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WSTĘP
Ta rozszerzona instrukcja obsługi jest kompletnym podręcznikiem użytkownika dotyczącym właściwości i funkcji
wzmacniaczy Mustang GTX50 i GTX100.
Jako uzupełnienie skróconej instrukcji obsługi do Mustanga GTX dołączonej do każdego wzmacniacza, niniejsza instrukcja
przedstawia głębsze bardziej szczegółowe spojrzenie na wszechstronne właściwości Mustanga GTX. Mianowicie
nawigację i modyfikację wielu zainstalowanych presetów, a także wyczerpujące opisy wielu modeli wzmacniaczy i efektów.
Zawiera również obrazkowe instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z setlisty, Wi-Fi, Bluetooth, USB,
wbudowanego tunera, przełącznika nożnego GTX-7, pedału ekspresji EXP-1 i funkcji pętli efektów Mustanga GTX.
Możliwości tonalne Mustanga GTX są praktycznie nieograniczone, szczególnie po sparowaniu z aplikacją Fender Tone™
(strona 62). Pamiętaj, żeby regularnie sprawdzać aktualizacje oprogramowania, które poprawiają i usprawniają korzystanie
z Mustanga GTX (patrz strona 60). Niniejsza rozszerzona instrukcja wprawdzie przedstawia najnowszą wersję
wzmacniaczy, ale prosimy też o sprawdzanie zaktualizowanych wersji instrukcji, gdyż Mustang GTX nieustannie rozwija
się i ewoluuje.

Mustang GTX100 (po lewej) i Mustang GTX50 (po prawej).

1

PANEL STEROWANIA
Górny panel sterowania Mustanga GTX składa się z siedmiu gałek do regulacji, okienka wyświetlacza, trzech przycisków
POZIOMÓW, pokrętła ENCODER, czterech przycisków FUNKCJI, wejścia pomocniczego AUX 1/8” i wyjścia
słuchawkowego 1/8”.

Na zdjęciu górny panel Mustanga GTX100; panel Mustanga GTX50 posiada jednakowe funkcje.

A.

INPUT (WEJŚCIE): Tu włącz instrument.

B.

GAŁKA GAIN: Programowalna gałka regulacji (patrz strona 3), która wpływa na ustawienie wzmocnienia w każdym
presecie.

C.

GAŁKA VOLUME: Programowalna gałka regulacji, która wpływa na ustawienie głośności modelu wzmacniacza w
każdym presecie.

D.

GAŁKA TREBLE: Programowalna gałka regulacji, która wpływa na ustawienie wysokich tonów w każdym presecie.

E.

GAŁKA MIDDLE: Programowalna gałka regulacji, która wpływa na ustawienie średnich tonów w każdym presecie.

F.

GAŁKA BASS: Programowalna gałka regulacji, która wpływa na ustawienie niskich tonów w każdym presecie.

G.

GAŁKA REVERB: Programowalna gałka regulacji, która wpływa na ustawienie pogłosu w każdym presecie.

H.

GAŁKA MASTER VOLUME: Jedyna nieprogramowalna gałka; reguluje bieżącą ogólną głośność.

I.

OKIENKO WYŚWIETLACZA: Wyświetla bieżący preset z całą jego zawartością i parametrami, wzmacniacz i menu
efektów oraz inne funkcje (np. tuner, funkcje menu, itp.).

J.

PRZYCISKI POZIOMÓW
PRESET LAYER (POZIOM PRESETU): Podświetla poziom presetu, tam, gdzie wybierane są presety.
SIGNAL PATH LAYER (POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU): Podświetla ścieżkę dźwięku w każdym presecie, tam, gdzie
mogą być modyfikowane modele, typy efektów lub inne efekty wzmacniacza.
CONTROLS LAYER (POZIOM REGULACJI): Podświetla poziom regulacji, tam, gdzie mogą być modyfikowane gałki
do regulacji (z wyjątkiem gałki Master Volume).

K. POKRĘTŁO ENCODER: Wielozadaniowe pokrętło z funkcją przycisku. Do przeglądania, wybierania i dostosowywania
presetów Mustanga GTX, regulacji oraz innych funkcji.
L. PRZYCISKI FUNKCJI
X FX: Pomija wszystkie efekty.
SAVE (ZAPISZ): Do zapisywania zmian w presetach i zapisywania nowych presetów.
MENU: Dla dostępu do WiFi, Bluetooth, Tunera, Global EQ, presetów w chmurze oraz innych funkcji (patrz strona 28).
TAP/TUNER: Do ustawiania czasu opóźnienia i modulacji; przytrzymaj, aby wejść do wbudowanego tunera.
M. WEJŚCIE AUX, WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE: wejście pomocnicze AUX 1/8” do podłączania zewnętrznych urządzeń
audio oraz wyjście dla słuchawek 1/8”. Wyjście słuchawkowe wycisza głośnik(i).
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PROGRAMOWALNE GAŁKI DO REGULACJI
To ważne, żeby pamiętać, że wszystkie gałki do regulacji na górnym panelu sterowania są z wyjątkiem gałki Master
Volume (H) „programowalne”, tak jak opisano powyżej. Oznacza to, że po pierwszym wybraniu presetu faktyczna pozycja
gałki na górnym panelu sterowania może nie wskazywać rzeczywiste ustawienie zawarte w tym presecie (rzeczywiste
ustawienie wyświetla się w oknie wyświetlacza). Tylko gałka Master Volume nie jest programowalna - jej faktyczna pozycja
zawsze wskazuje aktualną ogólną głośność. Jednak po przekręceniu programowalnej gałki na górnym panelu sterowania,
zostanie ona zsynchronizowana w danym presecie z jej cyfrowym odpowiednikiem na tę samą wartość, jak pokazano
poniżej:

Proszę również zauważyć, że wyregulowane ustawienie gałki można zapisać w nowym presecie lub oryginalny preset
można zastąpić tymże wyregulowanym ustawieniem gałki. Jeśli wyregulowane ustawienie nie zostanie zapisane, preset
powróci do domyślnie zaprogramowanych ustawień gałki po powrocie do presetu po jego opuszczeniu lub wyłączeniu i
ponownym włączeniu wzmacniacza (więcej informacji w części „Edycja i zapisywanie presetów” strony 5-6).

PANEL TYLNY

Na zdjęciu panel tylny Mustanga GTX100; panel tylny Mustanga GTX50 posiada jednakowe właściwości.

N.

POWER: Przycisk włączający i wyłączający wzmacniacz.

O. GNIAZDO ZASILANIA IEC: Za pomocą dołączonego przewodu zasilającego podłącz do uziemionego gniazdka
zgodnie z NAPIĘCIEM WEJŚCIOWYM i częstotliwością określoną na złączu zasilania.
P.

PORT USB: Punkt połączenia wzmacniacza dla nagrań audio przez USB.

Q.

FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY): Tu podłącz przełącznik nożny GTX-7 lub pedał ekspresji EXP-1.

R. WYJŚCIE LINE OUT: Zbalansowane wyjścia line out do podłączenia zewnętrznego urządzenia dźwiękowego i
rejestrującego.
S. FX SEND/RETURN: Prawe/lewe wyjście i wejście do korzystania z zewnętrznych efektów stereo. Dodane tutaj efekty
są „globalne” (nie są specyficzne dla presetów) i działają jako ostatnie elementy na ścieżce sygnału.
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PODSTAWY PRESETÓW
Mustang GTX posiada ponad 100 numerowanych presetów a użytkownicy mogą stworzyć i dodać nawet więcej. Każdy
preset ma trzy „poziomy”, które wyświetlają się w OKNIE WYŚWIETLACZA. Są to PRESET LAYER (POZIOM PRESETU)
(na górze), SIGNAL PATH LAYER (POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU) (pośrodku) i CONTROLS LAYER (POZIOM
REGULACJI) (na dole); te trzy PRZYCISKI POZIOMÓW zapewniają dostęp do każdego z poziomów (patrz zdjęcie
poniżej).

PRZYCISKI POZIOMÓW

Naciśnij, aby wybrać odpowiedni poziom

PRESET LAYER (POZIOM PRESETU) jest aktywny przy pierwszym włączeniu wzmacniacza; ustawienie domyślne to
pierwszy preset (01). Aby przewijać presety, kręć pokrętłem ENCODER (patrz zdjęcie poniżej); zaktywowany zostanie
dowolny wyświetlony preset. Presety można również wybrać za pomocą przełącznika nożnego (patrz strona 40).

Na zdjęciu pierwszy preset (01) w POZIOMIE PRESETU.

SIGNAL PATH LAYER (POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU) każdego presetu składa się z jednego z wielu modeli wzmacniaczy
Mustanga GTX oraz z jednego lub więcej z kilkudziesięciu efektów i ich uporządkowania (lub w niektórych przypadkach z
żadnych efektów). Model wzmacniacza pojawia się w centrum wyświetlacza POZIOMU ŚCIEŻKI SYGNAŁU. Efekty
wyświetlają się po obu stronach modelu wzmacniacza, reprezentując ich pozycję na ścieżce sygnału - „przed” po lewej
stronie modelu wzmacniacza (umieszczony „przed” wzmacniaczem) lub „po” po prawej stronie modelu wzmacniacza (tak,
jak w pętli efektów). Wybierz do14wolny z tych elementów kręcąc pokrętłem ENCODER; wybrany element w POZIOMIE
ŚCIEŻKI SYGNAŁU będzie miał pod sobą białą strzałkę wskazującą i nad sobą tekst opisujący jego pozycję (patrz rysunek
poniżej).

Otoczony dwoma efektami jest tutaj w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU wybierany model wzmacniacza dla presetu,
jak wskazuje biała strzałka i słowo „amplifier (wzmacniacz)”.
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CONTROLS LAYER (POZIOM REGULACJI) każdego z presetów wyświetla informacje o tym, czy jakiś wzmacniacz lub
efekt jest podświetlony w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER). Domyślnie wyświetlone są ustawienia
gałek wzmacniacza (patrz rysunek poniżej); ustawienia regulacji efektów są wyświetlane, gdy efekt jest podświetlony w
POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU. Regulacje wzmacniacza i efektów wybiera się przez kręcenie pokrętłem ENCODER.

Zbliżenie na POZIOM REGULACJI, gdzie dla modelu wzmacniacza
jest w presecie wybrana gałka gain.

Z każdego presetu można korzystać w takiej postaci, w jakiej jest. Natomiast dzięki wielu różnym modelom wzmacniaczy,
rodzajom efektów i ustawieniom regulacji do wyboru POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU i POZIOM REGULACJI (SIGNAL PATH
LAYER i CONTROLS LAYER) każdego presetu można łatwo modyfikować i zapisywać dla osobiście zindywidualizowanych
dźwięków (patrz następna sekcja, „Edytowanie i zapisywanie presetów”).
Preset można również przenieść do innej lokalizacji lub usunąć z listy presetów. Ponadto całą listę presetów można
przywrócić do stanu fabrycznego. Aby wykonać tę funkcje, patrz „Preset Organizer” (Organizator presetów) (strona 51).

EDYTOWANIE I ZAPISYWANIE PRESETÓW
W ramach każdego presetu ustawienia gałek do regulacji wzmacniacza, modele wzmacniaczy oraz typy i parametry
efektów można dostosować do indywidualnych preferencji. Po wybraniu presetu ramka zawierająca jego numer zostanie
podświetlona na niebiesko, co oznacza, że nie wprowadzono w nim żadnych zmian (patrz zdjęcie poniżej).

Po zmianie ustawień presetu ramka zawierająca jego numer zmieni kolor na czerwony i zaświeci się przycisk funkcji SAVE
(ZAPISZ) (patrz zdjęcie poniżej).
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Jeśli edytowane ustawienie nie zostanie zapisane, preset powróci do poprzednich ustawień po powrocie do presetu po jego
opuszczeniu lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu wzmacniacza. Aby zapisać zmianę ustawień presetu, naciśnij
rozjaśniony przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby otworzyć trzy opcje (patrz zdjęcie poniżej): SAVE (ZAPISZ) (zapisz
ustawienia presetu), RENAME (ZMIEŃ NAZWĘ) (zapisz preset pod nową nazwą w bieżącej pozycji) i SAVE AS NEW
(ZAPISZ JAKO NOWY) (zapisz preset w nowej pozycji z nową nazwą). Przekręć pokrętło ENCODER, aby podświetlić daną
opcję; naciśnij pokrętło, aby ją wybrać.

