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Uvod
Uvod
S pomočjo tega priročnika se lahko postopoma naučite uporabljati 
programsko opremo Fender® FUSE™. S Fender FUSE lahko nadzorujete 
vaš ojačevalec/nožno stopalko prek računalnika in izvedete številne 
funkcije, ki jih na izdelkih samih ni mogoče izvesti. Fender FUSE je 
urejevalnik prednastavitev, knjižničar za medijske datoteke in vaš stik 
s spletno skupnostjo Fender.  Sistemske zahteve: Za zagon Fender 
FUSE potrebujete osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows 
Vista® ali novejšim oz. Mac s procesorji Intel®, ki poganjajo OS  X 
različice 10.6 (Snow Leopard) ali novejše.

Namestitev Fender® FUSE™
Za namestitev Fender FUSE na vaš računalnik prenesite trenutno 
različico namestitvene datoteke, ki je na voljo na http://fuse.fender.
com.

Za namestitev Fender FUSE:
1  Dvakrat kliknite na datoteko Fender FUSE Setup.exe (za PC) ali 

FUSE Installer.dmg (za Mac) in sledite navodilom.

2  Če se med namestitvijo Fender FUSE pojavi sporočilno okence, 
vsakič nadaljujte namestitev z "OK (V redu)" ali "NEXT (Naprej)". 

Posodobitev vdelane programske opreme (Firmware)
Vaš izdelek G-DEC 3, Mustang ali Passport morda za pravilno delovanje 
s Fender FUSE potrebuje posodobitev vdelane programske opreme. 

Za posodobitev vdelane programske opreme 
Mustang ali Passport:
1  Izdelek povežite z USB vrati in zaženite programsko opremo Fender 

FUSE.

2  Izključite napravo.

3  MUSTANG I/II, MUSTANG MINI: Pritisnite in zadržite gumb SAVE 
(Shrani) na ojačevalcu, medtem ko znova prižigate stikalo za vklop. 
Zadržite gumb SAVE, dokler ne začne utripati rdeče. 

 MUSTANG III/IV/V, MUSTANG FLOOR: Pritisnite in zadržite 
DATA WHEEL (Podatkovni izbirnik) na napravi, medtem ko znova 

prižigate stikalo za vklop. Zadržite DATA WHEEL, dokler gumb SAVE 
ne začne utripati rdeče.

 PASSPORT: Pritisnite in zadržite gumb TAP na ojačevalcu, medtem 
ko znova prižigate stikalo za vklop. Zadržite gumb TAP, dokler ne 
začne utripati rdeče.

4  Navodila za posodobitev vdelane programske opreme 
se bodo samodejno odprla in ponudila dve možnosti. 
Izberite možnost "Bundled Update", če niste prenesli nove 
posodobitve vdelane programske opreme iz sledečih povezav, 
odvisno od izdelka:

• 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  Izključite in ponovno vključite ojačevalec za zaključek posodobitve 
vdelane programske opreme.

Za posodobitev vdelane programske opreme 
G-DEC 3:
1  Prenesite zadnjo datoteko vdelane programske opreme iz naslova: 

www.fender.com/support/articles/fender-g-dec-3-firmware-
download-v1-04/. Če želite preveriti trenutno različico, nameščeno 
na G-DEC 3, opazujte zagonski zaslon na G-DEC  3 in poiščite 
številko različice vdelane programske opreme, ki bo 3 sekunde 
prikazana v spodnjem desnem kotu za začetnim logotipom Fender 
(npr. "v 1.03").

2  Povežite ojačevalec G-DEC 3 z USB vrati računalnika. 

3  Zaženite Fender FUSE in pritisnite na meni "Update Firmware 
(Posodobitev vdelane programske opreme)": Main Menu > 
Utilities > Update Firmware    

4  Pritisnite "OK," nato izberite datoteko vdelane programske opreme, 
ki ste jo prenesli v 1. koraku.

5  Na zaslonu G-DEC 3 bo prikazan potek posodobitve. Pritisnite 
gumb START-STOP za zaključek posodobitve. Posodobitev vdelane 
programske opreme traja pribl. 20 sekund. 

Tovarniška ponastavitev - Passport
Vse nastavitve vašega ojačevalca Passport lahko ponastavite s 
Fender FUSE. Postopek tovarniške ponastavitve bo izbrisal vse vaše 
prednastavitve in prilagojene nastavitve.

Za tovarniško ponastavitev na ojačevalcu 
Passport:
1  Ojačevalec Passport povežite z računalnikom in zaženite 

programsko opremo Fender FUSE.

2  Pritisnite na "Main Menu (Glavni meni)" v zgornjem levem delu 
zaslona Fender FUSE, nato pritisnite "UTILITIES (Orodja)" in nato 
"Factory Restore (Tovarniške ponastavitve)".

3  Ko je prikazano pojavno okno kot opozorilo tovarniške 
ponastavitve, pritisnite "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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Urejevalnik prednastavitev
To je prvi zaslon, ki ga boste videli po zagonu Fender® FUSE™. Ko je vaš ojačevalec povezan z računalnikom prek USB kabla, bo zaslon Fender FUSE prikazoval 
delovanje ojačevalca in obratno.  Če prilagodite kakršno koli nastavitev na vašem ojačevalcu, se bo ta spremenila tudi v Fender FUSE. Če pritisnete ali obrnete kateri 
koli gumb v Fender FUSE, bo sprememba nastavitve nemudoma narejena tudi na ojačevalcu! 

