
2.0

MUSTANG
MINI

TM

MUSTANG
FLOOR

TM

Produkty kompatibilné so softvérom Fender® FUSE™ v tomto manuáli:

MUSTANG  I-VTM

ROZŠÍRENÝ NÁVOD NA POUŽITIE



2.0

2

Obsah
Aktualizácie firmware, obnova továrenských nastavení 
pre Passport®  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   2
Editor presetov     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Podlahové efekty .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   4
Rackové efekty  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
Pokročilé nastavenia aparatúry    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
Informácie o presetoch    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7
Sprievodné stopy    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8
Nástroje   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  9
Knižnica médií   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10
Komunita Fender FUSE  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11
EXP-1 a Mustang Floor   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12

Začíname!
Úvod
Tento manuál vám krok za krokom ukáže, ako používať softvér Fender® 
FUSE™. Fender FUSE vám umožňuje ovládať vás aparát/podlahový efekt 
pomocou počítača a ponúka mnoho funkcií nad rámec tých, ktoré 
tieto produkty zvládajú pri základnom použití.  Softvér Fender FUSE 
funguje ako editor presetov, knižnica médií i spojenie s online komunitou 
Fender. Systémové požiadavky: Softvér Fender FUSE si vyžaduje PC 
s operačným systémom Windows Vista® alebo novším alebo počítač 
Macintosh s procesormi  Intel® a operačným systémom OS X verzia 10.6 
(Snow Leopard) alebo novším.

Ako nainštalovať Fender® FUSE™
Na inštaláciu softvéru Fender FUSE si prosím stiahnite aktuálnu verziu 
inštalačného súboru na adrese http://fuse.fender.com.

Inštalácia Fender FUSE:
1 . Dvojklikom spustite súbor Fender FUSE Setup.exe (pre PC) alebo FUSE 

Installer.dmg (pre počítače Mac) a riaďte sa pokynmi na obrazovke.

2 . Ak sa počas inštalácie softvéru Fender FUSE objaví vyskakovacie okno 
alebo žiadosť o povolenie, vždy v inštalácii pokračujte kliknutím na 
"OK" alebo "NEXT/ĎALEJ." 

Aktualizácie firmware
Je možné, že produkty G-DEC 3, Mustang alebo Passport budú na správne 
fungovanie so softvérom Fender FUSE vyžadovať aktualizáciu firmwaru. 

Aktualizácia firmwaru pre Mustang alebo 
Passport:
1 . Pripojte svoje zariadenie k počítaču cez USB port a spustite softvér 

Fender FUSE.

2 . Vypnite zariadenie.

3 . MUSTANG I/II, MUSTANG MINI: Stlačte a podržte tlačidlo SAVE na 
aparatúre a zároveň zariadenie znovu zapnite. Tlačidlo SAVE držte, až 
kým sa nerozsvieti načerveno . 

 MUSTANG III/IV/V, MUSTANG FLOOR: Stlačte a podržte tlačidlo 
DATA WHEEL na aparatúre a zároveň zariadenie znovu zapnite. 
Tlačidlo DATA WHEEL držte, až kým sa tlačidlo SAVE nerozsvieti 
načerveno .

 PASSPORT: Stlačte a podržte tlačidlo TAP na aparatúre a zároveň 
zariadenie znovu zapnite. Tlačidlo TAP držte, až kým sa nerozsvieti 
načerveno .

4 . Automaticky sa otvoria Pokyny k aktualizácii firmware, ktoré vám 
ponúknu dve možnosti. Pokiaľ ste si nestiahli niektorú z novších verzií 
firmware na nasledujúcich odkazoch (podľa jednotlivých zariadení), 
zvoľte "Bundled Update" ("Balíček aktualizácií").

• 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 . Pre dokončenie aktualizácie firmware aparatúru vypnite a znovu 
zapnite.

Aktualizácia firmwaru pre G-DEC 3:
1 . Stiahnite si aktuálnu verziu súboru firmware na adrese: www.fender.

com/support/articles/fender-g-dec-3-firmware-download-v1-04/. Ak 
chcete zistiť, ktorú verziu firmwaru vaše zariadenie G-DEC 3 práve 
používa, sledujte po zapnutí úvodnú obrazovku - číslo verzie firmwaru 
sa po zmiznutí loga Fender zobrazí na 3 sekundy v pravom spodnom 
rohu (napr. "v 1.03").

2 . Pripojte svoj aparát G-DEC 3 k počítaču cez USB port. 

3 . Spustite softvér Fender FUSE a kliknite na menu "Update Firmware" 
("Aktualizovať firmware"): Main Menu > Utilities > Update 
Firmware . . . 

4 . Kliknite na "OK" a následne vyberte súbor pre aktualizáciu firmwaru, 
ktorý ste si stiahli v kroku 1.

5 . Priebeh aktualizácie môžete sledovať na obrazovke vášho aparátu 
G-DEC 3. Aktualizáciu dokončite stlačením tlačidla START-STOP. Celý 
proces trvá okolo 20 sekúnd. 

Obnovenie továrenských nastavení pre Passport
Pomocou softvéru Fender FUSE takisto môžete na svojej aparatúre 
Passport obnoviť všetky nastavenia. Proces obnovy továrenských 
nastavení vymaže všetky užívateľské nastavenia a vráti parametre 
všetkých presetov na pôvodné.

Obnova továrenských nastavení na aparáte 
Passport:
1 . Pripojte svoj aparát Passport k počítaču cez USB port a spustite 

softvér Fender FUSE.

2 . Na obrazovke softvéru Fender FUSE kliknite na "Main Menu" 
("Hlavné menu") v ľavom hornom rohu. Následne kliknite na 
"UTILITIES" ("NÁSTROJE") a "Factory Restore" ("Obnovenie 
továrenských nastavení")...

3 . Vo vyskakovacom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite 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 presetov
Toto je prvá obrazovka, ktorá sa zobrazí po spustení softvéru Fender® FUSE™. Pokiaľ je váš aparát pripojený k počítaču pomocou USB kábla, obrazovka softvéru 
Fender FUSE bude kopírovať všetky zmeny nastavení na aparatúre a naopak:  Upravte akýkoľvek programovateľný parameter presetu na svojom aparáte - 
nastavenie sa zmení aj v programe Fender FUSE. Pokiaľ v programe Fender FUSE kliknete na akúkoľvek korekciu a upravíte jej hodnotu, všetky zmeny budú 
okamžite zaznamenané aj na vašom aparáte! 