Aby wprowadzić nową nazwę presetu, po wybraniu RENAME (ZMIEŃ NAZWĘ) lub SAVE AS NEW (ZAPISZ JAKO
NOWY), użyj pokrętła ENCODER, aby przeliterować nową nazwę jaką wybrałeś. Naciśnij raz pokrętło ENCODER, aby
aktywować kursor; kręć nim, aby wybrać znak (patrz zdjęcie poniżej). Naciśnij ponownie pokrętło ENCODER, aby
zatwierdzić ten znak i przejść do następnego. Powtarzaj, aż nowa nazwa będzie kompletna; naciśnij przycisk funkcji SAVE
(ZAPISZ), aby zapisać nową nazwę, lub naciśnij górny przycisk POZIOMU (korespondujący z napisem „back (cofnij)” na
ekranie), aby wrócić do poprzedniego ekranu. Proszę zauważyć, że po wybraniu SAVE AS NEW (ZAPISZ JAKO NOWY)
preset zostanie zapisany w następnej dostępnej otwartej pozycji („101” na zdjęciu poniżej).

Ulubiony preset można szybko i wygodnie zapisać na „FAVORITES Setlist (Setlista ulubionych)” (patrz strona 31). Proszę
również zauważyć, że Mustang GTX zawiera dla presetów funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania w chmurze
(patrz strona 56).

EDYTOWANIE USTAWIEŃ GAŁEK WZMACNIACZA DLA PRESETÓW
Jak wspomniano w sekcji „Panel sterowania” powyżej, użytkownicy mogą zmieniać ustawienia gałek wzmacniacza kręcąc
faktycznymi gałkami na górnym panelu (z wyjątkiem gałki Master Volume). Zsynchronizuje to zmianę ustawień faktycznych
gałek z korespondującymi z nimi cyfrowymi odpowiednikami.

Takie ustawienia można również zmienić edytując pozycje cyfrowych gałek w POZIOMIE REGULACJI (CONTROLS
LAYER), która wyświetla parametry gałek dla bieżącego wzmacniacza. Aby to zrobić, najpierw wejdź do POZIOMU
REGULACJI (CONTROLS LAYER) naciskając odpowiedni PRZYCISK POZIOMU (patrz zdjęcie poniżej).

Aby wejść do POZIOMU REGULACJI dla danego modelu wzmacniacza w presecie, naciśnij dolny PRZYCISK POZIOMU.
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Po wejściu do POZIOMU REGULACJI przekręć i naciśnij pokrętło ENCODER, aby przewijać i wybrać konkretną cyfrową
gałkę do regulacji danego wzmacniacza. Następnie ponownie przekręć pokrętło ENCODER, aby zmienić ustawienia takiej
gałki. Po zmianie ustawień gałki kolor ramki zawierającej numer presetu zmieni się z niebieskiego na czerwony (wskazując,
że edytowano preset) i zaświeci się przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ). Po wprowadzeniu nowego ustawienia gałki można
wprowadzać dalsze zmiany lub nacisnąć przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany (patrz zdjęcia
poniżej).

Kręć pokrętłem ENCODER, aby przewijać między gałkami w modelu wzmacniacza.

Naciśnij pokrętło ENCODER, aby wybrać gałkę do regulacji w modelu wzmacniacza.

Ponownie kręć pokrętłem ENCODER, aby wyregulować wybraną gałkę w modelu wzmacniacza zgodnie z preferencjami.

Dodatkowe ustawienia wzmacniacza i gałek można znaleźć, przewijając POZIOMY REGULACJI różnych modeli
wzmacniaczy w presetach. Składają się one z „głębszych” parametrów, w tym regulacji sag, bias lub gate. Uwzględniono
także różne modele głośników. Przewijaj, wybieraj, dostosowuj i zapisuj te dodatkowe parametry w taki sam sposób, jak
opisano bezpośrednio powyżej (patrz zdjęcie poniżej).

Zbliżenie na dodatkowe ustawienia wzmacniacza i regulacji
znajdujące się w POZIOMIE REGULACJI; w tym wypadku

Za pomocą pokrętła ENCODER przewijaj, wybieraj i reguluj dodatkowe ustawienia
wzmacniacza i regulacji w POZIOMIE REGULACJI.

dla modelu wzmacniacza Twin Reverb.
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ZAMIANA MODELI WZMACNIACZA W PRESECIE
Aby zamienić model wzmacniacza w presecie, wejdź do POZIOMU ŚCIEŻKI DŹWIĘKU (SIGNAL PATH LAYER)
naciskając odpowiedni PRZYCISK POZIOMU. Model wzmacniacza presetu zostanie podświetlony. Naciśnij pokrętło
ENCODER, aby wejść do i przewijać menu modeli wzmacniaczy; wybierz nowy model wzmacniacza ponownie naciskając
pokrętło ENCODER. Po wybraniu nowego modelu wzmacniacza ramka zawierająca numer presetu zmieni kolor z
niebieskiego na czerwony (wskazując, że edytowano preset) i zaświeci się przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ) (patrz zdjęcie
poniżej). Po wprowadzeniu nowego modelu wzmacniacza można wprowadzić dalsze zmiany lub nacisnąć przycisk funkcji
SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany. Proszę zauważyć, że naciśnięcie przycisku POZIOMU PRESETU
korespondującego z zaznaczonym „X” w OKNIE WYŚWIETLACZA zamyka menu wzmacniacza.

Aby w presecie zamienić model wzmacniacza podświetlony w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) (jak wskazano tutaj białą strzałką
pod nim i etykietą „amplifier (wzmacniacz)” nad nim) innym modelem wzmacniacza, najpierw naciśnij pokrętło ENCODER, aby wejść do menu innych
modeli wzmacniaczy.

Kręć pokrętłem ENCODER, aby przewijać menu modeli wzmacniaczy.

Ponownie naciśnij pokrętło ENCODER, aby wybrać nowy model wzmacniacza dla presetu.

Po wprowadzeniu nowego modelu wzmacniacza możesz dalej edytować inne parametry lub nacisnąć
rozjaśniony przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany.
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LISTA MODELI WZMACNIACZY
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich modeli wzmacniaczy presetów w Mustangu GTX, wraz z krótkim opisem każdego
z nich. Wzmacniacze Mustanga GTX będą nieustannie korygowane i aktualizowane; ta instrukcja wskazuje ich aktualnie
używane modele.

Studio Preamp

Bezpośredni sygnał do stołu mikserskiego, czystość studyjnego przedwzmacniacza z czystym, niezmodyfikowanym brzmieniem

'57 Champ®

Mały, ale potężny i doskonale nagrywający model marki Fender z końca lat 50

'57 Deluxe™

Model o średniej mocy z drugiej połowy lat 50. Fender tweed classic znany ze swojego masywnego, rasowego brzmienia
overdrive

'57 Twin

Model z początków ery 2x12” Fender tweed, klasyka ceniona za swoją uniwersalność czystych i przesterowanych brzmień

'57 Bandmaster

Trzygłośnikowy Fender tweed, klasyka z wąskim panelem, znany z ostrych wysokich tonów

'59 Bassman®
'61 Deluxe
'65 Princeton®

Jeden z najlepszych wzmacniaczy Fender tweed, które weszły w życie jako wzmacniacze basowe zanim zostały zaadaptowane
przez niezliczoną rzeszę gitarzystów
Fender Deluxe z okresu „brązowej obudowy”, stanowiący granicę między modelami tweed i modelami „czarnej obudowy”
Ulubieniec studyjnego modelu Fender z połowy lat 60 o jasnym brzmieniu głośnika 10“

'65 Deluxe Reverb®

Bardzo popularny model Fender z połowy lat 60 o pewnym czystym i przesterowanym brzmieniu, szalejącym w niezliczonych
klubach

'65 Twin Reverb®

Niezbędny sprzęt na scenie i w studiu w połowie lat sześćdziesiątych, popularny i doceniany za typowe czyste brzmienie modelu
Fender

'65 Super Reverb®

Fender z połowy lat 60 z charakterystycznym brzmieniem czterech głośników 10”

Excelsior

Elegancko ekscentryczny nowoczesny model Fender o typowych donośnych dołach głośników 15”

'66 GA-15

Zainspirowany wzmacniaczem Gibson GA-15RVT Explorer z 1966 r., rozpoznawalnego dla swojego sygnału “full wet”

'60s Thrift

Inspirowany klasyką garażową Sears Silvertone z lat 60, doceniany przez muzyków retro/stylów alternatywnych

British Watts

Inspirowany pierwotnym 100-watowym modelem Hiwatt DR103, który w Brytanii stanowił klasykę czystych brzmień

'60s British

Inspirowany wzmacniaczem Vox AC30, który był siłą napędową brytyjskiej inwazji i który produkował imponujące czyste i
przesterowane brzmienie

'70s British

Inspirowany modelem Marshall Super Lead z końca lat sześćdziesiątych i początku
siedemdziesiątych, wzmacniacz, który napędzał wschód stylu hard rock

'80s British
British Colour
Super-Sonic
'90s American

Inspirowany wzmacniaczem Marshall JCM800, który produkował kwintesencję metalowych brzmień lat osiemdziesiątych
Inspirowany „miękkim” majestatycznym brzmieniem modelu Orange OR120
Nowoczesny wzmacniacz Fender, który w celu uzyskania intensywnego długiego tonu posiada kaskadowo dwa stopnie
przedwzmacniaczy
Bazuje na modelu Mesa Dual Rectifer o charakterystycznym przesterze kształtującym brzmienie „nu-metal”

Metal 2000

Nowoczesny wysoki poziom sygnału aż do przeciążenia bazujący na wzmacniaczu EVH® 5150"'

IIC+Clean

Zainspirowany czystym kanałem Mesa/Boogie Mark IIC+MB

IIC+Lead

Kwintesencyjne metalowe dźwięki z połowy lat 80. zainspirowane kanałem wiodącym Mesa/Boogie Mark 'C + MB
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LISTA MODELI WZMACNIACZA (CIĄG DALSZY)
BB15 Low
Bazuje na ustawieniu struktury niskiego wzmocnienia wzmacniacza Bassbreaker 15
BB15Med

Bazuje na ustawieniu struktury średniego wzmocnienia wzmacniacza Bassbreaker 15

BB15 High

Bazuje na ustawieniu struktury wysokiego wzmocnienia wzmacniacza Bassbreaker 15

FBE-100

Zainspirowany przez oba kanały wiodące (BE i HBE) wzmacniacza Friedman BE-100

Dual Showman

Oparty na lampowej klasyce Fender z lat 60 i 70, używanej na wszystkich dużych scenach

Tube Preamp

Bezpośredni sygnał do stołu mikserskiego, czystość studyjnego przedwzmacniacza z konsolą lampową dla podwyższonego
zabarwienia harmonicznego

Acoustasonic

Dla elektrycznych/akustycznych gitar wyposażonych w piezo. Bazuje na przedwzmacniaczu nagradzanych wzmacniaczy
Acoustasonic marki Fender; elastyczna funkcja dynamiki strun z wybieraną częstotliwością wycięcia

Acoustic Sim

Sześć charakterystycznych symulacji gitary akustycznej do przekształcania gitary elektrycznej na świetne brzmienia akustyczne.
Sparowany z przedwzmacniaczem Acoustasonic dla dodatkowego kształtowania tonów

Blues Junior

Bazuje na bardzo popularnym ciepłym, umiarkowanie zasilanym Fender combo 1x12 ” z efektem overdrive i FAT switch

Vibro-King

Nowoczesny klasyk marki Fender z wrażliwą dynamiką i charakterystycznym naturalnym przesterem overdrive

JC-120 Clean

Bazuje na super czystym kanale klasycznego wzmacniacza Roland JC-120 Jazz Chorus

Jubilee Clean

Bazuje na czystym kanale 50-watowej głowy wzmacniacza Marshall Silver Jubilee

Jubilee Clip

Bazuje na 50-watowej głowie wzmacniacza Marshall Silver Jubilee z przełącznikiem rytmu

Jubilee Lead

Bazuje na kanale wiodącym 50-watowej głowy wzmacniacza Marshall Silver Jubilee

Uber

Idealny dla ciężkiej, agresywnej muzyki, zainspirowany kanałem wiodącym o bardzo wysokim współczynniku wzmocnienia głowy
wzmacniacza Bogner Uberschall

LISTA MODELI KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH
Poniższa tabela zawiera wszystkie modele kolumn głośnikowych presetów we wzmacniaczu Mustang GTX, wraz z krótkim
opisem każdego z nich. Kolumny głośnikowe wzmacniacza Mustanga GTX będą nieustannie korygowane i aktualizowane;
ta instrukcja wskazuje ich aktualnie używane modele.
Obwód wzmacniacza bez symulacji głośników
None
'57 Champ®
'57 Deluxe™

Bazuje na doskonale nagrywającym modelu Fender wyposażony w 8-całowy głośnik o niskiej mocy i wyjątkowo jasnym tonie
Bazuje na modelu średniej mocy z końca lat 50 Fender tweed, klasyka z 12-calowym głośnikiem z magnesem alnico

'65 Twin

Bazuje na nagradzanym modelu Fender z połowy lat 60, klasyka z 12-calowym głośnikiem z magnesem ceramicznym Jensen®

'57 Bandmaster

Bazuje na modelu Fender z końca lat 50 z wąskim panelem, klasyka z trzema 10-calowymi głośnikami Jensen® P10R

'59 Bassman®

Bazuje na jednym z najlepszym modeli wzmacniaczy Fender tweed z 10-calowym głośnikiem Jensen® P10R

'61 Brown

Bazuje na modelu Fender z początku lat 60 z pojedynczym 12-calowym głośnikiem Oxford z charakterystycznym zakresem
średnich tonów
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LISTA MODELI KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH (CIĄG DALSZY)
'65 Princeton®
'65 Deluxe

Bazuje na ulubionym studyjnym modelu Fender z połowy lat 60 o jasnym brzmieniu z pojedynczym 10-calowym Jensen® C10R
Bazuje na popularnym modelu Fender z połowy lat 60 z pojedynczym 12-calowym głośnikiem ceramicznym Jensen®

Excelsior

Bazuje na niekonwencjonalnym nowoczesnym wzmacniaczu Fender z charakterystycznie bębniącym 15-calowym głośnikiem
Special Design

'66 GA-15

Zainspirowany pojedynczym 10-calowym głośnikiem CTS we wzmacniaczu Gibson GA-15RVT Explorer z 1966 r.