A  PRESET CONTROL PANEL – Pritisnite na desni strani tega izbirnega menija 
za izbiro prednastavitve, ali uporabite puščice gor/dol za pomikanje 
med prednastavitvami. Za izbiro med ojačevalcem in prednastavitvami 
računalnika pritisnite na levo stran izbirnega menija. S petimi gumbi 
pod tem menijem lahko: (NEW) ustvarite novo prednastavitev, (OPEN) 
odprite prednastavitev z vašega računalnika, (IMPORT) uvozite eno ali 
več komponent ali različnih prednastavitev v trenutno prednastavitev 
(nastavitve Amp/FX/Band), (SAVE) shranite prednastavitev ali (DELETE) jo 
izbrišete.

B  EFFECTS CONFIGURATION (le pri Mustang™ I/II, Mustang Mini in 
Passport®) – Pritisnite in zavrtite gumbe za izbiro efektov. S tem boste 
izvedli enake spremembe funkcij kot z gumbi na ojačevalcu. Če pritisnete 
na te gumbe, bo prikazano statusno okno.

C  PHRASE SAMPLER (le pri G-DEC® 3) – Ti gumbi delujejo enako kot na 
ojačevalcu G-DEC 3.

D  SEARCH PANEL – V tem oknu lahko iščete prednastavitve in avdio 
datoteke na lokaciji/lokacijah, izbranih z gumbi pod iskalnim okencem 
(COMPUTER, AMP, WEB). Rezultati iskanja so prikazani v multimedijski 
knjižnici, do katere lahko hitro dostopate tudi s pritiskom gumba Media 
Library.

E  TUNER – Fender FUSE sprejemnik zagotavlja osnovne funkcije 
uglaševanja studijskega rack kitarskega uglaševalca.

F  PRESET INFO – Pritisnite za urejanje podatkov prednastavitev (glej stran 
7).

G  ADVANCED AMP – Pritisnite in odprlo se bo okence za urejanje 
naprednih nastavitev ojačevalca.

H  AMP CONTROLS – Pritisnite in obrnite katerega koli od teh gumbov 
za prilagoditev nastavitev ojačevalca za trenutno prednastavitev. 
Neizpostavljeni (sivi) gumbi niso še aktivirani.

I  START / BAND  – Pritisnite START za začetek predvajanja posnetka 
benda. Pritisnite BAND za izbiro posnetka benda in urejanje nastavitev 
(glej stran 8).

J  AMPLIFIER – Pritisnite ta izbirni meni za izbiro vrste ojačevalca ali 
uporabite tipke gor/dol za pomikanje med vrstami. 

K  SAVE EFFECTS (le pri Mustang I/II, Mustang Mini in Passport Mini) 
– Pritisnite za dodelitev različnih efektov gumbom (glej stran 5).

L  EFFECT FOOTPEDALS – Pritisnite na eno izmed štirih mest za dodajanje 
efektov nožne stopalke in urejanje nastavitev efekta (glej stran 4).

M  AMP ICON – Pritisnite na to ikono, če se želite vrniti na nastavitve 
urejanja gumba ojačevalca po prilagoditvi nastavitev efekta.

L  RACK EFFECTS – Pritisnite na eno izmed štirih mest za dodajanje efekta 
na racku in urejanje nastavitev efekta (glej stran 5).

O  AMP CONNECTED – Prikazuje aktivno povezavo ojačevalca.

P  INSERT LOOP (le pri Mustang Floor) – Zunanje efekte, ki ste jih povezali 
z INSERT LOOP, lahko preskočite v urejevalniku prednastavitev Fender 
FUSE ali s pritiskom nožne stopalke INSERT na Mustang Floor v načinu FX 
SELECT (glej stran 12).

Q  COMMUNITY – Pritisnite in odprla se bo stran spletne skupnosti 
ojačevalcev Fender (glej stran 11).

Q  COMMUNITY – Pritisnite za prijavo na strani spletne skupnosti 
ojačevalcev Fender (glej stran 11).
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Pritisnite na eno izmed štirih mest {A} na levi strani ikone ojačevalca za izbiro efekta in odpiranje zaslona za urejanje efektov pedala. Ti efekti se 
nahajajo na poti procesiranja pred modelom ojačevalca in ustvarjajo zvok, ki je podoben efektom, ki so zaporedno povezani s kitarskim kablom 
pred vhodom v ojačevalec. 

S Fender® FUSE™ lahko dostopate do veliko več kombinacij efektov, kot jih ponuja samo ojačevalec. Pred ojačevalec lahko npr. nastavite pedal 
za odmev, ki vam lahko da tisti pravi "rockabilly" ton. Modulacijski efekti, kot sta flanger in phaser, pred ojačevalcem zvenijo precej drugače. 
OPOMBA: Mustang™ in Passport® omogočata spremembo vrstnega reda efektov (ki vplivajo na zvok), tako da ikone efektov potegnete na 
različna mesta {A}.

B  EFFECT PEDAL SELECTOR– Pritisnite na izbirni meni za izbiro efekta 
ali uporabite tipke gor/dol za pomikanje med efekti v trenutno 
izbrani kategoriji efektov {A}. Efekti so razdeljeni v štiri kategorije: 
Stompbox, Modulation (modulacija), Delay (zamik) in Reverb 
(odmev).

C  EFFECT SETTINGS – Pritisnite in obrnite katerega koli od teh 
gumbov za prilagoditev nastavitev efekta pedala. Nivo natančnosti 
vsake nastavitve bo prikazan v okencu za izbiro efekta pedala {B}.

♫ Prilagodite lahko tudi gumbe na spodnji, manjši različici ikone 
efekta pedala, ki je priročna, kadar se nahajate v okencu za 
urejanje prednastavitev.