A . PRESET CONTROL PANEL (OVLÁDACÍ PANEL PRESETOV) — Preset 
môžete vybrať kliknutím na pravú stranu tohto rozbaľovacieho menu, 
alebo môžete jednotlivé presety prechádzať pomocou šipiek nahor/nadol. 
Medzi presetmi z aparátu a z počítača môžete prepínať pomocou ľavej 
časti rozbaľovacieho menu. Päť tlačidiel pod týmto menu vám umožní: 
(NEW) vytvoriť úplne nový preset od začiatku, (OPEN) otvoriť preset 
na počítači, (IMPORT) importovať jeden alebo viacero komponentov 
iného presetu do práve zvoleného presetu (nastavenia aparátu/efektov/
sprievodných stôp), (SAVE) uložiť preset alebo (DELETE) vymazať preset.

B . EFFECTS CONFIGURATION (KONFIGURÁCIA EFEKTOV - len pre 
Mustang™ I/II, Mustang Mini a Passport®) — Efekty zvolíte kliknutím 
na tieto korekcie a upravením ich polohy. Táto funkcia funguje rovnako 
ako korekcie na aparatúre. Po kliknutí na korekcie sa zobrazí okno s 
aktuálnym nastavením.

C . PHRASE SAMPLER (len pre G-DEC® 3) — Tieto tlačidlá majú rovnakú 
funkciu ako na aparáte G-DEC 3.

D . SEARCH PANEL (PANEL VYHĽADÁVANIA) — Toto okno umožňuje 
vyhľadávať presety a audio súbory na miestach, ktoré zvolíte pomocou 
tlačidiel pod ním (COMPUTER, AMP, WEB - POČÍTAČ, APARÁT, INTERNET). 
Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v Knižnici médií, ku ktorej existuje 
rýchly prístup pomocou tlačidla Knižnica médií.

E . TUNER (LADIČKA) — Gitarová ladička softvéru Fender FUSE ponúka 
rovnaké štandardné funkcie ako štúdiová racková ladička.

F . PRESET INFO (INFORMÁCIE O PRESETE) — Kliknite pre úpravu 
informácií o presete (pozri stranu 7).

G . ADVANCED AMP (POKROČILÉ NASTAVENIA APARÁTU) — Kliknite pre 
otvorenie okna s pokročilými nastaveniami aparátu (pozri stranu 6).

H . AMP CONTROLS (KOREKCIE APARÁTU) — Kliknite na ktorúkoľvek z 
týchto korekcií a upravte ich polohu, aby ste upravili nastavenia aparátu 
pre práve zvolený preset. Pokiaľ sú korekcie zobrazené ako matné, neboli 
ešte aktivované.

I . START / BAND (ŠTART / SPRIEVODNÁ STOPA) — Sprievodná stopa 
začne hrať po kliknutí na tlačidlo START. Sprievodnú stopu vyberiete 
kliknutím na BAND. Tiež tu môžete upravovať nastavenia sprievodných 
stôp (pozri stranu 8).

J . AMPLIFIER (APARÁT) — Druh aparátu môžete vybrať kliknutím na toto 
rozbaľovacie menu, alebo môžete jednotlivé druhy aparátov prechádzať 
pomocou šipiek nahor/nadol. 

K . SAVE EFFECTS (ULOŽIŤ EFEKTY - len pre Mustang I/II, Mustang Mini 
a Passport Mini) — Kliknutím sem priradíte jednotlivým korekciám 
rozličné efekty (pozri stranu 5).

L . EFFECT FOOTPEDALS (PODLAHOVÉ EFEKTY) — Kliknutím na jednu zo 
štyroch pozícií jej priradíte vybraný podlahový efekt, prípadne môžete 
nastavenia efektov upravovať (pozri stranu 4).

M . AMP ICON (IKONA "APARÁT") — Kliknutím na túto ikonu sa po úprave 
nastavení efektov vrátite do menu pre nastavovanie korekcií na aparáte.

N . RACK EFFECTS (RACKOVÉ EFEKTY) — Kliknutím na jednu zo štyroch 
pozícií priradíte vybraný rackový efekt, prípadne môžete nastavenia 
efektov upravovať (pozri stranu 5).

O . AMP CONNECTED ("APARÁT JE PRIPOJENÝ") — Indikuje, či je váš 
aparát pripojený.

P . INSERT LOOP (VLOŽIŤ SLUČKU - len pre Mustang Floor) — Pripojené 
externé efekty môžete zo signálovej cesty vynechať ("bypass") pomocou 
funkcie INSERT LOOP ("VLOŽIŤ SLUČKU") v Editore presetov softvéru 
Fender FUSE alebo stlačením tlačidla INSERT ("VLOŽIŤ") na footswitchi 
aparátu Mustang Floor v režime FX SELECT ("VÝBER EFEKTOV" - pozri 
stranu 12).

Q . COMMUNITY (KOMUNITA) — Kliknite pre otvorenie webovej stránky 
Online komunity aparátov Fender (pozri stranu 11).

R . LOGIN (PRIHLÁSENIE) — Kliknite pre prihlásenie na webovú stránku 
Online komunity aparátov Fender (pozri stranu 11).
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Ak chcete vybrať efekt a otvoriť obrazovku pre úpravu nastavení podlahových efektov, kliknite na niektoré zo štyroch miest (A) naľavo od ikony aparátu. Aby 
bol zvuk podobný efektom zapojeným klasickými káblami pred vstupom vášho aparátu, sú aj tieto efekty umiestnené v rámci signálovej cesty pred modelom 
aparátu. 

Softvér Fender® FUSE™ umožňuje v porovnaní so samostatným aparátom prístup k širším kombináciám efektov. Echo pedál môžete napríklad umiestniť pred 
aparát a dosiahnuť tak ideálny zvuk pre žáner rockabilly. Modulačné efekty, akými sú napríklad flanger či phaser, znejú veľmi odlišne, pokiaľ ich v rámci signálovej 
cesty umiestnite pred aparát. POZNÁMKA: Zariadenia Mustang™ a Passport® tiež umožňujú zmeniť poradie efektov (a výrazne tak zmeniť charakter vášho 
zvuku) jednoduchým premiestnením ikony efektu na iné miesto (A).

B . EFFECT PEDAL SELECTOR (VÝBER PODLAHOVÉHO EFEKTU)— Efekt 
môžete vybrať kliknutím na rozbaľovacie menu, alebo môžete jednotlivé 
efekty v rámci danej kategórie prechádzať pomocou šipiek nahor/nadol 
(A). Efekty sú rozdelené do štyroch kategórií: Stompbox (Skreslenie), 
Modulation (Modulačné efekty), Delay a Reverb.