1x12 EV

Bazuje na kolumnie głośnikowej Mesa/Boogie Mark IIC+ bubinga z otwartym tyłem z pojedynczym 12-calowym głośnikiem
EVM12L

1x12BB15

Bazuje na kolumnie głośnikowej z otwartym tyłem Fender Bassbreaker 15 z pojedynczym 12-calowym głośnikiem Celestion® VType.

2x12 Blue

Zainspirowany parą 12-calowych głośników Celestion® Alnico Blue w szanowanym wzmacniaczu Vox AC30

4x12 75W

Zainspirowany 75-watową kolumną głośnikową Marshall JCM800 z czterema 12-calowymi głośnikami Celestion® G12T75

4x12B75W

Jaśniejsza wersja kolumny głośnikowej Marshall JCM800 4x12 ” powyżej

1x12 Super-Sonic

Kolumna głośnikowa Fender combo w kolorze brzozy z jednym 12-calowym głośnikiem Celestion® Vintage 30

2x12 Super-Sonic

Kolumna głośnikowa Fender combo w kolorze brzozy z dwoma 12-calowymi głośnikami Celestion® Vintage 30

4x12 RCT
4x12 GB

Bazuje na kolumnie głośnikowej z zamkniętym tyłem Mesa Boogie Rectifier z czterema 12-calowymi głośnikami Celestion®
Vintage 30
Bazuje na kolumnie głośnikowej Marshall z czterema 12-calowymi głośnikami Celestion® Greenback

4x12B GB

Jaśniejsza wersja kolumny głośnikowej 4x12” Marshall powyżej

4x12 V30

Bazuje na kolumnie głośnikowej Fender Super-Sonic z czterema 12-calowymi głośnikami Celestion® Vintage 30

4x12B V30

Jaśniejsza wersja kolumny głośnikowej 4x12” Fender Super-Sonic powyżej

4x12 SOL

Bazuje na kolumnie głośnikowej z zamkniętym tyłem Soldano z czterema 12-calowymi głośnikami Eminence® Legend

4x12FRD

Bazuje na kolumnie głośnikowej z zamkniętym tyłem Friedman 4x12 ”z głośnikami Celestion® Greenback

4x12B FRD

Jaśniejsza wersja modelu kolumny głośnikowej 4x12” Friedman powyżej

2x15D130

Bazuje na kolumnie głośnikowej Fender Dual Showman z charakterystycznym narastaniem dwóch 15-calowych głośników JBL®
D130F

2x12 Jubilee

Bazuje na małej skośnej kolumnie głośnikowej Marshall z dwoma głośnikami Celestion® G12-75

Blues Junior

Bazuje na kolumnie głośnikowej z otwartym tyłem Fender combo z jednym 12-calowym głośnikiem Celestion® A-Type

1x12 LTD

Bazuje na kolumnie głośnikowej z otwartym tyłem Fender Blues Junior LTD z jednym 12-calowym głośnikiem Jensen®

2x12JC

Bazuje na kolumnie głośnikowej z otwartym tyłem, klasyka Roland JC-120 Jazz Chorus 2x12”

2x12 VK

Bazuje na rozszerzonej kolumnie głośnikowej z zamkniętym tyłem Fender Vibro-King z dwoma 12-calowymi głośnikami
Celestion® Vintage 30

3x10 VK

Bazuje na kolumnie głośnikowej Fender Vibro-King z trzema 10-calowymi głośnikami

4x10 SUP
4x12 UC

Bazuje na kolumnie głośnikowej Fender Super Reverb z czterema 10-calowymi głośnikami Jensen®
Bazuje na kolumnie głośnikowej Bogner Uberkab z czterema 12-calowymi głośnikami Celestion®
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EDYTOWANIE EFEKTÓW
Oprócz modeli wzmacniaczy, każdy preset zawiera również różne kombinacje efektów. Efekty można edytować na kilka
sposobów - można je ominąć, zamienić, przenieść, dodać lub usunąć. Ponadto można modyfikować indywidualne
ustawienia każdego efektu. Każda opcja jest wyjaśniona poniżej i na kolejnych stronach.
Edytowanie rodzajów używanych presetów i ich pozycji na ścieżce sygnału odbywa się w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU
(SIGNAL PATH LAYER). Aby to zrobić, najpierw wejdź do POZIOMU ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER)
naciskając odpowiedni PRZYCISK POZIOMU, który najpierw automatycznie podświetli używany model wzmacniacza. Aby
podświetlić efekt, kręć pokrętłem ENCODER w dowolnym kierunku (patrz zdjęcie poniżej). Efekt zostanie podświetlony
białą strzałką pod nim i etykietą nad nim.

Aby wejść do efektów, najpierw naciśnij środkowy PRZYCISK POZIOMU wchodząc
w POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER).

Kręć pokrętłem ENCODER w dowolnym kierunku, aby podświetlić efekt
(jak wskazano tutaj białą strzałką pod nim i etykietą nad nim).

Proszę zauważyć, że dla każdego presetu wyświetla się symbol zastępczy składający się ze znaku plus (+) w kółku po
prawej i lewej stronie POZIOMU ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) (patrz zdjęcie poniżej). Ten symbol oznacza
otwarte gniazdo, do którego można przenieść lub dodać efekt (patrz „Dodawanie efektu” na stronie 16). W wielu presetach,
które zawierają jeden lub więcej efektów, użytkownik musi przewijać pokrętłem ENCODER mocno w lewo lub w prawo, aby
zobaczyć taki symbol.

Zbliżenie na inny preset, który nie zawiera jedynego efektu – gdzie otwarte gniazda, w których można umieścić efekty, są oznaczone symbolem
zastępczym składającym się ze znaku plus w kółku po obu stronach POZIOMU ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER).
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POMINIĘCIE EFEKTU (BYPASS)
Istnieją dwa sposoby na pominięcie efektów. Pierwszy to ogólna funkcja włączania i wyłączania, która po prostu wyłącza
wszystkie efekty we wszystkich presetach za jednym naciśnięciem przycisku. Drugi pozwala użytkownikom pominięcie
określonych indywidualnych efektów w ramach presetu.
Aby wyłączyć wszystkie efekty Mustanga GTX w każdym presecie (i włączyć je ponownie), naciśnij przycisk funkcji X FX.
Nie ma opcji zapisania; to tylko szybki sposób na wyłączenie i ponowne włączenie wszystkich efektów. Po naciśnięciu
przycisku funkcji X FX przycisk rozjaśni się i nad każdym efektem pojawi się niebieska etykieta „bypass” (patrz zdjęcie
poniżej). Jeśli określone indywidualne efekty zostały już w presecie pominięte, użycie przycisku funkcji X FX nie włączy ich
ponownie.

Przycisk funkcji „X FX” rozjaśni się po naciśnięciu, pomijając wszystkie efekty we wszystkich presetach (jak wskazują niebieskie etykiety „BYPASS”
powyżej każdego efektu).

Aby pominąć określone indywidualne efekty w presetach, podświetl je w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH
LAYER) i naciśnij pokrętło ENCODER. Wybierz „BYPASS” z menu opcji umieszczania efektów i ponownie naciśnij pokrętło
ENCODER. POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) następnie wskaże, że efekt został pominięty; ramka
zawierająca numer presetu zmieni kolor z niebieskiego na czerwony (wskazując, że edytowano preset) i rozjaśni się
przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ). Teraz po pominięciu efektu można wprowadzać dalsze zmiany lub nacisnąć przycisk
funkcji SAVE, aby zapisać dokonane zmiany (patrz zdjęcia poniżej).

Aby pominąć podświetlony efekt, najpierw naciśnij pokrętło ENCODER, aby wejść do menu opcji umieszczania efektów.

Przekręć pokrętło ENCODER, aby podświetlić „BYPASS” w menu opcji umieszczania efektów i następnie
naciśnij pokrętło ENCODER wybierając tę opcję.

Z pominiętym efektem (jak wskazano tutaj białą strzałką poniżej i niebieską ramką zawierającą etykietę „BYPASS” powyżej),
możesz dalej edytować inne parametry lub nacisnąć rozjaśniony przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany.

13

ZAMIANA EFEKTU (REPLACE)
Aby zamienić efekt, podświetl efekt, który ma zostać zastąpiony, w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH
LAYER) i naciśnij pokrętło ENCODER. Wybierz „REPLACE (ZAMIEŃ)” z menu opcji umieszczania efektów i ponownie
naciśnij pokrętło ENCODER. Wybierz jedną z czterech wyświetlonych kategorii efektów - Stomp Box, Modulation
(Modulacja), Delay (Opóźnienie) lub Reverb (Pogłos) - i naciśnij pokrętło ENCODER, aby wejść do efektów w danej
kategorii. Przewijaj efekty i naciśnij pokrętło ENCODER, aby wybrać jeden do zamiany.
POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) następnie wyświetli nowy efekt i wskaże, że oryginalny efekt został
zamieniony; ramka zawierająca numer presetu zmieni kolor z niebieskiego na czerwony (wskazując, że edytowano preset)
i rozjaśni się przycisk funkcji ZAPISZ (SAVE). Teraz po zamianie efektu można wprowadzać kolejne zmiany lub nacisnąć
przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany (patrz zdjęcia poniżej i na następnej stronie). Proszę
zauważyć, że naciśnięcie przycisku POZIOMU PRESETU korespondującego z zaznaczonym „X” w OKNIE
WYŚWIETLACZA zamyka opcję umieszczania efektów i menu kategorii efektów; naciśnięcie go, gdy koresponduje z
etykietą „back (cofnij)” (jak w menu efektów), powoduje powrót użytkownika do poprzedniego ekranu.

Aby zastąpić podświetlony efekt, najpierw naciśnij pokrętło ENCODER, aby wejść do menu opcji umieszczania efektów.

Przekręć pokrętło ENCODER, aby podświetlić „REPLACE (ZAMIEŃ)” w menu opcji umieszczania efektów i następnie
naciśnij pokrętło ENCODER wybierając tę opcję.

Kręć pokrętłem ENCODER, aby podświetlić jedną z czterech kategorii efektów i następnie naciśnij
pokrętło ENCODER, aby wybrać daną kategorię efektów.

Kręć pokrętłem ENCODER, aby podświetlić efekt do zamiany i następnie naciśnij pokrętło ENCODER zatwierdzając go.
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Po zamianie efektu (jak wskazano tutaj białą strzałką poniżej i etykietą powyżej), możesz dalej edytować inne parametry
lub nacisnąć rozjaśniony przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany.