D  PEDAL COLOR – Pritisnite na kateri koli barvni vzorec za spremembo 
barve efekta pedala. Spremembe barv so na voljo le za vašo izbiro in 
ne spremenijo zvoka efektov.

E  DELETE – Pritisnite na "X", če želite odstraniti efekt iz trenutne 
prednastavitve.

E  BYPASS – Pritisnite na nožno stopalko za vklop/izklop efekta 
("bypass"). Rdeča lučka v levem zgornjem kotu prikazuje stanje 
efekta (vklop/izklop).

♫ Lahko tudi pritisnete na stikalo za vklop/izklop na nožni stopalki 
na spodnji, manjši različici ikone efekta pedala.

S programsko opremo  so na voljo ekskluzivne 
funkcije:  

• EFFECTS POSITION (POLOŽAJ EFEKTOV) pred ali za 
ojačevalcem

• EFFECTS BYPASS (PRESKOČITEV EFEKTOV)
• SAVE EFFECTS (SHRANJEVANJE EFEKTOV) (Mustang I/II, 

Mustang Mini, Passport Mini)
• DETAILED EFFECTS EDITING (PODROBNO UREJANJE 

EFEKTOV) (Mustang I/II, Mustang Mini, Passport Mini)

S Fender® FUSE™ dobite dodatne funkcionalnosti, ki jih sam ojačevalec ne ponuja. 
Efekte zdaj lahko postavite pred ali za ojačevalec na pot procesiranja za vrsto zvočnih 
možnosti. S Fender FUSE lahko začasno preskočite efekt; ni vam ga namreč potrebno 
izbrisati in tako izgubiti vse nastavitve vsakič, ko želite efekt vključiti ali izključiti. 

Efekti pedalov
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Pritisnite na eno izmed štirih mest {A} na desni strani ikone ojačevalca za izbiro efekta in odpiranje zaslona za urejanje rack efektov. Ti efekti se 
nahajajo na poti procesiranja za modelom ojačevalca in ustvarjajo zvok, ki je podoben efektom, ki so povezani s ponavljanjem efektov ojačevalca 
ali dodani na snemalni konzoli. OPOMBA: Mustang™ in Passport® omogočata spremembo vrstnega reda efektov (ki vplivajo na zvok), tako da 
ikone efektov potegnete na različna mesta {A}. 

B  RACK EFFECT SELECTOR – Pritisnite na izbirni meni za izbiro 
efekta ali uporabite tipke gor/dol za pomikanje med efekti v 
trenutno izbrani kategoriji efektov {A}. Efekti so razdeljeni v štiri 
kategorije:  Post Gain, Modulation (modulacija), Delay (zamik) in 
Reverb (odmev).

♫ Naenkrat so lahko aktivni največ štirje efekti, a le po eden iz 
vsake kategorije. Primer: efekt zamika je lahko aktiven pred ali 
za ojačevalcem, vendar ne oboje naenkrat.

C  EFFECT SETTINGS – Pritisnite in obrnite katerega koli od teh 
gumbov za prilagoditev nastavitev rack efekta. Nivo natančnosti 
vsake nastavitve bo prikazan v okencu za izbiro rack efekta {B}.

♫ Prilagodite lahko tudi gumbe na spodnji, manjši različici ikone 
rack efektov, ki je priročna, kadar se nahajate v okencu za 
urejanje prednastavitev.

D  DELETE – Pritisnite na "X", če želite odstraniti efekt iz trenutne 
prednastavitve.

E  BYPASS – Pritisnite na stikalo za vklop/izklop (on-off ) za vklop/
izklop efekta ("bypass"). Rdeča lučka poleg stikala prikazuje stanje 
efekta (vklop/izklop).

♫ Lahko tudi pritisnete na stikalo za vklop/izklop na spodnji, 
manjši različici ikone rack efektov.

F  SAVE EFFECTS (samo pri Mustang I/II, Mustang Mini in Passport 
Mini) – Ta gumb postane rdeč, kadar so bile storjene spremembe 
efektov v Fender FUSE. To vključuje: • Izbire efektov (efekti pedalov 
ali rack efekti, a ne stomp box) in • Nastavitve efektov. Pritisnite 
SAVE EFFECTS (Shrani efekte) za poimenovanje nove poljubne 
nastavitve efekta in izbiro položaja gumba efekta, s katerim boste 
shranili vašo novo ureditev poljubnega efekta.

Rack efekti
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B  AMPLIFIER – Pritisnite na izbirni meni za izbiro vrste ojačevalca 
ali uporabite tipke gor/dol za pomikanje med vrstami.

C  TONE CONTROLS – Pritisnite in obrnite katerega koli od teh 
gumbov za prilagoditev šuma ojačevalca in nastavitve tona.

♫ Prilagodite lahko tudi gumbe na spodnji, manjši različici 
ikone ojačevalca, ki je priročna, kadar se nahajate v okencu za 
urejanje efektov.

D  ADVANCED CONTROL PANEL – Nadzorna plošča za napredne 
nastavitve ojačevalca vam omogoča natančnejšo prilagoditev 
ojačevalca kot z osnovnimi tonskimi nastavitvami. 

♫ Prilagoditve, narejene v napredni nadzorni plošči bodo v 
prednastavitvi ohranjen, ko prekinete povezavo ojačevalca 
s Fender® FUSE™, vendar teh parametrov ne boste mogli 
nadalje spreminjati brez ponovne povezave s Fender FUSE.

Pritisnite gumb ojačevalca "ADVANCED" {A} za zaslon naprednih nastavitev ojačevalca. Gumbi za spreminjanje nastavitev bodo prikazani glede 
na vrsto trenutno izbranega ojačevalca {B} in modela, povezanega z računalnikom.