C . EFFECT SETTINGS (NASTAVENIA EFEKTOV) — Akékoľvek nastavenie 
daného efektu môžete upraviť tak, že na korekciu kliknete a zmeníte jej 
polohu. Presná úroveň každého nastavenia sa zobrazí v okne Effect Pedal 
Selector (B).

♫ Korekciu tiež môžete upraviť pomocou menšej verzie ikony 
podlahového efektu nižšie, čo je praktické, pokiaľ sa práve nachádzate 
v okne Editor presetov.

D . PEDAL COLOR (FARBA EFEKTU) — Farbu efektu zmeníte kliknutím na 
akúkoľvek farbu zo vzorkovníka. Jedná sa len o kozmetickú zmenu podľa 
vašich preferencií, ktorá nemá žiaden vplyv na zvuk efektu.

E . DELETE (VYMAZAŤ) — Efekt z práve zvoleného presetu vymažete 
kliknutím na "X."

F . BYPASS — Efekt zapnete/vypnete (bypass) kliknutím na tlačidlo 
podlahového efektu. Červené svetlo v ľavom hornom rohu indikuje, či je 
efekt zapnutý alebo vypnutý.

♫ Na tlačidlo pre zapnutie/vypnutie efektu tiež môžete kliknúť v menšej 
verzii ikony podlahového efektu.

Jedinečné vlastnosti, ktoré sú dostupné výhradne pomocou 

softvéru :  

• POZÍCIA EFEKTOV: pred alebo za aparátom
• VYNECHANIE EFEKTU ZO SIGNÁLOVEJ CESTY (BYPASS)
• UKLADANIE EFEKTOV (Mustang I/II, Mustang Mini, Passport Mini)
• DETAILNÁ NASTAVITEĽNOSŤ EFEKTOV (Mustang I/II, Mustang Mini, 

Passport Mini)

Softvér Fender® FUSE™ umožňuje v porovnaní so samotným aparátom prístup k širšej škále 
funkcií. Vďaka možnosti umiestniť efekty v rámci signálovej cesty pred alebo za aparát 
dosiahnete širších zvukových možností. So softvérom Fender FUSE už nemusíte efekt zmazať a 
stratiť tak všetky nastavenia vždy, keď ho chcete vypnúť. Tento program vám umožňuje efekt 
jednoducho vynechať zo signálovej cesty ("bypass").  

Podlahové efekty



2.0

5

Ak chcete vybrať efekt a otvoriť obrazovku pre úpravu nastavení rackových efektov, kliknite na niektoré zo štyroch miest (A) naľavo od ikony 
aparátu. Aby bol zvuk podobný efektom zapojeným pomocou efektovej slučky alebo pridaným na nahrávacích zariadeniach, sú aj tieto efekty 
umiestnené v rámci signálovej cesty za modelom aparátu. POZN .: Zariadenia Mustang™ a Passport® tiež umožňujú zmeniť poradie efektov (a 
výrazne tak zmeniť charakter vášho zvuku) jednoduchým premiestnením ikony efektu na iné miesto (A). 

B . RACK  EFFECT SELECTOR (VÝBER RACKOVÉHO EFEKTU) — Efekt 
môžete vybrať kliknutím na rozbaľovacie menu, alebo môžete 
jednotlivé efekty v rámci danej kategórie prechádzať pomocou 
šipiek nahor/nadol (A). Efekty sú rozdelené do štyroch kategórií:  
Post Gain, Modulation (Modulačné efekty), Delay a Reverb.

♫ Spolu môžete mať zapnuté až štyri efekty naraz, nie je však 
možné aktivovať viac efektov z tej istej kategórie zároveň. Efekt 
typu reverb môžete napríklad v rámci signálovej cesty umiestniť 
pred alebo za aparát, ale nie oboje súčasne.

C . EFFECT SETTINGS (NASTAVENIA EFEKTOV) — Akékoľvek 
nastavenie daného efektu môžete upraviť tak, že na korekciu 
kliknete a zmeníte jej polohu. Presná úroveň každého nastavenia 
sa zobrazí v okne Rack Effect Selector (B).

♫ Korekciu tiež môžete upraviť pomocou menšej verzie ikony 
rackového efektu nižšie, čo je praktické, pokiaľ sa práve 
nachádzate v okne Editor presetov.

D . DELETE (VYMAZAŤ) — Efekt z práve zvoleného presetu vymažete 
kliknutím na "X."

E . BYPASS — Efekt zapnete/vypnete (bypass) kliknutím na tlačidlo 
on/off (zapnúť/vypnúť). Červené svetlo vedľa tohto tlačidla 
indikuje, či je efekt zapnutý alebo vypnutý.

♫ Na tlačidlo pre zapnutie/vypnutie efektu tiež môžete kliknúť v 
menšej verzii ikony rackového efektu.

F . SAVE EFFECTS (ULOŽIŤ EFEKTY - len pre Mustang I/II, Mustang 
Mini a Passport Mini) — Toto tlačidlo sa rozsvieti načerveno vždy, 
keď pomocou softvéru Fender FUSE nejaký efekt zmeníte. Môže sa 
jednať o: •Výber efektov (podlahové alebo rackové efekty, ale nie 
skreslenia) a •Nastavenia efektov. Svoje nové nastavenie efektov 
môžete pomenovať po kliknutí na SAVE EFFECTS. Rovnako takto 
vyberiete pozíciu korekcie efektu, kam sa vaše nastavenie uloží. 

Rackové efekty
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B . AMPLIFIER (APARÁT) — Druh aparátu môžete vybrať kliknutím 
na toto rozbaľovacie menu, alebo môžete jednotlivé druhy 
aparátov prechádzať pomocou šipiek nahor/nadol.

C . TONE CONTROL (OVLÁDANIE TÓNU) — Gain a tónové vlastnosti 
daného aparátu môžete upraviť tak, že na korekciu kliknete a 
zmeníte jej polohu.

♫ Korekciu tiež môžete upraviť pomocou menšej verzie ikony 
aparátu nižšie, čo je praktické, pokiaľ sa práve nachádzate v 
okne Editor efektov.

D . ADVANCED CONTROL PANEL (POKROČILÝ OVLÁDACÍ PANEL) 
— Pokročilý ovládací panel vám umožní nastaviť váš aparát 
detailnejšie než len pomocou základných korekcií. 