PRZESUWANIE EFEKTU (MOVE)
Aby przesunąć efekt na inną pozycję na ścieżce sygnału, podświetl efekt, który chcesz przesunąć w POZIOMIE ŚCIEŻKI
SYGŁANU (SIGNAL PATH LAYER) i naciśnij pokrętło ENCODER. Wybierz „MOVE (PRZESUŃ)” z menu opcji
umieszczania efektów i ponownie naciśnij pokrętło ENCODER. Wokół wybranej nazwy efektu wyświetli się pomarańczowa
ramka wraz z migającą białą strzałką wskazującą, że efekt jest gotowy do przesunięcia. Przekręć pokrętło ENCODER, aby
zmienić położenie wybranego efektu; naciśnij pokrętło ENCODER, aby umieścić efekt w nowej pozycji.
POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) następnie wyświetli efekt w nowej pozycji; ramka zawierająca
numer presetu zmieni kolor z niebieskiego na czerwony (wskazując, że edytowano preset) i rozjaśni się przycisk funkcji
SAVE (ZAPISZ). Teraz po przesunięciu efektu można wprowadzać kolejne zmiany lub nacisnąć przycisk funkcji SAVE
(ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany (patrz zdjęcia poniżej i na następnej stronie).

Aby przesunąć podświetlony efekt, najpierw naciśnij pokrętło ENCODER, aby wejść do menu opcji umieszczania efektów.

Przekręć pokrętło ENCODER, aby podświetlić „MOVE (PRZESUŃ)” w menu opcji umieszczania efektów i następnie
naciśnij pokrętło ENCODER wybierając tę opcję.

Wybrany efekt, podświetlony białą strzałką poniżej i etykietą powyżej, wyświetli się w pomarańczowej ramce wskazując,
że jest gotowy do przesunięcia na inną pozycję na ścieżce sygnału przez przekręcenie pokrętła ENCODER.
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Po przesunięciu wybranego efektu przez przekręcenie pokrętła ENCODER, naciśnij pokrętło ENCODER,
aby zatwierdzić jego nową pozycję na ścieżce sygnału.

Po przesunięciu efektu na nową pozycję (jak wskazano tutaj białą strzałką poniżej i etykietą powyżej), możesz dalej
edytować inne parametry lub nacisnąć rozjaśniony przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany.

DODAWANIE EFEKTU (ADD)
Istnieją dwie metody na dodanie efektu.
Przy pierwszej metodzie podświetl jeden z dwóch symboli zastępczych znaku plus w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU
(SIGNAL PATH LAYER) przekręcając pokrętło ENCODER. Kółko zawierające symbol znaku plus zmieni kolor na zielony.
Naciśnij pokrętło ENCODER, aby wyświetlić menu czterech kategorii efektów - Stomp Box, Modulation (Modulacja), Delay
(Opóźnienie) i Reverb (Pogłos). Podświetl kategorię przekręcając pokrętło ENCODER i następnie naciśnij pokrętło
ENCODER, aby wejść do efektów tej danej kategorii. Przewijaj efekty i naciśnij pokrętło ENCODER, aby jakiś wybrać.
POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) następnie wyświetli nowo dodany efekt w zielonej ramce z
migającą białą strzałką poniżej i etykietą powyżej wskazując, że efekt można przesunąć na inną pozycję (jeśli jest to
preferowane) przez przekręcenie i następnie naciśnięcie pokrętła ENCODER.
Po dodaniu efektu ramka zawierająca numer presetu zmieni kolor z niebieskiego na czerwony (wskazując, że edytowano
preset) i rozjaśni się przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ). Teraz po dodaniu efektu można wprowadzać kolejne zmiany lub
nacisnąć przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany (patrz zdjęcia poniżej i na następnej stronie).
Proszę zauważyć, że naciśnięcie przycisku POZIOMU PRESETU korespondującego z zaznaczonym „X” w OKNIE
WYŚWIETLACZA zamyka opcję umieszczania efektów i menu kategorii efektów; naciśnięcie go, gdy koresponduje z
etykietą „back (cofnij)” powoduje powrót użytkownika do poprzedniego ekranu.
.

Aby dodać efekt, podświetl symbol zastępczy ze znakiem plus przekręcając do niego pokrętło ENCODER. Kolor kółka
zawierającego symbol znaku plus zmieni się na zielony. Naciśnij pokrętło ENCODER, aby wejść do menu czterech kategorii efektów.
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Wybierz kategorię efektów, przewijając do niej i naciskając pokrętło ENCODER.

Wybierz efekt, przewijając do niego i naciskając pokrętło ENCODER.

Nowo wybrany efekt, podświetlony białą strzałką poniżej i etykietą powyżej, wyświetli się
w zielonej ramce wskazując, że jest gotowy do pozostania w miejscu lub do przesunięcia
na inną pozycję na ścieżce sygnału przez przekręcenie pokrętła ENCODER.

Po przesunięciu nowo dodanego efektu przez przekręcenie pokrętła ENCODER,
naciśnij pokrętło ENCODER, aby zatwierdzić jego nową pozycję na ścieżce sygnału.

Po dodaniu efektu na pozycję (jak wskazano tutaj białą strzałką poniżej i etykietą powyżej),
możesz dalej edytować inne parametry lub nacisnąć rozjaśniony przycisk
funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany.
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Przy drugiej metodzie dodawania efektu podświetl istniejący efekt w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH
LAYER) i naciśnij pokrętło ENCODER. Wybierz „ADD FX” (DODAJ FX) z menu opcji umieszczania efektów i ponownie
naciśnij pokrętło ENCODER. Wybierz jedną z czterech kategorii efektów, które zostaną wyświetlone i naciśnij pokrętło
ENCODER, aby wejść do efektów w tej danej kategorii. Przewijaj efekty i naciśnij pokrętło ENCODER, aby jakiś wybrać.
POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) następnie wyświetli nowo dodany efekt w zielonej ramce z
migającą białą strzałką poniżej i etykietą powyżej wskazując, że efekt można przesunąć na inną pozycję (jeśli jest to
preferowane) przez przekręcenie i następnie naciśnięcie pokrętła ENCODER .
Po dodaniu efektu ramka zawierająca numer presetu zmieni kolor z niebieskiego na czerwony (wskazując, że edytowano
preset) i rozjaśni się przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ). Teraz po dodaniu efektu można wprowadzać kolejne zmiany lub
nacisnąć przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany (patrz zdjęcia poniżej i na następnej stronie).

Przy drugiej metodzie, aby dodać efekt, podświetl istniejący efekt w presecie przekręcając do niego
i naciskając pokrętło ENCODER, aby wyświetlić menu czterech kategorii efektów.

Wybierz „ADD FX” (DODAJ FX) z menu opcji umieszczania efektów przewijając do niego i naciskając pokrętło ENCODER.

Wybierz kategorię efektów, przewijając do niej i naciskając pokrętło ENCODER.

Wybierz efekt, przewijając do niego i naciskając pokrętło ENCODER.
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Nowo wybrany efekt, podświetlony białą strzałką poniżej i etykietą powyżej, wyświetli się w zielonej ramce wskazując, że jest
gotowy do pozostania w miejscu lub do przesunięcia na inną pozycję na ścieżce sygnału przez przekręcenie pokrętła ENCODER.

Po przesunięciu nowo dodanego efektu przez przekręcenie pokrętła ENCODER, naciśnij pokrętło ENCODER,
aby zatwierdzić jego nową pozycję na ścieżce sygnału.

Po dodaniu efektu na pozycję (jak wskazano tutaj białą strzałką poniżej i etykietą powyżej), możesz dalej edytować
inne parametry lub nacisnąć rozjaśniony przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany.

USUWANIE EFEKTU (DELETE)
Aby usunąć efekt ze ścieżki sygnału, podświetl dany efekt w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) i
naciśnij pokrętło ENCODER. Wybierz „DELETE (USUŃ)” z menu opcji umieszczania efektów i ponownie naciśnij
pokrętło ENCODER; efekt zostanie usunięty ze ścieżki sygnału i inny zastosowany efekt (o ile jest) przesunie się na jego
miejsce. Jeśli usunięty efekt był jedynym efektem na ścieżce sygnału (przed lub po), w jego miejscu wyświetli się symbol
zastępczy składający się ze znaku plus (+) w kółku.
Po usunięciu efektu ramka zawierająca numer presetu zmieni kolor z niebieskiego na czerwony (wskazując, że
edytowano preset) i rozjaśni się przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ). Teraz po usunięciu efektu można wprowadzać kolejne
zmiany lub nacisnąć przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany (patrz zdjęcia poniżej i na
następnej stronie).

Aby usunąć podświetlony efekt, najpierw naciśnij pokrętło ENCODER, aby wejść do menu opcji umieszczania efektów.
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Wybierz „DELETE” (USUŃ) z menu opcji umieszczania efektów przewijając do niego i naciskając pokrętło ENCODER.

POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) następnie pokaże, że efekt został usunięty (jak wskazuje biała strzałka), albo poprzez
zastąpienie go symbolem zastępczym ze znakiem plus (jak pokazano tutaj), albo poprzez przesunięcie na jego pozycję innego efektu (o ile jest).

EDYTOWANIE USTAWIEŃ EFEKTÓW
Aby edytować ustawienia parametrów danego efektu, przekręć pokrętło ENCODER, aby podświetlić taki efekt w
POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) i następnie naciśnij odpowiedni przycisk POZIOMU
REGULACJI, który prezentuje poszczególne parametry dla każdego efektu. Przekręć pokrętło ENCODER, aby przewijać
dostępne parametry efektów, z których każdy po podświetleniu zmieni kolor na niebieski i naciśnij pokrętło ENCODER,
aby wybrać określony parametr efektu, który następnie zmieni kolor na czerwony.
Po regulacji danego parametru efektu ramka zawierająca numer presetu zmieni kolor z niebieskiego na czerwony
(wskazując, że edytowano preset) i rozjaśni się przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ). Teraz po regulacji efektu można
wprowadzać kolejne zmiany parametrów efektu lub nacisnąć przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane
zmiany (patrz zdjęcia poniżej i na następnej stronie).

Aby edytować ustawienia określonego efektu, podświetl taki efekt w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER),
przewijając do niego pokrętło ENCODER; następnie naciśnij przycisk POZIOM REGULACJI (CONTROLS LAYER).
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W POZIOMIE REGULACJI (CONTROLS LAYER) podświetl parametr efektu, przewijając do niego
pokrętłem ENCODER; każdy parametr efektu po podświetleniu zmieni kolor na niebieski.

Naciśnij pokrętło ENCODER, aby wybrać konkretny parametr efektu do regulacji, który następnie zmieni
kolor na czerwony.

Aby edytować wybrany parametr efektu zgodnie z preferencjami przekręć pokrętło ENCODER.

Naciśnij pokrętło ENCODER, aby zapisać zmianę parametru efektu; parametr efektu zmieni z powrotem
kolor na niebieski.

Po zmianie określonego parametru efektu zgodnie z preferencjami, możesz dalej edytować inne parametry
lub nacisnąć rozjaśniony przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać dokonane zmiany.
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UŻYWANIE PRZYCISKU TEMPA TAP
W presetach, które zawierają efekty modulacji (Modulation), efekty opóźnienia (Delay) lub oba*, przycisk funkcji TAP miga
w czasie z domyślną częstotliwością ostatniego efektu opóźnienia na ścieżce sygnału (lub ostatniego efektu modulacji, jeśli
nie ma efektu opóźnienia). Taką częstotliwość można pozostawić bez zmian lub można ją zmienić za pomocą przycisku
funkcji TAP. Aby ustawić nowe tempo TAP, stuknij migający przycisk funkcji TAP w pożądanym tempie co najmniej dwa
razy (patrz zdjęcie poniżej). Przycisk funkcji TAP będzie działał niezależnie od tego, który poziom jest podświetlony
(PRESET LAYER, SIGNAL PATH LAYER lub CONTROLS LAYER / POZIOM PRESETU, POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU
lub POZIOM REGULACJI).

Aby zmienić tempo pierwszego efektu opóźnienia (lub efekt modulacji, jeżeli nie ma efektu opóźnienia),
stuknij przycisk funkcji TAP w pożądanym tempie.

Różne parametry czasowe dla wszystkich efektów opóźnienia i modulacji na ścieżce sygnału można regulować w
POZIOMIE REGULACJI (CONTROLS LAYER) bez użycia przycisku funkcji TAP. W POZIOMIE ŚCIEŻKI DŹWIĘKU
(SIGNAL PATH LAYER) użyj pokrętła ENCODER, aby podświetlić efekt opóźnienia lub modulacji, który chcesz
zmodyfikować; jego parametry następnie pojawią się w POZIOMIE REGULACJI (CONTROLS LAYER). Wejdź do
POZIOMU REGULACJI, naciskając odpowiedni przycisk poziomu i przewiń do parametru czasu, który chcesz zmienić za
pomocą pokrętła ENCODER. Naciśnij i przekręć pokrętło ENCODER, aby wybrać i dostosować pożądaną wartość czasu,
podczas czego okno zawierające wartość czasu zmieni kolor na czerwony; ponownie naciśnij pokrętło ENCODER, aby
zapisać nową wartość czasu (patrz zdjęcie poniżej).

