalnej pracy. Wybierz 
LEFT/RIGHT MIX, jeżeli chcesz dostosować balans kanałów ścieżki 
zespołu. Wybierz CENTER CANCEL, jeśli chcesz wyeliminować 
dźwięk ze „środka” miksu pliku stereo. Dzięki temu można usunąć 
gitarę prowadzącą i wokal z utworu. 

F  BALANCE – dostosuj balans kanałów lewy/prawy (1/10) ścieżki 
zespołu wybranej w polu Track List {C}, gdy w polu Audio Mix {E} 
wybrano LEFT/RIGHT MIX.

G  SPEED – regulacja szybkości odtwarzania ścieżki zespołu.

H  PITCH – regulacja tonacji ścieżki zespołu.

I  PREVIEW / STOP – kliknij, aby odsłuchać ścieżkę zespołu wybraną 
w polu Track List {C}.

J  OK – kliknij OK, aby zapisać wybrany plik ścieżki zespołu i ustawienia 
dla aktualnie aktywnego presetu wzmacniacza G-DEC 3.

K  MIDI – wybierz przycisk MIDI, jeśli chcesz wybrać ścieżkę zespołu 
w formacie MIDI dla aktualnie aktywnego presetu wzmacniacza 
G-DEC 3.

L  TRACK LIST – kliknij tę rozwijaną listę, aby wybrać plik ścieżki 
zespołu w formacie MIDI z twardego dysku wzmacniacza G-DEC 3 
(HD) lub karty SD we wzmacniaczu G-DEC 3.

M  REPEAT – kliknij to pole, aby zapętlić odtwarzaną ścieżkę.

N  TEMPO – regulacja tempa ścieżki zespołu w formacie MIDI.

O  TRANSPOSE – użyj, aby zmienić tonację ścieżki zespołu w formacie 
MIDI.

P  DRUM SOLO – zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby z pliku ścieżki MIDI 
odtwarzana była wyłącznie perkusja (kanał 10).

Q  COUNT IN – wybierz, ile uderzeń będzie poprzedzać utwór MIDI 
wybrany w polu Track List {L}. Dla większości utworów w metrum 
4/4 będą to cztery uderzenia.

R  PREVIEW / STOP – kliknij, aby odsłuchać ścieżkę zespołu wybraną 
w polu Track List {L}.

S  OK – kliknij OK, aby zapisać wybrany plik ścieżki zespołu i ustawienia 
dla aktualnie aktywnego presetu wzmacniacza G-DEC 3.

MUSTANG i PASSPORT

T  MP3 / WAVE – wybierz przycisk MP3/Wave, jeśli chcesz wybrać plik 
ścieżki zespołu w formacie MP3/Wave dla aktualnie aktywnego 
presetu wzmacniacza Mustang lub Passport. 

U  TRACK LIST – kliknij tę rozwijaną listę, aby wybrać plik ścieżki 
zespołu z komputera dla aktualnie aktywnego presetu wzmacniacza 
Mustang lub Passport. Gdy rozpoczniesz odtwarzanie ścieżki, 
dźwięk popłynie z głośników komputerowych, dlatego regulację 
poziomu głośności należy dokonywać z poziomu komputera lub 
bezpośrednio z głośników.

V  REPEAT – kliknij to pole, aby zapętlić odtwarzaną ścieżkę.

W  PREVIEW / STOP – kliknij, aby odsłuchać ścieżkę zespołu wybraną 
w polu Track List {U}.

X  OK – kliknij OK, aby zapisać wybrany plik ścieżki zespołu i 
ustawienia dla aktualnie aktywnego presetu wzmacniacza Mustang 
lub Passport.

Ekrany ścieżek zespołu

Tylko Mustang i Passport

G-DEC 3 Only
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Kliknij „MAIN MENU” a następnie „UTILITIES” {A}, aby uzyskać dostęp do funkcji wykonywania i przywracania kopii zapasowych oraz aktualizacji 
firmware'u. 