♫ Úpravy, ktoré vykonáte pomocou pokročilého ovládacieho 
panelu ostanú v presete uložené aj po odpojení aparátu 
zo softvéru Fender® FUSE™, ďalšie zmeny parametrov však 
nebudete schopní vykonať, pokiaľ ho znovu nepripojíte k 
Fender FUSE.

Jedinečné vlastnosti, ktoré sú dostupné výhradne pomocou 

softvéru :

Mustang I-II, Mustang Mini a Passport
• MIEŠANIE kanálov ("BLEND")
• Druh BOXU
• SAG aparátu
• PREDPÄTIE elektrónok
• Druhý MASTER
• Vlastné parametre pre NOISE GATE 
• USB GAIN

Mustang III-IV-V a Mustang Floor
• Vlastné parametre pre NOISE GATE
• USB GAIN

G-DEC 3
• Vlastné parametre pre KOMPRESOR
• Pozícia TONE STACK
• Vlastné parametre pre NOISE GATE

Ako ukazujú príklady vyššie, softvér Fender® FUSE™ umožňuje v porovnaní so samotným 
aparátom prístup k širšej škále funkcií. POZN.: Vlastnosti, ktoré sú vyššie u jedného modelu 
aparátu uvedené ako "exkluzívne s Fender FUSE" môžu byť štandardnými neexkluzívnymi 
funkciami iného modelu aparátu. 

Obrazovku pokročilých nastavení aparatúry otvoríte kliknutím na tlačidlo "ADVANCED" ("POKROČILÉ" - A). Možnosti nastavení budú závisieť od 
druhu a modelu práve zvoleného aparátu (B).

Pokročilé nastavenia aparatúry
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Obrazovku informácií o presetoch otvoríte kliknutím na tlačidlo "PRESET INFO" (A). V tomto okne môžete upravovať podrobný zoznam s 
informáciami o danom presete a uľahčiť si tak v budúcnosti vyhľadávanie a identifikáciu presetu. Pokiaľ sa rozhodnete svoje presety umiestniť 
na internet , budú tieto informácie viditeľné pre členov  Online komunity aparátov Fender®.

B . PRESET NAME (NÁZOV PRESETU) — Názov práve aktívneho 
presetu na aparatúre.

C . AUTHOR (AUTOR) — Osoba, ktorá vytvorila práve zvolený 
preset.

D . DESCRIPTION (POPIS) — Vložte popis práve aktívneho presetu 
a upresnite, na čo je určený. Príklad: Tento preset využíva efekty 
delay a používam ho na začiatku skladby "Cliffs of Dover" od Erica 
Johnsona.

E . TAGS (ŠTÍTKY) — Vložte popisné štítky (termíny) oddelené 
čiarkou. Jedná sa o kľúčové slová, ktoré napomôžu vyhľadaniu 
presetu v Knižnici médií. Pre vyššie spomenutý príklad by ste 
napríklad mohli vložiť tieto štítky: "Eric Johnson, Cliffs, delay."

F . GENRES (ŽÁNRE) — Vložte hlavný žáner (hudobnú kategóriu) a 
maximálne dva podžánre.

G . OK — Ak chcete všetky informácie pre práve aktívny preset 
uložiť, kliknite na OK.

Informácie o presetoch
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Sprievodnú stopu vyberiete a jej nastavenia upravíte kliknutím na tlačidlo "BAND" (A). Hoci na zariadeniach Mustang™ a Passport® nemôžete 
sprievodné stopy ukladať tak, ako na zariadeniach G-DEC® 3, stále ich môžete prehrať na počítači pomocou softvéru Fender® FUSE™ a uložiť ich ako 
súčasť svojho presetu Mustang alebo Passport.

G-DEC 3

B . MP3 / WAVE — Ak chcete pre preset, ktorý je práve aktívny na vašom 
aparáte G-DEC 3, zvoliť sprievodnú stopu vo formáte MP3/Wave, vyberte 
tlačidlo MP3/Wave.

C . TRACK LIST (ZOZNAM SKLADIEB) — Sprievodnú stopu vo formáte 
MP3/Wave z pevného disku (HD) aparatúry G-DEC 3 alebo SD karty v 
aparatúre G-DEC 3 vyberiete kliknutím na toto rozbaľovacie menu.

D . REPEAT (OPAKOVAŤ) — Kliknutím na túto možnosť vyberiete nekonečné 
opakovanie v slučke.

E . AUDIO MIX — Vyberte mix zvuku pre skladbu, ktorú ste zvolili v zozname 
skladieb (C). Pre normálny režim zvoľte STEREO. Rovnováhu medzi ľavým 
a pravým kanálom upravíte pomocou LEFT/RIGHT MIX (ľavý/pravý). 
Pokiaľ chcete eliminovať "centrálnu" časť mixu v stereo súbore, zvoľte 
CENTER CANCEL.  Často je to spôsob, ako zo skladby odstrániť  sólovú 
gitaru a spev. 

F . BALANCE (VYVÁŽENIE) — Upravuje vyváženie medzi ľavým a pravým 
kanálom (1/10) pre sprievodnú stopu vybranú v Zozname skladieb (C), 
pokiaľ je v Audio Mix (E) vybraná možnosť LEFT/RIGHT MIX.

G . SPEED (RÝCHLOSŤ) — Upravuje rýchlosť prehrávania sprievodnej stopy.

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

I . PREVIEW / STOP (UKÁŽKA / STOP) — Vyberte, ak si chcete vypočuť 
sprievodnú stopu vybranú v Zozname skladieb (C).

J . OK — Ak chcete svoj výber sprievodnej stopy a nastavenia práve 
aktívneho presetu na aparáte G-DEC 3 uložiť, kliknite na OK.

K . MIDI — Ak chcete pre preset, ktorý je práve aktívny na vašom aparáte 
G-DEC 3, zvoliť sprievodnú stopu vo formáte MIDI, vyberte tlačidlo MIDI.

L . TRACK LIST (ZOZNAM SKLADIEB) — Sprievodnú stopu vo formáte 
MIDI z pevného disku (HD) aparatúry G-DEC 3 alebo SD karty v aparatúre 
G-DEC 3 vyberiete kliknutím na toto rozbaľovacie menu.

M . REPEAT (OPAKOVAŤ) — Kliknutím na túto možnosť vyberiete nekonečné 
opakovanie v slučke.

N . TEMPO — Upravuje tempo sprievodnej stopy.