Napredne nastavitve ojačevalca
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Pritisnite na gumb "PRESET INFO" {A} za odpiranje okenca s podatki prednastavitev. V tem okencu lahko urejate obširen seznam s podatki 
prednastavitev in omogočite uporabne iskalne funkcije ter enostavno identifikacijo prednastavitve. Podatki, ki jih vnesete, bodo vidni v spletni 
skupnosti ojačevalcev Fender®, če se odločite prenesti vaše prednastavitve in jih deliti s skupnostjo.

B  PRESET NAME – Tu bo prikazano ime trenutno aktivne 
prednastavitve na ojačevalcu.

C  AUTHOR – Tu bo prikazan avtor trenutne prednastavitve.

D  DESCRIPTION – Vnesite opis za trenutno aktivno prednastavitev 
na ojačevalcu za oznako mogoče uporabe ojačevalca. Primer: To 
prednastavitev uporabljam za uvodni del pesmi "Cliffs of Dover" - 
Eric Johnson z efekti zamika.

E  TAGS – Vnesite opisne oznake (besede), ločene z vejicami za 
trenutno aktivno prednastavitev na ojačevalcu. Te oznake so 
hitre ključne besede, ki vam pomagajo pri iskanju prednastavitev 
v multimedijski knjižnici. Pri zgornjem primeru bi lahko vnesli 
sledeče oznake: "Eric Johnson, Cliffs, delay."

F  GENRES – Vnesite glavni žanr (glasbeno kategorijo) in vsaj dva 
podžanra za trenutno aktivno prednastavitev na ojačevalcu.

G  OK – Pritisnite OK, da shranite vse vaše vnose za trenutno aktivno 
prednastavitev na ojačevalcu.

Info zaslon prednastavitev
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Pritisnite gumb "BAND" {A} za izbiro posnetka benda in prilagoditev nastavitev benda. Čeprav na izdelkih, kot sta Mustang™ ali Passport® ne morete 
shraniti posnetkov benda kot na G-DEC® 3, lahko s programsko opremo Fender® FUSE™ predvajate pesmi na vašem računalniku in shranite povezane 
posnetke kot del prednastavitve za Mustang ali Passport.

G-DEC 3

B  MP3 / WAVE – Izberite gumb MP3/Wave, če želite izbrati posnetek 
benda v formatu MP3/Wave za trenutno aktivno prednastavitev na 
G-DEC 3.

C  TRACK LIST – Pritisnite na izbirni meni za izbiro MP3/Wave posnetka 
benda na trdem disku (HD) ali SD kartici na G-DEC 3.

D  REPEAT – Pritisnite za neskončno ponavljanje predvajanja.

E  AUDIO MIX – Izberite avdio miks za posnetek benda, izbran v 
seznamu posnetkov (Track List) {C}. Izberite STEREO za normalno 
delovanje. Izberite LEFT/RIGHT MIX, če želite prilagoditi ravnotežje 
posnetka benda za osredotočenost na avdio vsebino enega kanala. 
Izberite CENTER CANCEL, če želite izbrisati zvok v "središču" miksa v 
stereo datoteki. Če želite odstraniti prvo kitaro in vokale iz pesmi, to 
lahko pogosto storite ravno s tem. 

F  BALANCE – Prilagodi levo/desno (1/10) ravnotežje za posnetek 
benda, izbran v seznamu posnetkov {C}, ko je za Audio mix {E} izbran 
LEFT/RIGHT MIX.

G  SPEED – Prilagodi hitrost predvajanja posnetka benda.

H  PITCH – Prilagodi tonalno višino posnetka benda.

I  PREVIEW / STOP – Pritisnite za poslušanje posnetka benda, 
izbranega v seznamu posnetkov {C}.

J  OK – Pritisnite OK za shranjevanje izbire posnetka benda in nastavitev 
za trenutno aktivno prednastavitev na G-DEC 3.

K  MIDI – Izberite gumb MIDI, če želite izbrati posnetek benda v 
formatu MIDI za trenutno aktivno prednastavitev na G-DEC 3.

L  TRACK LIST – Pritisnite na izbirni meni za izbiro MIDI posnetka 
benda na trdem disku (HD) ali SD kartici na G-DEC 3.

M  REPEAT – Pritisnite za neskončno ponavljanje predvajanja.

N  TEMPO – Prilagodi tempo MIDI posnetka benda.

O  TRANSPOSE – Uporabite za transponiranje ključa MIDI posnetka 
benda.

P  DRUM SOLO – Izberite to možnost, če želite, da MIDI posnetek 
benda predvaja le kanal za bobne (kan. 10) datoteke MIDI.

Q  COUNT IN – Izberite število udarcev, ki jih datoteka MIDI, izbrana v 
seznamu posnetkov  {L}, odšteje pred dejanskim pričetkom pesmi. 
Štiri je običajna številka za večino pesmi v 4/4 taktu.

R  PREVIEW / STOP – Pritisnite za poslušanje posnetka benda, 
izbranega v seznamu posnetkov {L}.

S  OK – Pritisnite OK za shranjevanje izbire posnetka benda in nastavitev 
za trenutno aktivno prednastavitev na G-DEC 3.

MUSTANG in PASSPORT

T  MP3 / WAVE – Izberite gumb MP3/Wave, če želite izbrati posnetek 
benda v formatu MP3/Wave za trenutno aktivno prednastavitev na 
Mustang ali Passport. 

U  TRACK LIST – Pritisnite na izbirni meni za izbiro posnetka benda na 
vašem računalniku za trenutno aktivno prednastavitev na Mustang 
ali Passport. Ko zaženete posnetek benda, bo zvok predvajan na 
računalniških zvočnikih, zato boste morali prilagoditi glasnost 
predvajanja prek računalnika in nadzora glasnosti zvočnikov.