Funkcje dostępne tylko z oprogramowaniem :

• BACKUP PRESETS 
• RESTORE PRESETS

Fender® FUSE™ rozszerza funkcjonalność Twojego wzmacniacza. Funkcja Preset Backup umożliwia 
tworzenie kopii zapasowych presetów wzmacniacza (z lub bez ścieżek zespołu w przypadku G-DEC® 
3). Fender FUSE zapisuje kopie zapasowe na komputerze wraz z opisami, aby można je było łatwo 
odnaleźć i przywrócić w razie potrzeby. Można utworzyć różne kopie zapasowe, ma przykład „Moje 
rockowe presety” czy „Moje bluesowe presety” i przywrócić je, kiedy akurat będą potrzebne.

B  PRESETS / BAND TRACKS (tylko komputery z Windows) – wybierz, 
aby wykonać kopię zapasową samych presetów lub presetów i ścieżek 
zespołu G-DEC 3. Na komputerze z systemem Mac OSX można zapisać 
tylko presety.

C  ONE OR ALL PRESETS – wybierz numer presetu, którego kopię 
zapasową chcesz utworzyć lub „SELECT ALL”, aby wykonać kopię 
zapasową wszystkich presetów G-DEC 3.

D  DESCRIPTION – tutaj wpisz nazwę kopii zapasowej. 

E  BACKUP – kliknij, aby utworzyć kopię zapasową presetów G-DEC 3 na 
komputerze.

♫ Folder, w którym zapisywane będą pliki kopii zapasowych FUSE na 
komputerze to: Dokumenty > Fender > FUSE > Backups. 

F  DESCRIPTION – tutaj wpisz nazwę kopii zapasowej.

G  BACKUP – kliknij, aby utworzyć kopię zapasową presetów Mustang™ 
lub Passport® na komputerze.

H  RESTORE PRESETS – wybierz plik kopii zapasowej, aby przywrócić 
ustawienia Twojego wzmacniacza. Możesz posortować listę kopii 
zapasowych pod względem daty, opisu lub presetów, klikając na 
nagłówku kolumny.

!  Funkcja RESTORE spowoduje nadpisanie docelowych presetów (oraz 
ścieżek zespołu w przypadku G-DEC 3) na Twoim wzmacniaczu. 
Dobrym pomysłem jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich 
ustawień wzmacniacza zanim wykona się operację przywracania!

I  DELETE – kliknij, aby na trwałe usunąć zaznaczony plik kopii zapasowej.

J  RESTORE – kliknij, aby przywrócić wybrany preset.

K  FIRMWARE UPDATE – instrukcje aktualizacji firmware'u będą różne w 
zależności od używanego wzmacniacza. Towarzyszy im film instruktażowy, 
który poprowadzi Cię krok po kroku. Zapoznaj się z rozdziałem 
„Aktualizacja firmware'u” na stronie 2, w którym znajdziesz informacje na 
temat aktualizacji firmware'u Twojego modelu wzmacniacza.

L  AUDIO CONTROL PANEL – aby wybrać Fender G-DEC 3 jako domyślne 
urządzenie odtwarzania (V2.2 i późniejsze), użytkownicy mogą wybrać 
Audio Control Panel w Fender FUSE (Main Menu > Utilities > Audio 
Control Panel). Użytkownicy systemu Windows powinni wybrać DEC 
Audio w zakładce Dźwięk (Windows® XP) lub Odtwarzanie/nagrywanie 
(Windows Vista® & Windows® 7).  Użytkownicy komputerów 
Mac powinni wybrać DEC Audio jako źródło sygnału wejściowego 
i wyjściowego. Aby wybrać domyślne urządzenie wejścia, wejdź w 
zakładkę „Wejście”. Następnie na liście zaznacz DEC Audio. Naciśnij 
Control lub prawy klawisz myszy i zaznacz urządzenie jako źródło 
dźwięku. To sprawi, że G-DEC 3 stanie się domyślnym urządzeniem 
wejścia. Aby wybrać domyślne urządzenie wyjścia powtórz tę samą 
procedurę dla zakładki „Wyjście”..