O . TRANSPOSE (TRANSPOZÍCIA) — Transponuje sprievodnú stopu vo 
formáte MIDI do novej tóniny.

P . DRUM SOLO (IBA BICIE) — Zaškrtnite toto políčko, ak chcete, aby 
sprievodná stopa MIDI prehrávala iba stopu bicích (kanál 10).

Q . COUNT IN (ODPOČET) — Vyberte, koľko dôb má MIDI stopa vybraná 
v Zozname skladieb (L) odpočítať pred tým, než začne hrať. Pre väčšinu 
skladieb v štvorštvrťovom takte sú to štyri doby.

R . PREVIEW / STOP (UKÁŽKA / STOP) — Vyberte, ak si chcete vypočuť 
sprievodnú stopu vybranú v Zozname skladieb (L).

S . OK — Ak chcete svoj výber sprievodnej stopy a nastavenia práve 
aktívneho presetu na aparáte G-DEC 3 uložiť, kliknite na OK.

MUSTANG a PASSPORT

T . MP3 / WAVE — Ak chcete pre preset, ktorý je práve aktívny na vašom 
aparáte Mustang alebo Passport, zvoliť sprievodnú stopu vo formáte 
MP3/Wave, vyberte tlačidlo MP3/Wave. 

U . TRACK LIST (ZOZNAM SKLADIEB) — Vyberte na svojom počítači 
sprievodnú stopu pre práve aktívny preset na vašom aparáte Mustang 
alebo Passport tak, že kliknete na rozbaľovacie menu. Sprievodná stopa 
bude hrať cez vaše reproduktory v počítači, preto budete musieť všetky 
úpravy hlasitosti vykonávať prostredníctvom vášho počítača a ovládača 
hlasitosti reproduktorov.

V . REPEAT (OPAKOVAŤ) — Kliknutím na túto možnosť vyberiete nekonečné 
opakovanie v slučke.

W . PREVIEW / STOP (UKÁŽKA / STOP) — Vyberte, ak si chcete vypočuť 
sprievodnú stopu vybranú v Zozname skladieb (U).

X . OK — Ak chcete svoj výber sprievodnej stopy a nastavenia práve 
aktívneho presetu na aparáte Mustang alebo Passport uložiť, kliknite na 
OK.

Sprievodné stopy

Len pre Mustang a Passport

Len pre G-DEC 3
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Pre prístup k funkciám Záloha/Obnova a Aktualizácie firmware kliknite na "MAIN MENU" ("HLAVNÉ MENU") a potom "UTILITIES" ("NÁSTROJE" - A). 

Jedinečné vlastnosti, ktoré sú dostupné výhradne pomocou 

softvéru :

• ZÁLOHOVANIE PRESETOV 
• OBNOVA PRESETOV

Ako ukazujú príklady vyššie, softvér Fender® FUSE™ umožňuje v porovnaní so samotným aparátom prístup 
k širšej škále funkcií. Všetky svoje presety môžete jednoducho uložiť pomocou funkcie Preset Backup (v 
prípade aparátu G-DEC® 3 so sprievodnými stopami alebo aj bez nich). Softvér Fender FUSE zálohy na vašom 
počítači ukladá spolu s osobnými popismi, aby ste ich neskôr mohli jednoducho znovu nájsť a obnoviť. Ak 
budete chcieť, môžete uložiť niekoľko kompletne rozličných záloh (napr. "rockové presety" alebo "bluesové 
presety") a následne každú sadu znovu obnoviť pre špecifické podujatie či vystúpenie.

B . PRESETS / BAND TRACKS (PRESETY / SPRIEVODNÉ STOPY - len pre 
počítače s Windows) — Umožní vám pre váš aparát G-DEC 3 zálohovať 
buď len presety alebo presety aj sprievodné stopy. Na počítačoch Mac s 
operačným systémom OSX možno zálohovať len presety, ale nie sprievodné 
stopy.

C . ONE OR ALL PRESETS (JEDEN ALEBO VŠETKY PRESETY) — Umožní vám pre 
váš aparát G-DEC 3 zálohovať buď len jeden preset alebo všetky (ak zvolíte 
"SELECT ALL" - "VYBRAŤ VŠETKY").

D . DESCRIPTION (POPIS) — Vložte vhodný názov svojej zálohy. 

E . BACKUP (ZÁLOHOVAŤ) — Kliknite pre zálohovanie presetov na aparáte 
G-CED 3 na vašom počítači.

♫ Softvér FUSE zálohy súborov ukladá do priečinka:  Documents 
(Dokumenty) > Fender > FUSE > Backups. 

F . DESCRIPTION (POPIS) — Vložte vhodný názov svojej zálohy.

G . BACKUP (ZÁLOHOVAŤ) — Kliknite pre zálohovanie presetov na aparáte  
Mustang™ alebo Passport® na vašom počítači.

H . RESTORE PRESETS (OBNOVIŤ PRESETY) — Vyberte zálohu súboru pre 
obnovenie nastavení na vašom aparáte. Zoznam záloh môžete zoradiť 
kliknutím na hlavičku stĺpca na základe dátumu, popisu alebo presetu

!  Funkcia RESTORE (OBNOVIŤ) cieľové presety (a sprievodné stopy na aparáte 
G-DEC 3) na vašom aparáte prepíše.  Pred spustením obnovy je vhodné 
najprv všetko na vašom aparáte zálohovať!

I . DELETE (ZMAZAŤ) — Kliknite sem, ak chcete vybranú zálohu úplne vymazať.

J . RESTORE (OBNOVIŤ) — Kliknite sem, ak chcete vybraný preset na aparatúre 
obnoviť.

K . AKTUALIZÁCIE FIRMWARE — Pokyny k aktualizácii firmware sa môžu líšiť v 
závislosti od toho, aký aparát používate. Ako sprievodca jednotlivými krokmi 
tiež slúži naše inštruktážne video. Návod na aktualizáciu firmwaru pre váš 
aparát krok za krokom nájdete v sekcii "Aktualizácia firmware" na strane 2. 