V  REPEAT – Pritisnite za neskončno ponavljanje predvajanja.

W  PREVIEW / STOP – Pritisnite za poslušanje posnetka benda, 
izbranega v seznamu posnetkov {U}.

X  OK – Pritisnite OK za shranjevanje izbire posnetka benda in nastavitev 
za trenutno aktivno prednastavitev na Mustang ali Passport.

Meniji posnetkov benda

Le pri Mustang in Passport

Le pri G-DEC 3
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Pritisnite na "MAIN MENU" in nato "UTILITIES" {A} za dostop do funkcij varnostnega kopiranja (Backup/Restore) in posodobitev vdelane 
programske opreme. 

S programsko opremo  so na voljo ekskluzivne 
funkcije:

• BACKUP PRESETS (Varnostno kopiranje prednastavitev) 
• RESTORE PRESETS (Obnovitev prednastavitev)

Te funkcije v Fender® FUSE™ dodajo funkcionalnosti, ki jih sam ojačevalec ne ponuja. Uporabite varnostno 
kopiranje prednastavitev za posnetek prednastavitev ojačevalca (z ali brez posnetkov benda na G-DEC® 
3). Fender FUSE shrani varnostne kopije na vašem računalniku z dodanimi opisi, tako da jih kasneje lahko 
hitro najdete in obnovite. Če želite, lahko shranite več popolnoma različnih varnostnih kopij, kot ste "Moje 
Rock prednastavitve" in "Moje Blues prednastavitve" in določeno zbirko obnovite oz. znova prikličete, 
kadar jo potrebujete.

B  PRESETS / BAND TRACKS (le v sistemu Windows) – Izberite samo za 
varnostno kopiranje prednastavitev ali prednastavitev in posnetkov benda za 
G-DEC 3. Na računalnikih z Mac OSX posnetkov benda ni mogoče varnostno 
kopirati, vendar le prednastavitve.

C  ONE OR ALL PRESETS – Izberite le eno številko prednastavitve ali "SELECT 
ALL (Izberi vse)" za varnostno kopiranje vseh prednastavitev na G-DEC 3.

D  DESCRIPTION – Vpišite ime varnostne kopije, ki si ga boste lahko zapomnili. 

E  BACKUP – Pritisnite za varnostno kopiranje prednastavitev iz G-DEC 3 na vaš 
računalnik.

♫ Lokacija shranjenih datotek prednastavitev, ki jo FUSE uporablja na vašem 
računalniku je:  Documents (Dokumenti)> Fender > FUSE > Backups. 

F  DESCRIPTION – Vpišite ime varnostne kopije, ki si ga boste lahko zapomnili.

G  BACKUP – Pritisnite za varnostno kopiranje prednastavitev iz Mustang™ ali 
Passport® na vaš računalnik.

H  RESTORE PRESETS – Izberite datoteko varnostnega kopiranja za obnovitev 
nastavitev ojačevalca. Seznam varnostnih kopij lahko s pritiskom na glavo 
vrstice razvrstite po datumu, opisu ali prednastavitvah.

!  Funkcija RESTORE (Obnovitev) bo prepisala ciljne prednastavitve (in 
posnetke benda na G-DEC 3) na vašem ojačevalcu. Priporočamo, da pred 
obnovitvijo nastavitev naredite varnostne kopije vašega ojačevalca.

I  DELETE – Pritisnite za trajno brisanje izbrane datoteke varnostne kopije.

J  RESTORE – Pritisnite za obnovitev izbrane prednastavitve na ojačevalcu.

K  FIRMWARE UPDATE – Prikazana navodila za posodobitev vdelane programske 
opreme so različna glede na uporabljen ojačevalec. Na voljo je video vodič za 
pomoč po korakih. Na strani 2 ("Posodobitev vdelane programske opreme") so 
na voljo postopna navodila za posodobitev vdelane programske opreme za vaš 
model ojačevalca. 

L  AUDIO CONTROL PANEL – Če želite izbrati Fender G-DEC 3 kot privzeto 
napravo za predvajanje (V2.2 in novejši), v Avdio nadzorni plošči Fender 
FUSE izberite (Main Menu > Utilities > Audio Control Panel).  Uporabniki 
sistema Windows izberite DEC Audio za predvajanje/snemanje zvoka v avdio 
zavihku (Windows® XP) ali zavihkih predvajanja/snemanja (Windows Vista® 
& Windows® 7).  Uporabniki sistema Mac izberite DEC Audio za vhodne in 
izhodne naprave. Za izbiro privzete vhodne naprave izberite zavihek “Input”. 
Nato na seznamu označite DEC Audio. Z desnim klikom ali tipko control 
izberite “Use this device for sound input (Uporabi to napravo za zvočni vhod”). 
S tem boste ojačevalec G-DEC 3 nastavili kot privzeto vhodno napravo. Za 
izbiro privzete izhodne naprave ponovite postopek z izbiro zavihka "Output".

Meniji orodij

Samo v Windows

Le pri G-DEC 3 Le pri Mustang in Passport
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B  MEDIA LOCATION – Pritisnite na eno izmed možnosti za prikaz 
razpoložljivih seznamov prednastavitev in posnetkov benda. Če 
pritisnite na gumb "WEB", bo multimedijska knjižnica prikazala 
razpoložljive prednastavitve za vse izdelke, združljive s Fender 
FUSE. Če pritisnete na gumb "DEVICE ONLY", bodo prikazane le 
prednastavitve, ki so združljive s trenutno povezanim izdelkom, 
kar prikazuje vrstica "Preset Type (Vrsta prednastavitve)" na 
spodnjem seznamu PRESET LIST {E}.