Ekrany narzędzi

Tylko Windows

Tylko G-DEC 3 Tylko Mustang i Passport



2.0

10

B  LOKALIZACJA MULTIMEDIÓW – kliknij jedną z lokalizacji, aby 
wyświetlić listy dostępnych presetów i ścieżek zespołu. Po 
kliknięciu przycisku „WEB” wyświetlone zostaną presety dostępne 
dla wszystkich produktów kompatybilnych z Fender FUSE. Po 
kliknięciu przycisku „DEVICE ONLY” wyświetlone zostaną tylko 
presety kompatybilne z produktem aktualnie podłączonym do 
komputera, zgodnie ze wskazaniem w kolumnie „Preset Type” 
listy PRESET LIST {E} poniżej.

C  WYSZUKIWANIE – kliknij jeden lub kilka z tych przycisków, aby 
zaznaczyć je jako lokalizacje wyszukiwania presetów i ścieżek 
zespołu. Następnie wpisz pojęcie w oknie powyżej i kliknij „GO”. 
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone poniżej.

D  ADD TO LIBRARY – kliknij „Add To Library”, aby skopiować pliki 
presetów (*.FUSE) i ścieżek zespołu (*.MP3, *.WAV oraz *.MID w 
przypadku G-DEC 3) z dowolnego miejsca w komputerze do 
domyślnej lokalizacji wyszukiwania plików przez FUSE.  

♫ Domyślna lokalizacja, jaką Fender® FUSE™ wykorzystuje do 
przechowywania presetów na komputerze to: Dokumenty > 
Fender > FUSE > Presets. Domyślna lokalizacja ścieżek zespołu 
to: Dokumenty > Fender > FUSE > Audio > WaveMP3 (lub 
MIDI – tylko G-DEC 3).

E  PRESET LIST – na tej liście widoczne są presety dostępne 
w wybranej lokalizacji multimediów {B}. Kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy na dowolnym presecie spowoduje otwarcie 
dynamicznej listy z funkcjami ładowania, zapisywania, 
kopiowania i usuwania.

   • Jeżeli jako lokalizację multimediów {B} wybrano Computer, 
Amplifier, Web lub Device Only, dwukrotne kliknięcie na 
którymkolwiek kompatybilnym presecie z listy {E} spowoduje 

otwarcie edytora presetów i gotowość do jego odtworzenia na 
podłączonym produkcie Fender. 

   • G-DEC 3: Jeżeli jako lokalizację multimediów {B} wybrano kartę SD 
musisz kliknąć prawym przyciskiem na presecie z listy presetów {E} 
i skopiować go na komputer zanim będzie można go aktywować i 
odtworzyć na wzmacniaczu.

F  BAND TRACK LIST – na tej liście widoczne są ścieżki zespołu 
dostępne w wybranej lokalizacji multimediów {B}. Kliknięcie 
prawym przyciskiem myszy na dowolnej ścieżce spowoduje 
otwarcie dynamicznej listy z funkcjami ładowania, zapisywania, 
kopiowania i usuwania.

   • G-DEC 3: Jeżeli jako lokalizację multimediów {B} wybrano 
Amplifier lub SD Card, dwukrotne kliknięcie na którejkolwiek 
ścieżce z listy {F} spowoduje załadowanie ścieżki z aktualnie 
wybranym presetem i gotowość do jej odtworzenia na 
wzmacniaczu.

   • G-DEC 3: Jeżeli jako lokalizację multimediów {B} wybrano  
Computer lub Web  musisz kliknąć prawym przyciskiem na ścieżce 
z listy {F} i skopiować ją na wzmacniacz lub kartę SD (umieszczoną 
we wzmacniaczu) zanim będzie można ją aktywować i odtworzyć z 
aktualnie wybranym presetem.

   • Produkty Mustang i Passport: Jeżeli jako lokalizację multimediów 
{B} wybrano Computer dwukrotne kliknięcie na którejkolwiek 
ścieżce z listy {F} spowoduje jej aktywowanie i odtworzenie z 
aktualnie wybranym presetem na głośnikach komputerowych.

   • Produkty Mustang i Passport: Jeżeli jako lokalizację multimediów 
{B} wybrano Web, musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy na 
ścieżce zespołu z listy {F} zanim będzie można ją aktywować 
i odtworzyć z aktualnie wybranym presetem na głośnikach 
komputerowych.