L . AUDIO CONTROL PANEL (AUDIO OVLÁDACÍ PANEL) — Ak chcete vybrať 
aparát Fender G-DEC 3 ako predvolené prehrávacie zariadenie, použite v 
softvéri Fender FUSE funkciu Audio Control Panel (Main Menu > Utilities 
> Audio Control Panel).  Používatelia so systémom Windows: v lište Zvuky 
(Windows® XP) alebo Prehrávanie/nahrávanie (Windows Vista® & Windows® 
7) vyberte v sekcii Prehrávanie/nahrávanie zvuku možnosť "DEC Audio."  
Používatelia s počítačom Mac: pre vstup a výstup zvoľte možnosť "DEC 
Audio." Predvolené vstupné zariadenie vyberte v lište "Input/Vstup." Potom 
v zozname zvýraznite DEC Audio. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte 
"Používať toto zariadenie pre zvukový vstup." To umožní, aby sa aparát 
G-DEC 3 stal predvoleným vstupným zariadením. Predvolené výstupné 
zariadenie vyberte rovnakým spôsobom, avšak v lište "Output/Výstup."

Nástroje

Len pre Windows

Len pre G-DEC 3 Len pre Mustang a Passport
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B . MEDIA LOCATION (UMIESTNENIE MÉDIÍ) — Kliknutím na niektoré 
z týchto umiestnení zobrazíte zoznamy dostupných presetov a 
sprievodných stôp. Pokiaľ kliknete na tlačidlo "WEB," knižnica médií 
zobrazí presety dostupné pre všetky produkty kompatibilné so 
softvérom Fender FUSE. Pokiaľ kliknete na tlačidlo "DEVICE ONLY" ("IBA 
ZARIADENIE"), zobrazia sa len presety, ktoré sú kompatibilné s práve 
pripojeným zariadením tak, ako to indikuje stĺpec "Preset Type" ("Typ 
presetu") v PRESET LIST (E) nižšie.

C . SEARCH (HĽADAŤ) — Kliknutím na jedno alebo viaceré z tlačidiel ich 
zvýraznite a môžete ich použiť ako umiestnenia, kde sa majú prehľadávať 
presety a sprievodné stopy. Zadajte hľadané slovo v okne vyššie a kliknite 
na "GO." Vaše výsledky vyhľadávania sa zobrazia nižšie.

D . ADD TO LIBRARY (PRIDAŤ DO KNIŽNICE) — Kliknite na "Add to Library," 
ak chcete skopírovať súbory presetov (*.FUSE) a sprievodných stôp 
(*.MP3, *.WAV) a (*.MID pre G-DEC 3) z miesta kdekoľvek na počítači na 
umiestnenie, kde FUSE váš počítač prehľadáva automaticky.  

♫ Softvér Fender® FUSE™ presety ukladá do priečinka:  Documents 
(Dokumenty) > Fender > FUSE > Presets. Predvoleným umiestnením 
pre sprievodné stopy je:  Documents (Dokumenty)> Fender > FUSE > 
Audio > WaveMP3 (alebo MIDI (len pre G-DEC 3)).

E . PRESET LIST (ZOZNAM PRESETOV) — Tento zoznam zobrazuje presety 
dostupné vo vybranom umiestnení médií (B). Pravým kliknutím myši na 
preset aktivujete funkcie načítať, uložiť, kopírovať a vymazať.

   • Pokiaľ máte ako umiestnenie médií (B) zvolené Computer (Počítač), 
Amplifier (Aparát), Web (Internet) alebo Device Only (Iba zariadenie), 
môžete dvakrát kliknúť na ktorýkoľvek kompatibilný preset zo Zoznamu 
presetov (E) a otvoriť tak Editor presetov s vybraným presetom 
pripraveným na použitie v pripojenom zariadení Fender. 

   • G-DEC 3: Pokiaľ máte ako umiestnenie médií (B) vybranú SD Card, musíte na 
preset v Zozname presetov (E) dvakrát kliknúť a prekopírovať ho do počítača 
predtým, než ho budete môcť aktivovať a použiť pri hre cez aparát.

E . BAND TRACK LIST (ZOZNAM SPRIEVODNÝCH STOP) — Tento zoznam 
zobrazuje sprievodné stopy dostupné vo vybranom umiestnení médií (B). 
Pravým kliknutím myši na sprievodnú stopu aktivujete funkcie načítať, 
uložiť, kopírovať a vymazať.

   • G-DEC 3:  Pokiaľ máte ako umiestnenie médií (B) vybraný Amplifier alebo 
SD Card, dvojitým kliknutím na akúkoľvek sprievodnú stopu zo zoznamu 
(F) ju okamžite načítate tak, aby ste ju na aparáte mohli hneď prehrať. 

   • G-DEC 3:  Pokiaľ máte ako umiestnenie médií (B) vybraný Computer alebo 
Web, musíte sprievodnú stopu v zozname (F) najprv označiť pravým 
klikom a prekopírovať ju do svojho aparátu alebo SD karty (v aparáte). Až 
potom budete schopní hrať s práve vybraným presetom.

   • Produkty Mustang a Passport: Pokiaľ máte ako umiestnenie médií vybraný 
Computer, dvojitým kliknutím na sprievodnú stopu zo zoznamu (F) ju 
aktivujete tak, aby hrala s práve vybraným presetom z reproduktorov 
počítača.

   • Produkty Mustang a Passport: Pokiaľ máte ako umiestnenie médií (B) 
vybraný Web, musíte na sprievodnú stopu  v Zozname presetov (E) 
kliknúť pravým tlačidlom myši a prekopírovať ho do počítača predtým, 
než ho budete môcť aktivovať tak, aby hrala s práve vybraným presetom 
z reproduktorov počítača.

Obrazovku Knižnice médií otvoríte kliknutím na tlačidlo "MEDIA LIBRARY" (z Editoru presetov - A). Tu si môžete jednoducho prezerať a 
prehľadávať všetky presety a sprievodné stopy vo všetkých dostupných umiestneniach (počítač, aparát, SD karta a internet). Do obrazovky 
informácií o presetoch sa vrátite kliknutím na tlačidlo "PRESET EDITOR" (A).

Knižnica médií
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B . PRESET EDITOR (EDITOR PRESETOV) — Ak sa chcete vrátiť do editoru 
presetov softvéru Fender FUSE, kliknite na toto tlačidlo.

C . LOGIN / REGISTER (PRIHLÁSIŤ/REGISTROVAŤ) — Tu sa môžete prihlásiť 
pre vstup do online komunity aparátov Fender FUSE ("Login"). Pokiaľ ešte 
nie ste členom, svoj účet môžete vytvoriť a informácie o svojej aparatúre 
môžete vložiť kliknutím na "Register." Na vytvorenie účtu je nutné zadať 
sériové číslo vášho aparátu, ktoré nájdete na jeho zadnom paneli.