C  SEARCH – Pritisnite na enega ali več gumbov, da jih označite kot 
lokacije iskanja za prednastavitve in posnetke benda. Nato vpišite 
iskalni pojem v zgornjem okencu in pritisnite "GO." Rezultati 
iskanja bodo prikazani spodaj.

D  ADD TO LIBRARY – Pritisnite na "Add To Library (Dodaj v 
knjižnico)" za kopiranje prednastavitvenih datotek (*.FUSE) in 
datotek posnetkov benda (*.MP3, *.WAV) ter (*.MID za G-DEC 3) 
iz lokacije na vašem računalniku na lokacijo, ki jo FUSE privzeto 
uporablja za iskanje.  

♫ Privzeta lokacija , ki jo FUSE uporablja za shranjevanje 
prednastavitev na vašem računalniku je:  Documents 
(Dokumenti)> Fender > FUSE > Presets. Privzeta lokacija za 
posnetka benda je:  Documents > Fender > FUSE > Audio > 
WaveMP3 (ali MIDI (le pri G-DEC 3)).

E  PRESET LIST – Ta seznam prikazuje razpoložljive prednastavitve 
na izbrani multimedijski lokaciji {B}. Z desnim klikom na 
prednastavitev se odpre dinamičen seznam funkcij odpiranja, 
shranjevanja, kopiranja in brisanja.

   • Če ste za multimedijsko lokacijo {B} izbrali Computer 
(računalnik), Amplifier (ojačevalec), Web (splet) ali Device 
Only (samo naprava) , lahko z dvojnim klikom na katero koli z 

izdelkom združljivo prednastavitev na seznamu prednastavitev 
{E} odprete urejevalnik prednastavitev z izbrano prednastavitvijo, 
pripravljeno za predvajanje na povezani napravi Fender. 

   • G-DEC 3: Če ste za multimedijsko lokacijo {B} izbrali SD Card (SD 
kartico) , morate z desnim klikom na prednastavitev v seznamu 
prednastavitev {E} najprej napraviti kopijo na vašem računalniku. 
Šele nato jo lahko aktivirate in predvajate na ojačevalcu.

F  BAND TRACK LIST – Ta seznam prikazuje razpoložljive posnetke 
benda na izbrani multimedijski lokaciji {B}. Z desnim klikom na 
posnetek benda se odpre dinamičen seznam funkcij odpiranja, 
shranjevanja, kopiranja in brisanja.

   • G-DEC 3:  Če ste za multimedijsko lokacijo {B} izbrali Amplifier 
(ojačevalec) ali SD Card (SD kartico) , lahko z dvojnim klikom 
na posnetek benda iz seznama {F} takoj naložite posnetek s 
trenutno prednastavitvijo in jo predvajate na ojačevalcu. 

   • G-DEC 3:  Če ste za multimedijsko lokacijo {B} izbrali Computer 
(računalnik) ali Web (splet) , morate najprej z desnim klikom na 
posnetek benda iz seznama {F} narediti kopijo posnetka na vaš 
ojačevalec ali SD kartico (v ojačevalcu), preden ga lahko aktivirate 
za predvajanje s trenutno prednastavitvijo.

   • Mustang in Passport: Če ste za multimedijsko lokacijo {B} izbrali 
Computer (računalnik) , lahko z dvojnim klikom aktivirate 
posnetek benda iz seznama {F} za predvajanje s trenutno izbrano 
prednastavitvijo prek računalniških zvočnikov.

   • Mustang in Passport: Če ste za multimedijsko lokacijo {B} 
izbrali Web (splet) , najprej z desnim klikom na posnetek 
benda iz seznama {F} izberite posnetek in ga kopirajte na vaš 
računalnik, preden ga lahko aktivirate za predvajanje s trenutno 
prednastavitvijo prek računalniških zvočnikov.

Pritisnite gumb "MEDIA LIBRARY" {A} (v urejevalniku prednastavitev "Preset Editor") za odpiranje multimedijske knjižnice. V njej lahko na 
enostaven način pregledujete in iščete vse prednastavitve in posnetke benda v vseh trenutno razpoložljivih lokacijah (računalnik, ojačevalec, SD 
kartica in internet). Pritisnite na gumb "PRESET EDITOR" {A}, če se želite vrniti v okno urejevalnika prednastavitev.

Multimedijska knjižnica
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B  PRESET EDITOR – Pritisnite ta gumb za vrnitev v urejevalnik 
prednastavitev Fender FUSE.

C  LOGIN / REGISTER – Pritisnite Login (prijava) za prijavo v spletno 
skupnost ojačevalcev Fender FUSE. Če še niste član vas prosimo, 
da kliknete na povezavo za registracijo ("Register") in ustvarite 
račun ter vnesete podatke vašega ojačevalca. Če želite odpreti 
račun, morate vnesti serijsko številko ojačevalca na zadnji plošči 
ojačevalca.

D  MAIN NAVIGATION – S temi povezavami lahko brskate med 
izdelki, združljivimi s Fender FUSE, pregledujete prednastavitve 
in posnetke benda ter obiščete forum.

E  DOWNLOAD LINKS – Te povezave so na voljo za prenos 
posnetkov benda, priročnikov Fender FUSE in dostop do pogostih 
vprašanj ter odgovorov.