Kliknij przycisk „MEDIA LIBRARY” {A} (z edytora presetów), aby otworzyć ekran biblioteki multimediów. Stąd możesz z łatwością przeglądać i 
wyszukiwać presety i ścieżki zespołu w aktualnie dostępnych lokalizacjach (komputer, wzmacniacz, karta SD i Internet). Kliknij przycisk „PRESET 
EDITOR” {A}, aby powrócić do okna edytora presetów.

Biblioteka multimediów
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B  PRESET EDITOR – kliknij ten przycisk, aby powrócić do edytora 
presetów Fender FUSE.

C  LOGIN / REGISTER – kliknij Login, aby wejść na stronę Fender 
FUSE Amplifier Online Community. Jeżeli nie jesteś członkiem, 
kliknij łącze „Register”, aby utworzyć konto i wprowadzić 
informacje o swoim wzmacniaczu. Do utworzenia konta 
wymagany jest numer seryjny wzmacniacza, umieszczony na 
jego tylnym panelu.

D  GŁÓWNA NAWIGACJA – za pomocą głównych łączy 
nawigacyjnych przeglądaj kompatybilne z Fender FUSE 
produkty, presety, ścieżki zespołu i odwiedzaj fora.

E  ŁĄCZA POBIERANIA – kliknij te łącza, aby pobrać ścieżki 
zespołu, instrukcję obsługi Fender FUSE oraz znaleźć odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania.

F  PASEK PRZEWIJANIA – przewiń w dół, aby zobaczyć resztę 
strony Fender FUSE Online Community, zawierającą poradniki 
wideo i instrukcje nagrywania dźwięku na komputerze. Tu 
sprawdzisz też, czy oprogramowanie form zewnętrznych na 
przykład Ableton Live Lite czy AmpliTube SE jest dostępne dla 
Twoich urządzeń kompatybilnych z Fender FUSE.

Kliknij przycisk „COMMUNITY” {A}, aby otworzyć stronę społeczności Fender® FUSE™ Online Community w Fender FUSE. Możesz też w swojej 
przeglądarce wpisać adres: http://fuse.fender.com. 

Społeczność Fender FUSE Online Community to miejsce, z którego możesz pobrać aktualizacje oprogramowania i uzyskać dostęp do forów 
z informacjami o wszystkich kompatybilnych z Fender FUSE urządzeniach. Stąd też pobierzesz bezpłatnie nowe presety, podkłady i inne 
materiały z pokaźnej biblioteki Fender.

Wejdź i połącz się z innymi użytkownikami, wymieniaj presety i dziel się wskazówkami. Zaglądaj tu często, ponieważ strona jest nieustannie 
uaktualniania o nowe, ekscytujące treści!

Społeczność Fender® FUSE™

http://fuse.fender.com
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Pedał EXP-1 i Mustang™ Floor
♫ Zaktualizuj firmware do najnowszej wersji przed podłączeniem 

pedału EXP-1 lub Mustang Floor do Fender® FUSE™. Instrukcje 
krok po kroku znajdziesz na stronie 2.

Pedał EXP-1

Pedał ekspresji EXP-1 (P/N 2301050000) jest kompatybilny ze wzmac-
niaczami Fender® Mustang™ III-IV-V oraz z Mustang Floor.

EXP-1 pracuje w dwóch trybach: głośności i ekspresji. Przełączanie 
między trybami następuje poprzez mocne naciśnięcie przedniej 
części pedału EXP-1. Kontrolki w kolorze czerwonym i zielonym 
informują, w którym z trybów pedał aktualnie się znajduje:

• Tryb głośności służy do kontrolowania głośności (w trybie 
głośności pedał można wyłączyć). 

• Tryb ekspresji może służyć do sterowania większością efektów i 
parametrów wzmacniacza Mustang. Najczęściej wykorzystywany 
jest do częstotliwością efektu Wah lub stopniem modulacji efektu 
delay. 

♫ Po podłączeniu do Mustang Floor, pedał EXP-1 działa tylko w 
trybie ekspresji.