Tempa efektów opóźnienia i modulacji można również zmienić, podświetlając wartość liczbową parametru czasu w POZIOMIE
REGULACJI (CONTROLS LAYER) i następnie naciskając i kręcąc pokrętłem ENCODER, aby ustawić pożądane tempo.

PODROZDZIAŁY TEMPA TAP
Efekty opóźnienia i modulacji Mustanga GTX można zsynchronizować z preferowaną szybkością BPM danego muzyka.
Aby zobaczyć aktualną częstotliwość BPM, naciśnij raz przycisk funkcji TAP; dana częstotliwość wyświetli się w OKNIE
WYŚWIETLACZA:

Efekty modulacji i opóźnienia Mustanga GTX zostały spisane na liście na stronach 24-26.
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Istnieją dwa tryby BPM - „globalny” i „preset”. Tryb „globalny” stosuje jeden BPM dla wszystkich presetów. W trybie
„preset” każdy preset ma swój własny BPM, który można ustawić indywidualnie dla każdego presetu (domyślna
częstotliwość wynosi 120 BPM). Aby przełączyć z jednego trybu BPM na drugi, naciśnij dolny PRZYCISK POZIOMU
korespondujący z „mode: preset (tryb: preset)” lub „mode: global (tryb: globalny)” w OKNIE WYŚWIETLACZA; przekręć
pokrętło ENCODER, aby zmienić częstotliwość BPM:

USTAWIANIE PODZIAŁU NUT (NOTE DIVISIONS)
Aby zsynchronizować efekt z częstotliwością BPM, użytkownik może ustawić określony „podział nut” dla efektów modulacji
i opóźnienia. Po ustawieniu podziału nut wartość czasu zostanie automatycznie obliczona w celu dopasowania do
aktualnego ustawienia BPM. Jeśli parametr czasu zostanie zmieniony, podział nut zostanie automatycznie ustawiony na
„wyłączony (off)”.
Wartości podziału nut to: wyłączony, cała nuta, półnuta, półnuta z kropką, triola półnutowa, ćwierćnuta, ćwierćnuta z
kropką, triola ćwierćnutowa, ósemka, ósemka z kropką, triola ósemkowa, szesnastka, szesnastka z kropką, triola
szesnastkowa, trzydziestodwójka, trzydziestodwójka z kropką, triola trzydziestodwójkowa (off, whole note, half note, dotted
half note, half note triplet, quarter note, dotted quarter note, quarter note triplet, eighth note, dotted eighth note, eighth note
triplet, sixteenth note, dotted sixteenth note, sixteenth note triplet, thirty second note, dotted thirty second note and thirty
second note triplet).
Aby ustawić podział nut, przejdź do POZIOMU REGULACJI (CONTROLS LAYER) wybranego efektu modulacji lub
opóźnienia, naciskając odpowiedni dolny PRZYCISK POZIOMU. Użyj pokrętła ENCODER, aby przewijać i wybrać „NOTE
DIVISION (PODZIAŁ NUT)” (w skrócie „DIV”); następnie przekręć i naciśnij pokrętło ENCODER, aby wybrać wartość
podziału nut:

Jeśli wszystkie podziały nut są wyłączone, BPM będzie odpowiadać częstotliwości ostatniego efektu opóźnienia lub
modulacji na ścieżce sygnału.
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LISTA RODZAJÓW EFEKTÓW
Wbudowane efekty Mustanga GTX zostały w menu podzielone do sześciu kategorii: Stompbox effects (15), Modulation
effects (14), Delay effects (13), Reverb effects (14), Dynamics+EQ effects (7) and Filters+Pitch effects (9). Nazwy i
opisy każdego z nich zostały przedstawione poniżej, według kategorii. Efekty Mustang GTX będą w dalszym ciągu
rewidowane i aktualizowane.

EFEKTY STOMPBOX
Ranger Boost

Przester distortion zainspirowany efektem Dallas Rangemaster Treble Booster z lat 60

Overdrive

Uniwersalny overdrive Fender, specjalnie zaprojektowany dla Mustanga GTX

Mythic Drive

Overdrive zainspirowany efektem Klon Centaur z ery lat 90

Greenbox

Overdrive zainspirowany efektem oryginalnego Ibanez TS808 Tube Screamer z końca lat 70

Blackbox

Distortion zainspirowany efektem Pro Co RAT

Yellowbox

Przester distortion zainspirowany efektem MXR Distortion Plus z lat 70

Orangebox

Przester distortion zainspirowany oryginalnym efektem Boss DS-1 z końca lat 70

Fuzz

Uniwersalny Fuzz Fender z dodaną oktawą, specjalnie zaprojektowany dla Mustanga GTX

Big Fuzz

Przester distortion zainspirowany efektem Big Muff marki Electro-Harmonix

Varifuzz

Zniekształcenie uniwersalne fuzz Fender z kontrolą poziomu basów

Round Fuzz

Zainspirowany efektem Fuzz Face, klasyką późnych lat 60

Octobot

Kombinacja dodanego dźwięku obniżonego o oktawę i efektu fuzz o oktawę wyższego o
brzmieniu syntezatora

Ram Fuzz

Przester typu distortion zainspirowany efektem Electro-Harmonix Big Muff Pi (model Ram's
Head)

Russian Fuzz

Taki sam jak "Ram Fuzz" powyżej, ale bazujący na rosyjskiej wersji z lat 90

Tube OD

Przester typu distortion zainspirowany efektem B.K. Butler Tube Driver

EFEKTY MODULATION (MODULACJA)
Proszę zauważyć, że przycisk funkcji TAP działa w połączeniu z efektami modulacji Mustanga GTX i miga, gdy jest
używany preset korzystający z jednego lub więcej efektów tego rodzaju.
Sine Chorus

Delikatny efekt chorus z modulacją sinusoidalną
Charakterystyczny efekt chorus używający trójkątną funkcję modulacji

Triangle Chorus
Delikatny efekt flanger z modulacją sinusoidalną
Sine Flanger
Triangle Flanger

Charakterystyczny efekt flanger używający trójkątną funkcję modulacji
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EFEKTY MODULATION (CIĄG DALSZY)
Vibratone

Klasyczny efekt marki Fender z końca lat 60 i początku lat 70, z brzmieniem głośnika
rotacyjnego

Vintage Tremolo

Klasyczne „zacinające” lampowe tremolo marki Fender, słyszalne we wzmacniaczach
takich jak Twin Reverb

Sine Tremolo

Łagodnie pulsujące lampowe tremolo, słyszalne we wzmacniaczach takich jak Fender
Princeton Reverb
Kreatywnie nieharmoniczny dysonans z początków ery muzyki elektronicznej

Ring Modulator
Phaser

Przez długi czas nieodzowny efekt „świst” słyszalny na niezliczonych nagraniach

Phaser 90

Phaser zainspirowany klasyką lat 70 - MXR Phase 90

Vibe Unit

Bazuje na pedale Uni-Vibe phaser/vibrato z końca lat 60

Harmonic Tremolo

Bazuje na charakterystycznym efekcie wbudowanym do pewnych wzmacniaczy Fender na
początku lat 60

4-Knob Flanger

Bazuje na efekcie MXR M117 Flanger

JC Chorus

Analogowy chorus bucket-brigade bazujący na klasycznym wzmacniaczu Roland JC-120
Jazz Chorus

EFEKTY DELAY (OPÓŹNIENIE)
Proszę zauważyć, że przycisk funkcji TAP działa w połączeniu z efektami opóźnienia Mustanga GTX i miga, gdy jest
używany preset korzystający z jednego lub więcej efektów tego rodzaju.
Mono Delay
Mono Echo Filter
Stereo Echo Filter

Czyste, proste i naturalne powtarzanie sygnału
Mono echo z równomiernie rozłożonym efektem typu wah-wah do powtórzeń sygnału
Stereo echo z równomiernie rozłożonym efektem typu wah-wah do powtórzeń sygnału

Tape Delay

Oparty na echu klasycznej taśmy analogowej z niedoskonałościami powodującymi
charakterystyczny efekt „wow” i „flutter”

Stereo Tape Delay

Podobny do Tape Delay powyżej, natomiast w wersji stereo

Multi Tap Delay
Reverse Delay
Ping Pong Delay
Ducking Delay

Rytmiczny delay, który można podzielić na więcej „taśm” o różnych interwałach czasowych
Odwrócenie opóźnionego sygnału tworzące klasyczny efekt dźwięku gitary „od tyłu”
Powtarzanie w wersji stereo naprzemiennie prawo-lewo, tworząc efekt „ping pong”
Delay brzmień „duck”, nie oddziałuje w czasie gry, ale wypełnia pauzy
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EFEKTY DELAY (CIĄG DALSZY)
2290 Delay
Memory Delay

Zainspirowany efektem delay TC Electronic TC 2290, standardowy cyfrowy delay z lat 80 nadal
poszukiwany ze względu na wyraźne powtórzenia i wszechstronne opcje panning/modulation
Zainspirowany efektem Electro-Harmonix Deluxe Memory Man, pedał efektu delay „bucketbrigade” z końca lat 70, który nadaje typowy charakter dla powtórzeń i modulacji

Space Delay

Bazuje na ukochanym efekcie Roland RE-201 Space Echo

Tape Plex

Wierne odtworzenie efektu Maestro Echoplex EP-3 echo

EFEKTY REVERB (POGŁOS)
Small Hall
Mod. Small Hall
Large Hall

Symuluje jasny pogłos słyszalny na przykład w pomieszczeniach wielkości sali kinowej
Bazuje na pogłosie Small Hall marki Fender dodając soczystą modulację do wewnętrznej
struktury pogłosu. Dodane regulacje ścinania wysokich i niskich częstotliwości dodatkowo
rozszerzają możliwości twórcze
Mocny i jasny pogłos symulujący na przykład przestrzeń dużej sali koncertowej lub inną
ogromną przestrzeń

Mod. Large Hall

Podobny do efektu Mod Small Hall Reverb powyżej, z modulacją dodaną do wewnętrznej
struktury pogłosu Fender Large Hall

Small Room

Ciepły pogłos z mniej wyraźnym echem, typowy dla mniejszych przestrzeni i komór echa

Large Room
Small Plate

Ciepłe brzmienie pogłosu słyszalne w dużych pomieszczeniach, natomiast nie salach, takich jak
liczne kluby nocne
Rezonujący metalicznie efekt reverb o większym nasyceniu i rozpiętości, niż reverby typu room
i hall

Large Plate

Typ pogłosu słyszalny na niezliczonej ilości nagrań bazujący na klasycznym EMT 140 (wielkości
stołu bilardowego)

'63 Spring

Klasyczny samowystarczalny efekt reverb marki Fender z początku lat 60

'65 Spring

Efekt pogłosu marki Fender instalowany w klasycznych wzmacniaczach Fender w połowie lat 60

Arena
Ambient

Symuluje długo wybrzmiewający pogłos typowy dla dużych stadionów i aren
Subtelny efekt reverb typowy dla mniejszych pomieszczeń (jeszcze mniejszych, niż przy efekcie
reverb Small Room powyżej)

Shimmer

Akustycznie jasna kombinacja efektu reverb i podniesienia wysokości tonu sygnału o dwie
oktawy

GA-15 Reverb

Bazuje na efekcie reverb wzmacniacza Gibson GA-15 z lat 60, wyjątkowego z możliwości
swojego sygnału „full wet” (bez sygnału „dry”)
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EFEKTY DYNAMICS+EQ
Simple Comp

Kompresor zainspirowany efektem klasycznego Dyna Comp marki MXR

Compressor

Jak Simple Compressor powyżej, z dodaną regulacją współczynnika wzmocnienia, progu
zadziałania, narastania i zwolnienia
Zainspirowany wyjątkowym pedałem kompresora z lat osiemdziesiątych M-163

Sustain

Sustain firmy MXR, o szczególnie wyraźnej kompresji i krótkim czasie narastania

Metal Gate

Zainspirowany pedałem ISP Technologies Decimator II G String. Szczególnie idealny dla
pełnego ekspresji metalu z bardzo dynamiczną krzywą tłumienia