F  SCROLL BAR – Pomaknite se navzdol za ogled preostalih strani 
spletne skupnosti Fender FUSE, ki vsebuje razne vsebine, kot so 
video vodiči in navodila za avdio snemanje na vaš računalnik. Tu 
prav tako lahko najdete aplikacije in programsko opremo drugih 
proizvajalcev, kot je Ableton Live Lite ali AmpliTube SE, ki so na 
voljo za naprave, združljive s Fender FUSE.

Pritisnite gumb "COMMUNITY (Skupnost)" {A} za odpiranje spletne strani skupnosti Fender® FUSE™ v okviru Fender FUSE. Stran lahko obiščete 
tudi z brskalnikom na: http://fuse.fender.com. 

Spletna skupnost Fender FUSE je pravi naslov za prenos posodobitev programske opreme in dostop do forumov, ki pokrivajo informacije o vseh 
napravah, združljivih s Fender FUSE. Imate tudi možnost prenosa novih prednastavitev, posnetkov spremljave in druge vsebine neposredno iz 
Fenderjeve obsežne knjižnice - vse brezplačno.

Pridružite se skupnosti in izmenjujte prednastavitve ali pa podelite kakšen nasvet ali trik.  Ker je stran pogosto posodobljena z novimi zanimivimi 
vsebinami, se vam jo splača pogosto obiskati.

Spletna skupnost Fender® FUSE™

http://fuse.fender.com
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Pedal EXP-1 in Mustang™ Floor
♫ Preden začnete uporabljati EXP-1 ali Mustang Floor s Fender® 

FUSE™ posodobite vdelano programsko opremo. Na strani 2 so 
na voljo natančnejša navodila.

Pedal EXP-1

Ekspresivni pedal EXP-1 (Št. 2301050000) je združljiv z ojačevalci 
Fender® Mustang™ III-IV-V in Mustang Floor.

EXP-1 deluje v dveh načinih, prvi uravnava glasnost in drugi izražanje. 
Med načini lahko prehajate tako, da močno pritisnete na zgornji del 
pedala EXP-1. Trenutni način pedala prikazujejo rdeči in zeleni indi-
katorji LED na EXP-1.

• Način uravnavanja glasnosti upravlja skupni nivo glasnosti 
(pedal lahko v načinu glasnosti (Volume mode) tudi izključite 
"OFF"). 

• Način izražanja upravlja z večino efekti in parametri vašega ojače-
valca Mustang. Med pogostejše uporabe spada upravljanje parame-
tra pogostosti efekta wah ali parametra stopnje/časa učinka modula-
cije ali zamika. 

♫ Pri povezavi z Mustang Floor, bo EXP-1 deloval le v načinu 
izražanja (Expression mode).

Mustang Floor

Mustang Floor lahko s Fender FUSE uporabljate na enak način kot 
ojačevalce Mustang III-IV-V, kot je opisano v tem priročniku. Ikona 
INSERT LOOP se bo pojavila v Fender FUSE in prikazovala delovanje 
nožne stopalke INSERT na Mustang Floor, ikona za FLOOR pedal 
(nožni pedal) se bo pojavila v Fender FUSE in označevala ojačevalec 
ali efekt, kateremu je trenutno dodeljen nožni pedal Mustang:

                    

Kalibracija pedala (EXP-1 in Mustang 
Floor)
Pred prvo uporabo EXP-1 in/ali Mustang Floor kalibrirajte pedal(a) in 
tako želen razpon premikov pedala registrirajte z ojačevalcem.

Za kalibracijo pedalov EXP-1 in Mustang Floor:
1. Priključite EXP-1 (če ga uporabljate) v vtič 4 BUTTON 

FOOTSWITCH (4-gumbno nožno stikalo) na zadnji strani ojačeval-
ca Mustang ali v vtič EXP-1/MS-4 na zadnji strani Mustang Floor.

2. Izključite ojačevalec Mustang (OFF).

3. Pritisnite in zadržite gumb UTIL na ojačevalcu, medtem ko znova 
prižigate stikalo za vklop. Gumb UTIL držite toliko časa, da ni več 
osvetljen.

4. Premaknite pedal EXP-1 in/ali pedal Mustang Floor (vsakega 
posebej) po celotnem območju gibanja. Če želite, lahko prema-
knete pedal po omejenem območju gibanja, da boste registrirali 
poljuben razpon gibanja pedala.

♫ Če npr. želite registrirati le srednjo tretjino razpona pedala, 
premaknite naprej in nazaj le srednjo tretjino pedala na 
celotnem območju gibanja. Pedal mora biti ob pričetku 
kalibracijskega postopka v položaju znotraj želenega raz-
pona.

5. Za izbiro nove prednastavitve obrnite PODATKOVNI IZBIRNIK na 
ojačevalcu Mustang. 

6. EXP-1 in/ali Mustang Floor pedal(a) so sedaj kalibrirana. 

♫ Postopek kalibracije ponovite vsakič, ko zamenjate pedal, ko 
ga priključite na drug ojačevalec Mustang ali izvedete pona-
stavitev na tovarniške vrednosti (Factory Restore) na ojače-
valcu. Če uporabljate Mustang Floor, morate kalibrirati tako 
vgrajeni pedal kot zunanji pedal EXP-1.

Nastavitve pedala EXP-1
Uporabite Fender FUSE za izbiro uravnavanja in nastavitev parame-
trov za načina uravnavanja glasnosti in izražanja EXP-1.

Za spremembo nastavitev EXP-1:
1. Priključite EXP-1 v vtič 4 BUTTON FOOTSWITCH (4-gumbno 

nožno stikalo) na zadnji strani ojačevalca Mustang ali v vtič 
EXP-1/MS-4 na zadnji strani Mustang Floor.