Mustang Floor

Mustang Floor współpracuje z Fender FUSE na tej samej zasadzie, co 
wzmacniacz Mustang III-IV-V, co opisano w niniejszej instrukcji. Ikona 
INSERT LOOP pojawi się w Fender FUSE, informując o dostępnej 
funkcjonalności INSERT footswitcha Mustang Floor. Ikona pedału 
FLOOR informuje natomiast o tym, z którym wzmacniaczem lub 
efektem pedał Mustang Floor jest aktualnie powiązany:

                    

Kalibracja pedału (EXP-1 i Mustang Floor)
Gdy po raz pierwszy podłączysz EXP-1 i/lub Mustang Floor 
powinieneś je skalibrować, aby żądany zakres ruchów pedału został 
prawidłowo odczytany przez wzmacniacz.

Kalibracja pedałów EXP-1 i Mustang Floor:
1. (Jeżeli jest wykorzystywany) Podłącz pedał EXP-1 do gniazda 4 

BUTTON FOOTSWITCH z tyłu Twojego wzmacniacza Mustang 
lub do gniazda EXP-1/MS-4 z tyłu Mustang Floor.

2. Wyłącz wzmacniacz.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk UTIL na wzmacniaczu, następnie 
włącz wzmacniacz. Trzymaj wciśnięty przycisk UTIL, dopóki jego 
podświetlenie nie zgaśnie.

4. Poruszaj pedałem EXP-1 i/lub Mustang Floor (po kolei) pomiędzy 
skrajnymi punktami, aby ustawić żądany zakres ruchów. Jeśli 
chcesz, możesz zmniejszyć zakres, który zostanie zarejestrowany 
(rozpoznany) przez wzmacniacz.

♫ Jeżeli np. chcesz, aby tylko środkowa 1/3 zakresu została 
rozpoznana przez wzmacniacz, poruszaj pedałem tylko w 
środkowym zakresie jego ruchu. Musisz rozpocząć proces 
kalibracji, gdy pedał znajdować się będzie gdzieś w żądanym 
zakresie ruchów.

5. Przekręć pokrętło DATA WHEEL na wzmacniaczu, aby wybrać 
nowy preset. 

6. Pedał EXP-1 i/lub Mustang Floor został skalibrowany. 

♫ Powtórz procedurę kalibracji za każdym razem, gdy zmie-
niasz pedały, podłączasz je do innego wzmacniacza lub 
przywracasz ustawienia fabryczne wzmacniacza Mustang. W 
przypadku Mustang Floor konieczna będzie kalibracja zarów-
no wbudowanego pedału, jak i oddzielnie podłączanego 
EXP-1.

Ustawienia pedału EXP-1
Za pomocą Fender FUSE wybierz zachowania i ustawienia 
parametrów trybu głośności i ekspresji pedału EXP-1.

Konfiguracja ustawień pedału EXP-1:
1. Podłącz pedał EXP-1 do gniazda 4 BUTTON FOOTSWITCH z tyłu 

Twojego wzmacniacza Mustang lub do gniazda EXP-1/MS-4 z 
tyłu Mustang Floor.

2. Podłącz wzmacniacz Mustang do komputera za pomocą kabla 
USB a następnie otwórz aplikację Fender FUSE.

3. W Fender FUSE otwórz menu pedału ekspresji: Main Menu > 
Utilities > Expression Pedal...

4. Wybierz ustawienia zachowań i parametrów dla trybów 
głośności i ekspresji: 
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Pedał EXP-1 i Mustang™ Floor

♫ Mała ikona pedału ekspresji pojawi się w Fender 
FUSE obok wzmacniacza lub efektu aktualnie 
wybranego w menu Expression Mode Behavior. 
Kliknij ją, aby otworzyć okno ustawień pedału 
ekspresji.

A. Preset Default Mode: – (From Preset/From Pedal) wybierz 
„From Preset”, jeżeli chcesz, by EXP-1 przełączył się w tryb 
wybrany w menu „Preset Defaults to” (poniżej) przy każdej 
zmianie presetów. Wybierz „From Pedal”, jeżeli chcesz, by EXP-1 
pozostał w trybie, w którym się znajduje w momencie zmiany 
presetu. To ustawienie ma zastosowanie w przypadku wszyst-
kich presetów.

B. Preset Defaults to: – (Volume Mode/Expression Mode) wybi-
erz tryb, w który pedał ma się przełączyć za każdym razem, 
gdy wybierzesz aktualnie aktywny preset (Preset Default Mode 
może zmienić to ustawienie).