EQ Parametric

Parametryczny korektor średnich tonów plus regulacja tonów niskich i wysokich

EQ5 Graphic

Podobny do Mesa Boogie Mark IIC+ pięciozakresowy korektor graficzny

EQ7 Graphic

Siedmiopasmowy korektor graficzny bazujący na Boss GE-7

EFEKTY FILTERS+PITCH
Pedal Wah
Touch Wah
Envelope Filter
Step Filter

Dwutrybowy pedał wah-wah (kaczka) zainspirowany pedałami Dunlop Cry Baby i Vox Clyde
McCoy z lat 60
Podobny do Pedal Wah powyżej, ale nie regulowany pedałem ekspresji, ale dynamiką gry
Zainspirowany fantastycznym efektem Mu-Tron III z lat 70
Rytmiczny kontroler kroków, tnący dźwięki na wyraźnie następujące „kroki”

Pitch Shifter

Prosty pitch shifter, który podnosi lub obniża wysokość suchego tonu sygnału

Diatonic Pitch

Pitch shifter, który produkuje wybrany interwał muzyczny wg klucza dźwięków harmonicznych

Pedal Shift

Bazuje na funkcjach podnoszenia lub obniżania wysokości tonów sygnału dźwiękowego za
pomocą pedału DigiTech Whammy; najlepiej działa z pedałem ekspresji EXP-1 (strona 45)

Pedal Harmony
Pedal Detune

Bazuje na funkcjach harmonizacji pedału DigiTech Whammy; najlepiej działa z pedałem
ekspresji EXP-1 (strona 45)
Bazuje na funkcjach przestrajania pedału DigiTech Whammy; najlepiej działa z pedałem
ekspresji EXP-1 (strona 45)
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FUNKCJE MENU
Po prawej stronie pokrętła ENCODER znajduje się pionowa kolumna czterech przycisków funkcji. Trzeci od góry to
przycisk funkcji MENU, który umożliwia dostęp do różnych specjalnych funkcji Mustanga GTX (patrz zdjęcie poniżej).
Funkcje te są pojedynczo przedstawione w dalszej części tego podręcznika; razem są wymienione i krótko opisane
poniżej.

Po naciśnięciu przycisku funkcji MENU, użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć i wybrać jedną z kilku różnych funkcji
MENU Mustanga GTX. Te funkcje to:
SETLISTS (SETLISTA): Do tworzenia i korzystania z setlist zawierających grupy presetów wybranych przez użytkownika
(strony 29-32).
CLOUD PRESETS (PRESETY W CHMURZE): Umożliwia przechowywanie i korzystanie z presetów w chmurze (strony
54-55).
WIFI & BLUETOOTH: Do włączania/wyłączania WiFi, wybierania sieci i łączenia się z nią oraz dodawania hasła (strony
32-34). Również dla dostępu i korzystania z funkcji Bluetooth Mustanga GTX (strony 35-36).
EQ & AMP SETTINGS (USTAWIENIA EQ & WZMACNIACZA): Dla dostępu do wbudowanych profili Global EQ (strony
49-50), regulacji wzmocnienia dla USB i wyjścia line out (strony 38, 50), organizatora presetu (strony 51-52) i funkcji O
wzmacniaczu (strona 54). Umożliwiają również przywrócenie fabrycznych presetów i ustawień wzmacniacza (strona 53).
FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY): Do wykorzystania z przełącznikiem nożnym GTX-7 (strony 39-44) i pedałem
ekspresji EXP-1 (strony 45-48). Przełącznik nożny MGT-4 jest również kompatybilny z Mustangiem GTX.
TUNER: Umożliwia korzystanie z wbudowanego tunera chromatycznego Mustanga GTX (strona 37).
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SETLISTY
Presety mogą być dla wygody użytkownika grupowane w „setlistach”. Są to grupy tworzone przez użytkowników,
zawierające dowolne ustawienia presetów idealne dla konkretnych sytuacji - koncertu lub próby, listy ulubionych, gatunku,
listy artystów itp. Proste w tworzeniu i edytowaniu setlisty personalizują i usprawniają doświadczenie z Mustangiem GTX,
aby użytkownicy mieli szybki i łatwy dostęp do wielu presetów.
Aby utworzyć setlistę, najpierw naciśnij przycisk funkcji MENU i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać
SETLIST:

Pojawi się zielona ramka ze znakiem plus; naciśnij na nim pokrętło ENCODER, aby utworzyć nową setlistę:

Pojawi się niebieska ramka oznaczona „SETLIST 1”; naciśnij pokrętło ENCODER na SETLIST 1, aby rozpocząć
dodawanie do niej presetów:

Ponownie pojawi się zielona ramka ze znakiem plus; naciśnij na nim pokrętło ENCODER, aby zobaczyć
listę presetów do wyboru:

Użyj pokrętła ENCODER, aby przewijać presety, które chcesz dodać do SETLISTY 1 a następnie naciśnij pokrętło
ENCODER, aby wybrać pożądany preset:
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Wybrany preset został dodany do SETLISTY 1; powtórz poprzednie dwa kroki, aby dodać kolejne presety do SETLISTY 1.
Po dodaniu kilku presetów do SETLISTY 1, użyj pokrętła ENCODER, aby przewijać i aktywować różne presety w ramach
wybranej Setlisty:

Po zakończeniu stwarzania i używania setlisty powróć do głównego trybu presetów naciskając górny PRZYCISK
POZIOMÓW. Proszę zauważyć, że robiąc to, POZIOM PRESETU wyświetli taki preset, który był ostatnio podświetlony na
setliście:

Aby usunąć wszystkie presety z setlisty, użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do setlisty, która ma zostać usunięta i
następnie naciśnij przycisk POZIOM REGULACJI (CONTROLS LAYER) korespondujący z ikoną „koła zębatego”:

W niebieskiej ramce wyświetli się napis „CLEAR SETLIST” (USUŃ SETLISTĘ); naciśnij na nim pokrętło ENCODER, aby
wyczyścić wszystkie presety z tej setlisty. Alternatywnie, naciśnij górny przycisk POZIOMU korespondujący z napisem
„back” (cofnij) w OKNIE WYŚWIETLACZA, aby nie usunąć setlisty:

Aby usunąć pojedynczy preset z setlisty, podświetl preset, który chcesz usunąć, przewijając do niego za pomocą pokrętła
ENCODER; naciśnij przycisk POZIOM REGULACJI (CONTROLS LAYER) korespondujący z ikoną „koła zębatego” w
OKNIE WYŚWIETLACZA:
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Następnie wyświetli się napis „DELETE” (USUŃ) w niebieskiej ramce; naciśnij na nim pokrętło ENCODER, aby usunąć
dany preset. Alternatywnie, naciśnij przycisk POZIOMU PRESETU (PRESET LAYER) korespondujący z napisem „back
(cofnij)” w OKNIE WYŚWIETLACZA, aby nie usunąć setlisty:

Aby utworzyć następne dodatkowe setlisty, powtórz kroki ze stron 29 i 30. Zostaną one automatycznie oznaczone jako
„SETLIST 2”, „SETLIST 3” i tak dalej w kolejności numerycznej.
Proszę zauważyć, że Mustang GTX zawiera dla presetów funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania w chmurze
(patrz strona 56).
SETLISTY: SZYBKI ZAPIS ULUBIONYCH PRESETÓW (FAVORITES)
Ulubiony preset można szybko i wygodnie zapisać na setliście ulubionych (FAVORITES). Aby zapisać preset w ulubionych,
po prostu naciśnij i przytrzymaj pokrętło ENCODER przez kilka sekund, aż ramka z numerem presetu zmieni kolor z
niebieskiego na złoty:

Taki preset zostanie automatycznie dodany na setlistę zatytułowaną „FAVORITES”, do której można wejść naciskając
przycisk funkcji MENU i używając pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „SETLIST”. Setlista „FAVORITES” jest
zawsze wyświetlana jako pierwsza:

Naciśnij pokrętło ENCODER na „FAVORITES”, aby przewijać i wybierać zapisane tam presety:

Aby usunąć presety z setlisty „FAVORITES”, ponownie naciśnij i przytrzymaj pokrętło ENCODER przez kilka sekund, aż
ramka z numerem presetu zmieni z powrotem kolor ze złotego na niebieski.
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SKRÓT MENU SETLIST
Do menu setlist można szybko i łatwo wejść za pomocą skrótu bezpośrednio z górnego panelu sterowania Mustanga GTX.
Po prostu naciśnij i przytrzymaj górny PRZYCISK POZIOMU i menu setlist zostanie wyświetlone:

UWAGA: Maksymalna liczba setlist wynosi 25 (w tym „FAVORITES”); każda setlista może zawierać maksymalnie 50
presetów.

KORZYSTANIE Z WIFI
Połączenie WiFi Mustanga GTX zapewnia łatwy dostęp do sieci bezprzewodowej, umożliwiając użytkownikom pobieranie
najnowszych aktualizacji oprogramowania dla Mustanga GTX (patrz strona 60). Aby się połączyć, naciśnij przycisk funkcji
MENU i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do „WIFI i BLUETOOTH”, a następnie naciśnij pokrętło ENCODER na
„WiFi”.
Domyślne ustawienie WiFi to „wyłączone”, co wskazane jest przez czerwoną ramkę z napisem „WIFI OFF”. Ponownie
naciśnij pokrętło ENCODER, aby włączyć WiFi, co zostanie wskazane przez zieloną ramkę z napisem „WIFI ON”. Gdy
WiFi jest włączone, użyj pokrętła ENCODER, aby przewijać dostępne sieci; wybierz sieć, naciskając na niej pokrętło
ENCODER. Jeśli znana sieć nie jest wyświetlona, można ją wprowadzić ręcznie, wybierając opcję „ADD HIDDEN
NETWORK” (DODAJ UKRYTĄ SIEĆ) na końcu listy dostępnych sieci i używając pokrętła ENCODER do wprowadzania
znaków (jak pokazano na stronie 6). Po wybraniu sieci w wyświetlonym menu wybierz opcję „CONNECT” (POŁĄCZ),
naciskając na niej pokrętło ENCODER (inne opcje w tym menu są omówione na stronie 34).
Po wybraniu opcji „CONNECT” (POŁĄCZ) wzmacniacz zachęci do wprowadzenia hasła. Aby przeliterować hasło, naciśnij
raz pokrętło ENCODER, aby aktywować kursor, i kręć nim, aby wybrać znak. Ponownie naciśnij pokrętło ENCODER, aby
wprowadzić dany znak i przejść do następnego; powtarzaj, aż hasło będzie całe. Po wprowadzeniu hasła naciśnij górny
przycisk POZIOMU (korespondujący z napisem „done” (gotowe) na wyświetlaczu). Pomyślne połączenie sieciowe zostanie
wskazane przez zieloną kropkę po lewej stronie nazwy sieci. Wszystkie kroki są pokazane poniżej i na następnej stronie.
Proszę zauważyć, że naciśnięcie przycisków POZIOM PRESETU lub POZIOM REGULACJI (PRESET LAYER lub
CONTROLS LAYER) również umożliwia zamknięcie niektórych pozycji menu (taka możliwość wskazana jest przez znak
„x”) lub powrót do poprzedniego kroku (wskazane przez napis „back” (cofnij)).

Aby włączyć WiFi, najpierw naciśnij przycisk funkcji MENU.
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Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć menu do „WIFI & BLUETOOTH”,
następnie naciśnij pokrętło ENCODER i wybierz „WiFi”.

Domyślne ustawienie WiFi to „off” (wyłączone) (wskazane przez napis w czerwonej ramce);
naciśnij pokrętło ENCODER, aby włączyć Wi-Fi (wskazane przez napis w zielonej ramce).

Gdy Wi-Fi jest włączone (zgodnie z napisem w zielonej ramce), użyj pokrętła ENCODER,
aby przewijać dostępne sieci; wybierz daną sieć naciskając na niej pokrętło ENCODER.

Sieć można dodać ręcznie, przewijając do i wybierając „ADD HIDDEN NETWORK” (DODAJ UKRYTĄ SIEĆ)
i wprowadzając znaki przez kręcenie i naciskanie pokrętła ENCODER.

Po wybraniu sieci w wyświetlonym menu wybierz opcję „CONNECT” (POŁĄCZ) naciskając na niej
pokrętło ENCODER (inne opcje w tym menu są omówione na stronie 34).
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Po wybraniu opcji „CONNECT” (POŁĄCZ) wprowadź hasło kręcąc i naciskając pokrętło ENCODER, aby wprowadzić każdy znak.