2. Mustang povežite z vašim računalnikom prek USB kabla in zaže-
nite programsko opremo Fender FUSE.

3. V Fender FUSE odprite meni ekspresivnega pedala: Main Menu 
> Utilities > Expression Pedal...

4. Nastavite uravnavanje in parametre za načina uravnavanja gla-
snosti in izražanja: 
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Pedal EXP-1 in Mustang™ Floor

♫ Majhna ikona ekspresivnega pedala se bo poja-
vila v Fender FUSE poleg trenutno izbranega 
ojačevalca ali efekta, izbranega v meniju načina 
izražanja. Kliknite na ikono, če želite odpreti 
okence z nastavitvami ekspresivnega pedala.

A. Preset Default Mode: – (Iz prednastavitve/Iz pedala) Izberite 
"From Preset (iz prednastavitve)", če želite način EXP-1 spre-
meniti v način, izbran v spodnjem meniju "Preset Defaults to 
(Privzeta prednastavitev)", vsakič ko zamenjate prednastavitev. 
Izberite "From Pedal (Iz pedala)", če želite, da EXP-1 ob menjavi 
prednastavitev ostane v trenutno izbranem načinu. Ta nastavitev 
je splošna in vpliva na vse prednastavitve.

B. Preset Defaults to: – (Način glasnosti/Način izražanja) Izberite 
način, v katerega želite, da pedal preklopi vsakič, ko izberete 
trenutno prednastavitev (Privzeti prednastavitveni način lahko 
to nastavitev prepiše).

MENIJI NAČINA GLASNOSTI

C. Volume Mode Behavior – (Volume/Off ) Izberite "Volume", če 
želite s pedalom uravnavati skupno glasnost v načinu glasnosti 
ali izberite "Off", če želite pedal izklopiti ob preklopu v način 
glasnosti.

D. Heel/Toe Volume – (0-100 %) S tema menijema nastavite 
skupni nivo glasnosti s peto pedala (glasnost pete) in s prstom 
pedala v pritisnjenem, spuščenem položaju (glasnost prsta). 
 
 Te nastavitve so splošna in vplivajo na vse prednastavitve.

MENIJI NAČINA IZRAŽANJA

E. Expression Mode Behavior – (Off, Amp, Stomp, Mod, Delay, Reverb, 
Volume) Izberite kategorijo, ki jo želite upravljati z ekspresivnim 

pedalom v načinu izražanja. Izberite "Off", če želite, da je pedal 
ob preklopu v način izražanja IZKLJUČEN.

♫ Za trenutno prednastavitev morate izbrati efekt , če želite, da je 
ta kategorija efektov na voljo za izbiro v meniju načina izraža-
nja 

F. Parameter – (Spremenljiv) Izberite parameter, s katerim 
želite upravljati pedal v ekspresivnem načinu. Možnosti 
se spreminjajo glede na kategorijo, ki ste jo izbrali v zgornjem 
meniju načina izražanja in modul efekta, ki je izbran v trenutni 
prednastavitvi. 

G. Heel/Toe Setting – (Spremenljiv) S tema menijema lahko s peto 
oz. spodnjim delom pedala nastavite nivo aktivnega parametra 
na pritisnjen, spuščen položaj (petna nastavitev) in s prstom 
oz. z zgornjim delom prav tako na pritisnjen, spuščen položaj 
(prstna nastavitev). Možnosti se spreminjajo glede na izbrano 
kategorijo v zgornjem meniju načina izražanja. 

H. Expression Mode – (Capture, Live) Če je izbran način "Live", bo 
trenutni položaj pedala prepisal shranjeno nastavitev predna-
stavitve za določen parameter ekspresivnega pedala pri spre-
membi prednastavitve. Če je izbran način "Capture", je pedal 
onemogočen, dokler ga ne premaknete za spremembo predna-
stavitve.

I. Bypass Effect – (On/Off ) Izberite "On (Vklop)" za prehajanje 
trenutno izbranega efekta v meniju načina izražanja ob preklo-
pu pedala v način glasnosti. Odkljukajte (Off ), če želite, da efekt 
ostane aktiven. 

J. Ponastavite parameter na privzeto vrednost ob preklopu 
v način glasnosti – (On/Off ) Izberite (On) za ponastavitev 
privzete vrednosti prednastavitve ekspresivnega načina pri 
preklopu v način glasnosti. Odkljukajte (Off ), če želite, da para-
meter ostane nastavljen na položaj pedala ob preklopu v način 
glasnosti.

K. OK/Cancel — Izberite "CANCEL", če želite razveljaviti vse spre-
membe. Izberite "OK" za potrditev sprememb nastavitev EXP-1. 
Izberite trenutno prednastavitev za shranjevanje nastavitev 
EXP-1 s prednastavitvijo.

Nastavitve pedala Mustang Floor

Za spremembo nastavitev pedala Mustang Floor in 
načina izražanja EXP-1 (če je povezan):
1. Mustang Floor povežite z vašim računalnikom prek USB kabla in 

zaženite programsko opremo Fender FUSE.

2. (Opcijsko) Priključite pedal EXP-1 v vtič "EXP-1/MS-4" na zadnji 
strani efekta Mustang Floor s priloženim kablom.

3. V Fender FUSE odprite meni ekspresivnega pedala: Main Menu 
> Utilities > Expression Pedal...

4. Izberite želene nastavitve za Mustang Floor in način izražanja 
EXP-1 (če je povezan). Opisi za pedal Mustang Floor so podobni 
zgornjim menijem EXP-1 in jih lahko najdete tudi na 5. strani 
priročnika Mustang Floor Advanced na: http://fuse.fender.com/
mustang/. Nastavitve načina izražanja EXP-1 so opisane v zgor-
njem odstavku.

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