MENU W TRYBIE GŁOŚNOŚCI

C. Volume Mode Behavior – (Volume/Off) wybierz „Volume”, 
jeśli chcesz, by pedał sterował głośnością w trybie głośności 
lub „Off”, jeśli chcesz, by pedał wyłączał się po przejściu w tryb 
głośności.

D. Heel/Toe Volume – (0–100%) za pomocą tego menu ustaw 
poziom głośności, gdy tylna (Heel Volume) i przednia (Toe 
Volume) część pedału będzie wciśnięta do końca. To ustawienie 
ma zastosowanie w przypadku wszystkich presetów.

MENU W TRYBIE EKSPRESJI

E. Expression Mode Behavior – (Off, Amp, Stomp, Mod, Delay, Reverb, 
Volume) wybierz kategorię, którą chcesz sterować przy pomocy 

pedału w trybie ekspresji. Wybierz „Off”, jeśli chcesz, by pedał 
po przejściu w tryb ekspresji wyłączał się.

♫ Dla aktualnego presetu musi być wybrany efekt, aby dana 
kategoria efektu stała się dostępna w menu Expression Mode 
Behavior.

F. Parameter – (różne) wybierz parametr, którym chcesz 
sterować za pomocą pedału w trybie ekspresji. Dostępne opcje 
będą różnić się w zależności od kategorii wybranej w menu 
Expression Mode Behavior powyżej oraz modułu efektów 
wybranego dla aktualnie aktywnego presetu. 

G. Heel/Toe Setting – (różne) a pomocą tego menu ustaw pozi-
om aktywnego parametru, gdy tylna (Heel Setting) i przed-
nia (Toe Setting) część pedału będzie wciśnięta do końca. 
Dostępne opcje będą różnić się w zależności od kategorii 
wybranej w menu Expression Mode Behavior powyżej. 

H. Expression Mode – (Capture, Live) w przypadku wybra-
nia opcji „Live”, aktualne położenie pedału zastąpi zapisane 
ustawienia presetu dla przypisanego parametru pedału 
ekspresji przy zmianie presetów. W przypadku wybrania opcji 
„Capture”, pedał będzie wyłączony dopóki go nie poruszysz po 
zmianie presetu.

I. Bypass Effect – (On/Off) zaznacz pole (On), aby obejść efekt 
wybrany w menu Expression Mode Behavior przy przełączaniu 
pedału w tryb głośności. Odznacz pole (Off), aby pozostawić 
efekt aktywnym. 

J. Reset Parameter to Preset Value when Switching to 
Volume Mode – (On/Off) zaznacz pole (On), aby przywrócić 
zapisaną wartość Expression Mode Parameter przy 
przełączaniu pedału w tryb głośności. Odznacz pole (Off), aby 
pozostawić parametr niezmieniony (w aktualnym położeniu 
pedału) przy przełączaniu w tryb głośności.

K. OK/Cancel – wybierz „CANCEL”, aby anulować wszystkie zmi-
any. Wybierz „OK”, aby potwierdzić zmianę ustawień EXP-1. 
Zapisz aktualny preset, aby zapisać ustawienia EXP-1 z pre-
setem.

Ustawienia pedału Mustang Floor

Konfiguracja ustawień trybu ekspresji pedałów 
Mustang Floor i EXP-1 (jeżeli są podłączone):
1. Podłącz Mustang Floor do komputera za pomocą kabla USB a 

następnie otwórz aplikację Fender FUSE.

2. (Opcjonalnie) Podłącz pedał EXP-1 do gniazda „EXP-1/MS-4” z 
tyłu Mustang Floor za pomocą dołączonego kabla. 

3. W Fender FUSE otwórz menu pedału ekspresji: Main Menu > 
Utilities > Expression Pedal...

4. Wybierz żądane ustawienia dla trybu ekspresji Mustang Floor i 
EXP-1 (jeżeli są podłączone). Opisy menu pedału Mustang Floor 
są podobne do menu EXP-1 powyżej, można je znaleźć także na 
stronie 5 zaawansowanej instrukcji obsługi Mustang Floor pod 
adresem: http://fuse.fender.com/mustang/. Ustawienia trybu 
ekspresji EXP-1 opisane są powyżej.

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