Po wprowadzeniu hasła naciśnij przycisk POZIOM PRESETU (PRESET LAYER) (korespondujący z napisem „done” (zrobione) na ekranie).

Zielona kropka po lewej stronie nazwy sieci wskazuje na udane połączenie sieciowe.

Gdy w Mustangu GTX włączy się WiFi, w menu sieci zostaną udostępnione inne opcje oprócz „CONNECT” (POŁĄCZ). Są
nimi „FORGET” (ZAPOMNIJ), „MODIFY” (ZMODYFIKUJ) i „INFO” (patrz zdjęcie poniżej). Użyj pokrętła ENCODER, aby
przewinąć i wybrać jedną z tych opcji, które opisano poniżej.

Zbliżenie na OKNO WYŚWIETLACZA wyświetlające dodatkowe opcje sieci WiFi „FORGET” (ZAPOMNIJ), „MODIFY (ZMODYFIKUJ) i „INFO”.

FORGET (ZAPOMNIJ): Do rozłączania sieci i usuwania jej z pamięci wzmacniacza. Aby ponownie nawiązać połączenie z
„zapomnianą” siecią, postępuj zgodnie z instrukcją „ADD HIDDEN NETWORK” (DODAJ UKRYTĄ SIEĆ) (strony 32-33).
MODIFY (ZMODYFIKUJ): Do modyfikacji aktualnej sieci i jej wyświetlonych parametrów „SSID”, „PROTOCOL” i
„PASSWORD” (HASŁO). Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać jeden z takich parametrów a następnie kręć
i naciskaj pokrętło ENCODER, aby wprowadzić pojedyncze znaki, aż do zakończenia modyfikacji.
INFO: Wyświetla nazwę aktualnej sieci (SSID), opis sygnału, protokół i status połączenia. Tych informacji użytkownik nie
może modyfikować.
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KORZYSTANIE Z BLUETOOTH
Wzmacniacze Mustang GTX posiadają łączność Bluetooth dla łatwego sparowania z urządzeniami do transmisji
strumieniowej audio i aplikacją Fender Tone™. Do strumieniowania audio do Mustanga GTX można użyć ulubionych
aplikacji do transmisji strumieniowej muzyki z urządzenia audio użytkownika.
Aby włączyć Bluetooth, naciśnij przycisk funkcji MENU i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do „WIFI &
BLUETOOTH” i następnie naciśnij pokrętło ENCODER na „BLUETOOTH”. Domyślne ustawienie Bluetooth to „wyłączone”,
co wskazane jest przez napis „BLUETOOTH OFF” w czerwonej ramce. Ponownie naciśnij pokrętło ENCODER, aby
włączyć Bluetooth, co wskazane zostanie przez napis „BLUETOOTH ON” w zielonej ramce. Po włączeniu Bluetooth
wybierz „MUSTANG GTX” na urządzeniu zewnętrznym, które ma zostać podłączone do wzmacniacza. Użytkownicy,
którzy chcą zmienić nazwę Mustang GTX na swoich urządzeniach zewnętrznych, mogą tak zrobić naciskając przycisk
POZIOM REGULACJI (CONTORLS LAYER) korespondujący z ikoną „koła zębatego” w OKNIE WYŚWIETLACZA i
używając pokrętła ENCODER, aby wprowadzić każdy znak nowej nazwy (jak pokazano na strona 6). Naciśnięcie
przycisku POZIOM PRESETU (PRESET LAYER) umożliwia zamknięcie menu (co wskazane jest przez znak „x” w kółku)
lub powrót do poprzedniego kroku (wskazane przez napis „back” (cofnij)).
Proszę zauważyć, że nie można jednocześnie korzystać ze strumieniowania audio Bluetooth i audio USB (strona 38).

Aby włączyć Bluetooth, najpierw naciśnij przycisk funkcji MENU.

Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć menu do „WIFI & BLUETOOTH”, następnie naciśnij pokrętło ENCODER na „BLUETOOTH”.

Domyślne ustawienie Bluetooth to „off” (wyłączone) (wskazane przez napis w czerwonej ramce);
naciśnij pokrętło ENCODER, aby włączyć Bluetooth (wskazane przez napis w zielonej ramce).

Gdy funkcja Bluetooth wzmacniacza jest włączona (zgodnie z napisem w zielonej ramce), wybierz „MUSTANG GTX” na urządzeniu zewnętrznym.
.
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Kiedy urządzenie do transmisji strumieniowej zostanie połączone z Mustangiem GTX, w górnej lewej części OKNA
WYŚWIETLACZA wyświetli się ikona Bluetooth, wskazując gotowość do transmisji strumieniowej:

Kiedy aplikacja Fender TONE zostanie połączona z Mustangiem GTX, w górnej lewej części OKNA WYŚWIETLACZA
wyświetli się ikona „TONE”:

REGULACJA GŁOŚNOŚCI BLUETOOTH
Poziom głośności urządzenia Bluetooth używanego z Mustangiem GTX można regulować za pomocą regulacji głośności
na samym urządzeniu zewnętrznym lub za pomocą funkcji menu „BT & AUX VOLUME”. Aby skorzystać z tej funkcji w
menu BLUETOOTH, użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „BT & AUX VOLUME”. Użyj pokrętła
ENCODER, aby przewinąć do i wybrać jedną z czterech opcji. Opcja „MASTER” umożliwia ustawienie głośności Bluetooth
za pomocą gałki MASTER VOLUME na górnym panelu Mustanga GTX. Opcje „HIGH” i „LOW” (WYSOKA i NISKA) oferują
dalsze dostosowane poziomu głośności i „NORMAL” przywraca użytkownikowi domyślne ustawienie „średniego” poziomu
głośności Bluetooth we wzmacniaczu (patrz zdjęcie poniżej).
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WBUDOWANY TUNER
Aby wejść do wbudowanego tunera chromatycznego Mustanga GTX, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji TAP przez
dwie sekundy lub naciśnij przycisk funkcji MENU i wybierz TUNER, kręcąc i naciskając pokrętło ENCODER (patrz zdjęcie
poniżej).
Wyświetli się nazwa nuty i pionowe paski po obu stronach wyższego centralnego pionowego paska będą świecić na
czerwono, wskazując różne stopnie wysokiego (po prawej) lub niskiego (po lewej) tonu. Po obu stronach wyświetlacza
wyświetlają się również dokładne numeryczne wartości tonu. Kiedy nuta jest nastrojona, centralny pionowy pasek zaświeci
się na zielono. Po zakończeniu strojenia wyjdź z trybu tunera naciskając przycisk POZIOM PRESETU (PRESET LAYER).
Proszę zauważyć, że użycie tunera wycisza głośniki oraz że przełącznik nożny GTX-7 również posiada funkcję strojenia
(patrz strona 44).

Proszę również zauważyć, że w trybie TUNERA dostępny pozostaje oryginalny tryb tunera Mustanga GT „odbijająca się
piłka” po naciśnięciu dolnego PRZYCISKU POZIOMU korespondującemu z „view” w OKNIE WYŚWIETLACZA (patrz
zdjęcie poniżej). Mustang GTX automatycznie zapisuje preferowany tryb tunera użytkownika.
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WTYCZKI AUX I DO SŁUCHAWEK
Panel sterowania Mustanga GTX posiada dwie wtyczki 1/8 cala - wejście pomocnicze AUX do podłączania zewnętrznych
urządzeń mobilnych/audio oraz wyjście dla wygodnego korzystania ze słuchawek.
Proszę zauważyć, że podczas korzystania z wejścia AUX poziomy głośności dla urządzeń zewnętrznych ustawia się za
pomocą regulacji głośnością na samych urządzeniach lub za pomocą funkcji menu „BT & AUX VOLUME” Mustanga GTX
opisanej na stronie 36. Proszę również zauważyć, że gdy słuchawki są podłączone, wyjście głośnika jest wyciszone.

POŁĄCZENIE USB
Panel tylny Mustanga GTX posiada port audio USB do nagrywania. Za pomocą kabla micro USB (brak w zestawie)
podłącz komputer z oprogramowaniem do nagrywania do tego portu. Do połączenia z
komputerem Apple nie jest wymagany żaden sterownik zewnętrzny. Aby połączyć się z
komputerem z systemem Windows, użytkownik musi pobrać konfigurację sterownika ASIO przez
urządzenie Fender Mustang, dostępną na stronie www.fender.com/support/articles/fenderuniversal-asio-drive. Proszę zauważyć, że nie można jednocześnie korzystać z audio USB i
strumieniowania audio Bluetooth (strona 35).
Regulacja wzmocnienia dla USB znajduje się w menu „EQ & AMP SETTINGS” (USTAWIENIA EQ & WZMACNIACZA).
Naciśnij przycisk funkcji MENU, następnie użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć i wybrać „EQ & AMP SETTINGS”, a
następnie „LINE OUT/USB GAIN”. Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać nową wartość wzmocnienia dla
USB (strona 50).

WYJŚCIE LINE OUT I FX SEND/RETURN
Wzmacniacze Mustang GT posiadają zbalansowane wtyczki wyjściowe line out na panelu tylnym (prawy i lewy) do
podłączenia z zewnętrznym urządzeniem do nagrywania i wzmacniania dźwięku (patrz zdjęcie poniżej).

Zbliżenia na prawe i lewe zbalansowane wyjścia na panelu tylnym.

Regulację wzmocnienia opisaną powyżej dla portu audio USB można również wykorzystać dla wyjścia line out, wykonując
te same kroki.
Mustang GTX posiada również pętlę efektów. Prawa/lewa wtyczka FX send i prawa/lewa wtyczka FX return po oddalonej
prawej stronie tylnego panelu są przeznaczone do efektów zewnętrznych mono lub stereo (patrz zdjęcie poniżej); efekt
mono można podłączyć do prawego lub lewego kanału. Proszę zauważyć, że efekty podłączone do tych wtyczek są
„globalne” (nie dla pojedynczych presetów) i będą występować jako ostatnie elementy na ścieżce sygnału.

Zbliżenie na prawe i lewe wtyczki FX send/return na panelu tylnym.
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KORZYSTANIE Z PRZEŁĄCZNIKA NOŻNEGO (FOOTSWITCH)
Ze wzmacniaczami Mustang GTX można używać trzech urządzeń nożnych - przełączniki nożne GTX-7 i MGT-4 oraz
pedał ekspresji EXP-1.
Siedmioprzyciskowy przełącznik nożny GTX-7 jest dołączony do Mustanga GTX100 i jest opcjonalny dla Mustanga
GTX50. Umożliwia wygodne zdalne sterowanie nożne wieloma funkcjami, w tym wbudowanym tunerem, wyborem
presetów wzmacniacza, pominięciem efektów, 60-sekundową pętlą i innymi. Pedał ekspresji EXP-1, opcjonalny dla obu
wzmacniaczy Mustang GTX, jest dwutrybowym pedałem cyfrowym, który reguluje głośność Mustanga GTX i parametry
wzmacniacza/efektów.
Czteroprzyciskowy przełącznik nożny MGT-4 jest opcjonalny dla obu modeli wzmacniaczy Mustang GTX. Proszę
zauważyć, że instrukcje do korzystania z przełącznika nożnego MGT-4 można znaleźć w Internecie w instrukcjach
Mustang GT Guitar Amplifier Expanded Owner's Manual Rev. A (PN 7712493000) (Mustang GT Wzmacniacz Gitarowy
Rozszerzona Instrukcja Obsługi Wersja A) i Mustang GT Guitar Amplifier Addendum to Expanded Owner's Manual Firmware V2.0 (PN 7715279000) (Mustang GT Wzmacniacz Gitarowy Dodatek do Instrukcji Obsługi Firmware V2.0).
Z każdego pedału można korzystać osobno, podłączając go do wtyczki „FOOTSWITCH” na tylnym panelu wzmacniacza
lub można używać obu pedałów jednocześnie łącząc je razem.

FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKA NOŻNEGO GTX-7
Przełącznik nożny GTX-7 ma siedem przycisków - przycisk BANK UP w lewym górnym rogu, przycisk MODE / TUNER w
prawym górnym rogu i pięć ponumerowanych przycisków FUNKCJI na dole. Trzy diody LED TRYBÓW (MODE) znajdują
się w prawym górnym rogu i pięć diod LED FUNKCJI jest umieszczonych po jednej nad każdym przyciskiem FUNKCJI.
OKNO WYŚWIETLACZA znajduje się w górnej środkowej części.

A.

PRZYCISK BANK UP: Służy do poruszania się w górę i w dół między grupami („bankami”) pięciu presetów.