D . MAIN NAVIGATION (HLAVNÁ NAVIGÁCIA) — Pomocou týchto 
navigačných odkazov môžete prechádzať jednotlivé zariadenia 
kompatibilné so softvérom Fender FUSE, prehliadať presety a sprievodné 
stopy, ako aj navštevovať fóra.

E . DOWNLOAD LINKS (ODKAZY NA SŤAHOVANIE) — Pomocou týchto 
odkazov môžete sťahovať sprievodné stopy, užívateľské príručky k 
softvéru Fender FUSE a vyhľadávať odpovede na najčastejšie otázky.

F . SCROLL BAR — Posuňte stránku nadol, ak chcete zobraziť zvyšok 
webovej stránky Online komunity Fender FUSE, ktorá obsahuje napríklad 
videonávody a pokyny k tomu, ako na na počítači nahrávať audio. Takisto 
tu môžete skontrolovať, či sú pre vaše zariadenie k dispozícii nejaké 
aplikácie tretích strán, ako napríklad produkty Ableton Live Lite alebo 
AmpliTube SE.

Stránku Online komunity Fender® FUSE™ otvoríte kliknutím na tlačidlo "COMMUNITY" (A). Rovnako ju môžete navštíviť aj prostredníctvom 
internetového prehliadača na adrese: http://fuse.fender.com. 

Online komunita Fender FUSE je miesto, kde si môžete stiahnuť všetky softvérové aktualizácie a kde máte prístup k fórám, ktoré sú plné 
informácií o zariadeniach kompatibilných so softvérom Fender FUSE. Takisto budete mať možnosť stiahnuť si nové presety, sprievodné stopy a 
ďalší obsah z obsiahlej knižnice Fenderu, a to všetko zadarmo.

Navštívte nás a spojte sa s ďalšími užívateľmi, s ktorými si môžete vymieňať presety alebo sa podeliť o tipy a triky.  Keďže obsah stránky 
pravidelne aktualizujeme, nezabudnite sa k nej pravidelne vracať!

® Online komunita Fender FUSE™
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EXP-1 & Mustang™ Floor
♫ Predtým, ako začnete používať expression pedál EXP-1 alebo 

efekt Mustang Floor so softvérom Fender® FUSE™, je nutné, aby 
ste firmware aktualizovali na najnovšiu verziu. Návod krok za 
krokom nájdete na strane 2.

Expression pedál EXP-1

Expression pedál EXP-1 (č.:2301050000) je kompatibilný s aparátmi Mustang™ 
III-IV-V a efektom Mustang Floor.

EXP-1 funguje v dvoch režimoch - režim ovládania hlasitosti (Volume) a 
režim ovládania jednotlivých parametrov (Expression). Medzi jednotlivými 
režimami prepínate silným zatlačením špičkou nohy na prednú časť pedálu 
EXP-1. To, ktorý režim je na pedáli EXP-1 práve aktívny, indikuje zelená alebo 
červená dióda:

• Volume režim ovládania hlasitosti (zelený) sa používa na úpravu celkovej 
hlasitosti (alebo môžete pedál nastaviť v režime Volume na VYPNUTÝ). 

• Expression režim ovládania jednotlivých parametrov (červený) sa používa na 
ovládanie väčšiny nastavení efektov a aparátov na vašej aparatúre Mustang. 
Medzi bežné použitia patrí ovládanie frekvencie pri wah pedáli alebo ovlá-
danie parametru času/úrovne pri modulačných či delay efektoch. 

♫ Pri pripojení k efektu Mustang Floor funguje pedál EXP-1 len v reži-
me Expression.

Mustang Floor

Efekt Mustang Floor používajte so softvérom Fender FUSE rovna-
kým spôsobom ako aparáty Mustang III-IV-V tak, ako je to popísa-
né v tomto manuáli. V softvéri Fender FUSE sa objaví ikona INSERT 
LOOP, ktorá má rovnakú funkciu ako footswitch INSERT na efekte 
Mustang Floor, a ikona pedálu FLOOR, ktorá indikuje, s ktorým apa-
rátom alebo efektom Mustang Floor práve pracuje:

Kalibrácia pedálu (EXP-1 & Mustang Floor)
Pri prvom zapojení pedálu EXP-1 a/alebo Mustang Floor by ste ho 
mali nakalibrovať, aby pedál(e) správne reagoval na celý rozsah svoj-
ho pohybu.

Kalibrácia pedálov EXP-1 a Mustang Floor:
1. Pripojte pedál EXP-1 do vstupu pre ŠTVORTLAČIDLOVÝ 

FOOTSWITCH na zadnej strane vášho aparátu Mustang alebo do 
vstupu EXP-1/MS-4 na zadnej strane efektu Mustang Floor.

2. VYPNITE svoj aparát Mustang.

3. Stlačte a podržte tlačidlo UTIL na aparatúre Mustang a zároveň 
zariadenie znovu ZAPNITE. Držte tlačidlo UTIL, až kým nepresta-
ne svietiť.

4. Hýbte pedálom EXP-1 a/alebo Mustang Floor (po jednom) tak, 
aby aparatúra zaregistrovala celý rozsah jeho pohybu. Ak však 
chcete, môžete nechať aparát zaregistrovať (rozpoznať) len vami 
nastavený, obmedzený rozsah pohybu.

♫ Ak napríklad chcete, aby aparatúra registrovala iba pohyb 
v strednej tretine celkového rozsahu pedálu, pohnite pedá-
lom EXP-1 tam a späť iba v tejto strednej tretine. Na začiat-
ku procesu kalibrácie musí byť pedál EXP-1 polohovaný 
niekde v rámci vlastného požadovaného rozsahu.

5. Pomocou korekcie DATA WHEEL na svojej aparatúre Mustang 
vyberte nový preset. 

6. Proces kalibrácie pedálu EXP-1 a/alebo Mustang Floor je dokon-
čený. 

♫ Proces kalibrácie zopakujte vždy, keď pedály EXP-1 vymeníte, 
pedál pripojíte do inej aparatúry alebo nastavenia vašej apa-
ratúry Mustang obnovíte na pôvodné (pozri stranu 9). Pri vyu-
žití pedálu Mustang Floor je nutné nakalibrovať zabudovaný 
pedál i externe pripojený pedál EXP-1.

Nastavenia pedálu EXP-1
Pre úpravu nastavení a parametrov pedálu EXP-1 v režimoch Volume 
i Expression použite softvér Fender FUSE.

Konfigurácia nastavení pedálu EXP-1:
1. Pripojte pedál EXP-1 do vstupu pre ŠTVORTLAČIDLOVÝ 

FOOTSWITCH na zadnej strane vášho aparátu Mustang alebo do 
vstupu EXP-1/MS-4 na zadnej strane efektu Mustang Floor.

2. Pripojte aparát Mustang k počítaču cez USB kábel a spustite sof-
tvér Fender FUSE.

3. V programe Fender FUSE otvorte menu pre expression pedál: 
Main Menu > Utilities > Expression Pedal...

4. Vyberte nastavenia a parametre pre režimy Volume i Expression: 
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♫ Vo Fender FUSE sa vedľa aparátu alebo efektu vybraného v 
menu Expression Mode Behavior objaví malá ikona expres-
sion pedálu. Okno s nastavením expression pedálu otvoríte 
kliknutím na túto ikonu.

A. Preset Default Mode (Režim presetu): — (From Preset - "Z presetu"/
From Pedal - "Z pedálu") Vyberte "From Preset," ak chcete, aby sa režim 
pedálu EXP-1 po akejkoľvek zmene presetu prepol do režimu vybrané-
ho v menu "Preset Defaults to" (nižšie). Ak chcete, aby pedál EXP-1 pri 
zmenách presetov vždy ostal v režime, v ktorom sa práve nachádza, 
zvoľte "From Pedal." Toto nastavenie je globálne a ovplyvní všetky pre-
sety.

B. Preset Defaults to: — (Volume Mode - režim Volume/Expression Mode 
- režim Expression) Vyberte režim, do ktorého sa má pedál prepnúť 
vždy, keď vyberiete aktuálny preset (nastavenie Preset Default Mode 
môže toto nastavenie prepísať).

MENU PRE REŽIM VOLUME

C. Volume Mode Behavior (Správanie v režime Volume) — (Volume/Off) 
Vyberte "Volume," ak chcete, aby pedál v režime Volume ovládal cel-
kovú hlasitosť, alebo "Off," ak chcete, aby bol pedál v režime Volume 
VYPNUTÝ.

D. Heel/Toe Volume (päta/špička) — (0-100%) Pomocou týchto dvoch 
menu môžete nastaviť úroveň celkovej hlasitosti. Použite pätu pedálu 
v pozícii úplne dole (Heel Volume/Nastavenie pätou) a špičku pedálu v 
pozícii úplne dole (Toe Volume/Nastavenie špičkou). Tieto nastavenia 
sú globálne a ovplyvnia všetky presety.

MENU PRE REŽIM EXPRESSION

E. Expression Mode Behavior (Správanie v režime Expression) — (Off, 
Amp, Stomp, Mod, Delay, Reverb, Volume) Vyberte kategóriu, ktorú 
chcete pedálom ovládať v režime Expression (vypnuté, aparát, skres-
lenie, modulácie, delay, reverb, hlasitosť). Ak chcete, aby bol pedál v 
režime Expression VYPNUTÝ, zvoľte "Off."

♫ Aby sa nejaká kategória alebo efekt stala v tomto režime dostupnou 
pre výber, musíte mať daný efekt vybraný v rámci presetu.. 

F.  Parameter — (Rôzne) Vyberte parameter, ktorý chcete pedálom v reži-
me Expression ovládať. Dostupné možnosti sa môžu meniť v závislosti 
od kategórie, ktorú ste si zvolili v menu Expression Mode Enable vyš-
šie, a efektového modulu zvoleného v rámci daného presetu. 

G.  Heel/Toe Setting (nastavenie päta/špička) — (Rôzne) Pomocou tohto 
menu môžete nastaviť úroveň aktívneho parametru (vybraného v 
menu vyššie). Použite pätu pedálu v pozícii úplne dole (Heel Setting/
Nastavenie pätou) a špičku pedálu v pozícii úplne dole (Toe Setting/
Nastavenie špičkou). Možnosti rozsahu sa môžu meniť v závislosti na 
tom, akú kategóriu ste zvolili v menu Expression Mode Behavior vyššie. 

H. Expression Mode — (Capture, Live) Ak je vybrané "Live," aktuálna 
pozícia pedálu bude mať prednosť pred uloženým nastavením polohy 
pedálu vo vybranom presete, kedykoľvek preset zmeníte. Ak je vybra-
né "Captured," pedál bude nefunkčný, až kým ním po výbere presetu 
nepohnete.

•J. Bypass Effect — (On/Off) Ak zvolíte "On," po prepnutí pedálu do reži-
mu Volume sa efekt vybraný v menu Expression Mode Behavior vypne. 
Ak chcete efekt ponechať aktívny, políčko odškrtnite a zvoľte "Off." 

J. Reset Parameter to Preset Value when Switching to Volume Mode— 
(On/Off) Zaškrtnite políčko (On), ak chcete, aby sa parameter režimu 
Expression vrátil po prepnutí do režimu Volume naspäť na hodnotu 
uloženú v presete. Ak chcete parameter po prepnutí do režimu Volume 
ponechať nastavený na skutočnú pozíciu pedálu, políčko odškrtnite 
(Off).

K. OK/Cancel — Ak chcete všetky zmeny zrušiť, zvoľte "CANCEL." Ak chce-
te zmeny v nastavení pedálu EXP-1 potvrdiť, stlačte "OK." Ak chcete 
nastavenia presetu s pedálom EXP-1 uložiť, preset uložte.

Nastavenia pedálu Mustang Floor

Nastavenia režimu expression pre pedál Mustang 
Floor a pedál EXP-1 (ak sa používa):
1. Pripojte efekt Mustang Floor k počítaču cez USB kábel a spustite 

softvér Fender FUSE.

2. (Voliteľné) Pomocou priloženého kábla pripojte pedál EXP-1 do 
konektoru "EXP-1/MS-4" na zadnej strane efektu Mustang Floor.

3. V programe Fender FUSE otvorte menu pre expression pedál: 
Main Menu > Utilities > Expression Pedal...

4. Vyberte želané nastavenia pre režim expression pre pedál 
Mustang Floor a pedál EXP-1 (ak je pripojený). Popisy jednotli-
vých menu pre pedál Mustang Floor sú podobné tým pre pedál 
EXP-1 a možno ich tiež nájsť na strane 5 Pokročilého manuálu 
pre efekt Mustang Floor, ktorý nájdete na adrese: http://fuse.
fender.com/mustang/. Postup pri nastavovaní režimu expression 
pre pedál EXP-1 je uvedený vyššie.

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