B. OKNO WYŚWIETLACZA: Wyświetla aktualnie używaną funkcję przełącznika nożnego.
C. KONTROLKI LED TRYBÓW: Zaprogramowane kolory diod LED wskazują, który z trzech trybów jest w użyciu PRESETS (czerwony), EFFECTS (bursztynowy) lub LOOPER (zielony) (PRESETY, EFEKTY lub PĘTLA).
D. PRZYCISK MODE/TUNER: Służy do wybierania trybów PRESETS, EFFECTS i PĘTLA (PRESETY, EFEKTY i
PĘTLA); naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu chromatycznego TUNERA.
E. PRZYCISKI FUNKCJI/DIODY LED: Pięć ponumerowanych przycisków umożliwia nożną regulację różnych funkcji
Mustanga GTX, w zależności od używanego trybu przełącznika nożnego. Czerwone diody LED nad każdym
PRZYCISKIEM FUNKCJI wskazują na różne używane funkcje.
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PRZEŁĄCZNIK NOŻNY GTX-7: TRYBY (MODES)
Przełącznik nożny GTX-7 oferuje trzy tryby Mustanga GTX - PRESETS, EFFECTS i PĘTLA (PRESETY, EFEKTY i
PĘTLA). Aby wybrać jeden z nich, przełączaj je, naciskając nogą przycisk MODE (D) w prawym górnym rogu przełącznika
nożnego, aż do osiągnięcia pożądanego trybu, na co wskazuje odpowiedni kolor diody LED TRYBU (C).
TRYB PRESETÓW (PRESETS MODE)
Tryb PRESETÓW umożliwia użytkownikowi dostęp do dowolnego z wielu presetów Mustanga GTX za pomocą
przełącznika nożnego GTX-7. Aby to zrobić, naciskaj nogą przycisk MODE na przełączniku nożnym (zielona strzałka na
zdjęciu poniżej), aż aktywowany zostanie tryb PRESETS, na co wskazuje świecąca czerwona dioda MODE bezpośrednio
po prawej stronie napisu „PRESETS”.
Gdy przełącznik nożny GTX-7 znajduje się w trybie PRESETS, zostaną udostępnione presety po pięć w idących po sobie
w kolejności grupach zwanych „bankami” (banks), przy czym każdy z pięciu presetów w banku jest kolejno przypisany do
przycisków FUNKCJI 1, 2, 3, 4 i 5. Aby przesunąć się „do góry” w idących po sobie w kolejności bankach po pięć
presetów, naciśnij nogą przycisk BANK UP (niebieska strzałka na zdjęciu poniżej). Aby przesunąć się „do dołu” do
poprzedniego banku po pięć presetów, naciśnij nogą i przytrzymaj przycisk BANK UP.
Po osiągnięciu banku zawierającego pożądany preset, wybierz pożądany preset w takim banku, naciskając nogą
korespondujący przycisk FUNKCJI (żółte strzałki na ilustracji poniżej). Po wybraniu pożądanego presetu korespondująca z
nim czerwona dioda LED FUNKCJI zaświeci się i OKNO WYŚWIETLACZA wyświetli używany preset (patrz zdjęcie
poniżej, na którym aktywny jest preset 3).

Proszę zauważyć, że po aktywowaniu trybu PRESETS, przełącznik nożny GTX-7 automatycznie ustawi się na taki preset
MUSTANGA GTX, który ustawiony jest na wzmacniaczu. Taki preset zostanie przypisany do takiego przycisku FUNKCJI
na przełączniku nożnym, który koresponduje z pozycją presetu w banku (1, 2, 3, 4 lub 5). Na przykład, jeśli wzmacniacz
jest ustawiony na preset numer 33, przełącznik nożny GTX-7 w trybie PRESETS zostanie również ustawiony na preset
numer 33 i przypisze ten preset do przycisku FUNKCJI 3 (trzeci preset w banku zawierający presety 31, 32, 33, 34 i 35).
TRYB EFEKTÓW (EFFECTS MODE)
Tryb EFFECTS pozwala użytkownikowi włączać i wyłączać pierwsze pięć efektów w presecie Mustanga GTX za pomocą
przełącznika nożnego GTX-7 (znany jako ustawienie domyślne trybu EFFECTS lub ustawienie „pierwszych pięciu”).
Aby to zrobić, naciskaj nogą przycisk MODE na przełączniku nożnym (zielona strzałka na zdjęciu poniżej), aż aktywowany
zostanie tryb EFFECTS; dioda LED TRYBU bezpośrednio po prawej stronie napisu „EFFECTS” zaświeci się na
bursztynowo i napis „EFF” wyświetli się w OKNIE WYŚWIETLACZA (patrz zdjęcie na następnej stronie). Wszelkie efekty w
aktywnym presecie zostaną następnie przypisywane do przycisków FUNKCJI na przełączniku nożnym – oznaczone w tym
celu „FX1”, „FX2”, „FX3”, „FX4” i „FX5” (żółte strzałki na ilustracji poniżej). Gdy efekt jest włączony, czerwona dioda LED
FUNKCJI powyżej przypisanego przycisku FUNKCJI zaświeci się. Aby pominąć dany efekt, naciśnij nogą korespondujący
przycisk FUNKCJI; dany efekt zostanie wyłączony i jego czerwona dioda LED FUNKCJI zgaśnie. Aby ponownie włączyć
dany efekt, ponownie naciśnij nogą jego przycisk FUNKCJI.
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W ten sposób przypisanych jest maksymalnie pięć pierwszych efektów w presecie; na przykład w presecie mającym
jedynie dwa efekty, takie efekty zostaną przypisane do przycisków FUNKCJI „FX1” i „FX2”, jak w poniższym przykładzie.

Przykład trybu EFFECTS pokazujący preset z dwoma efektami, każdy przypisany do przycisków FUNKCJI FX1 i FX2. Świecące czerwone diody LED
FUNKCJI powyżej FX1 i FX2 wskazują, że oba efekty są włączone; oba można wyłączyć, naciskając nogą ich odpowiednie przyciski FUNKCJI.

Tryb EFFECTS oferuje również ustawianie „kategorii”, gdzie do przycisków FUNKCJI przełącznika nożnego przypisanych
jest całych pięć kategorii efektów, umożliwiając użytkownikowi włączanie i wyłączanie wszystkich efektów określonego
rodzaju w aktywnym presecie. W tym ustawieniu efekty stompbox są przypisane do przycisku FUNKCJI FX1, efekty
modulacji są przypisane do przycisku FUNKCJI FX2, efekty opóźnienia są przypisane do przycisku FUNKCJI FX3, efekty
pogłosu są przypisane do przycisku FUNKCJI FX4 i efekty filtry+ton są przypisane do przycisku FUNKCJI FX5. Proszę
zauważyć, że kategorii efektów Dynamics+EQ nie można przypisać do przełącznika nożnego.
Aby skorzystać z tych ustawień trybu EFFECTS, naciśnij przycisk funkcji MENU na panelu sterowania wzmacniacza i użyj
pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać opcję menu „FOOTSWITCH” (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY):

Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „GTX-7 (7-BUTTON)” z menu wyświetlonych urządzeń i następnie
użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „FX ASSIGN”:
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Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć i wybrać ustawienie „kategorii” wyświetlonej w OKNIE WYŚWIETLACZA jako
„1.STMP 2.MOD 3.DLY ” i następnie naciśnij przycisk funkcji MENU, aby powrócić do aktywnego presetu:

Przełącznik nożny GTX-7 ma teraz przypisane efekty stompbox do przycisku FUNKCJI FX1, efekty modulacji do FX2,
efekty opóźnienia do FX3, efekty pogłosu do FX4 oraz efekty filtry+ton do FX5; każdy z nich można włączać i wyłączać,
naciskając nogą odpowiedni przycisk FUNKCJI. Proszę zauważyć, że Mustang GTX „zapamięta” ustawienia trybu
EFFECTS po wyłączeniu i ponownym włączeniu wzmacniacza; aby powrócić do wcześniej opisanego domyślnego
ustawienia „pierwszych pięciu”, powtórz kroki z tej sekcji i w ostatnim kroku wybierz opcję menu „FIRST 5 (DEFAULT)”.

TRYP PĘTLI (LOOPER MODE)
Tryb LOOPER pozwala użytkownikowi nagrywać pętlę o długości do 60 sekund i dodawać kolejne partie (overdub). Na
oryginalnie nagraną partię można nakładać dowolną liczbę kolejnych partii; natomiast cofnięta może zostać tylko ostatnia z
nich. Aby nagrać pętlę, naciskaj nogą przycisk MODE (zielona strzałka na zdjęciu poniżej), aż aktywowany zostanie tryb
„LOOPER”; dioda LED trybu MODE bezpośrednio po prawej stronie napisu „LOOPER” zaświeci się na zielono (patrz
zdjęcie poniżej).
Aby rozpocząć nagrywanie pierwszego fragmentu muzycznego, w tym celu naciśnij nogą przycisk FUNKCJI 1 (żółta
strzałka na zdjęciu poniżej) z napisem „REC”. Czerwona dioda LED FUNKCJI nad przyciskiem zacznie migać i OKNO
WYŚWIETLACZA wyświetli napis „REC”, wskazując, że LOOPER jest w trybie nagrywania; zagraj fragment o dowolnej
długości do 60 sekund (patrz zdjęcie poniżej).

Po zagraniu pierwszego fragmentu muzycznego zatrzymaj nagrywanie i rozpocznij odtwarzanie, naciskając nogą przycisk
FUNKCJI 3 z napisem „PLAY” (żółta strzałka na zdjęciu na następnej stronie). Czerwona dioda LED FUNKCJI powyżej
przycisku FUNKCJI 1 przestanie migać, czerwona dioda LED FUNKCJI powyżej przycisku FUNKCJI 3 zaświeci się i
OKNO WYŚWIETLACZA wskaże odtwarzanie przez wyświetlenie napisu „PLA” (patrz zdjęcie na następnej stronie). Aby
zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk FUNKCJI 4 z napisem „STOP” (zielona strzałka na zdjęciu na następnej stronie);
OKNO WYŚWIETLACZA wyświetli napis „STP” (nie pokazano na zdjęciu).
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Po zagraniu pierwszego fragmentu muzycznego przejdź do trybu overdub naciskając nogą przycisk FUNKCJI 2 (żółta
strzałka na zdjęciu poniżej). Czerwona dioda LED FUNKCJI nad przyciskiem zacznie migać i OKNO WYŚWIETLACZA
wyświetli napis „DUB” wskazując, że LOOPER jest teraz w trybie overdub i że przez pierwszy fragment muzyczny można
nagrać drugi (tryb overdub można również aktywować podczas odtwarzania pierwszego fragmentu przez naciśnięcie nogą
przycisku FUNKCJI 2). Kontynuuj nakładanie fragmentów muzycznych tak często, jak tylko chcesz. Po nagraniu kolejnego
fragmentu naciśnij nogą przycisk FUNKCJI 3 (zielona strzałka na zdjęciu poniżej), aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich
nagranych partii; naciśnij przycisk FUNKCJI 4 (niebieska strzałka na zdjęciu poniżej), aby zatrzymać odtwarzanie.

Podczas nagrywania, odtwarzania lub zatrzymania pierwszego fragmentu muzycznego użytkownik może, jeżeli chce,
cofnąć nagrywanie, naciskając przycisk FUNKCJI 5 z napisem „UNDO” (żółta strzałka na zdjęciu poniżej). Kiedy tak zrobi,
nagrywanie zostanie zatrzymane, czerwona dioda LED FUNKCJI nad przyciskiem zaświeci się i OKNO WYŚWIETLACZA
wyświetli, że tryb jest aktualnie w użyciu (napis „REC” na poniższej ilustracji). Jednak po dodaniu więcej niż jednej
nagranej partii funkcja UNDO ma zastosowanie tylko dla ostatniej z nich; poprzednich partii nie można cofnąć.
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TRYB TUNER
Przełącznika nożnego GTX-7 można również wykorzystać do strojenia bez użycia rąk. Aby to zrobić, naciśnij nogą i krótko
przytrzymaj przycisk MODE (zielona strzałka na zdjęciu poniżej), aby aktywować tuner chromatyczny, na którym w oknie
WYŚWIETLACZA wyświetli się litera nuty najbliższa zagranemu dźwiękowi. Diody LED FUNKCJI 1 i 2 po lewej świecą na
czerwono, wskazując stopnie niskiego tonu; diody LED FUNKCJI 4 i 5 po prawej stronie świecą na czerwono, wskazując
stopnie wysokiego tonu. Po prawidłowym nastrojeniu na środku zaświeci się na czerwono dioda LED FUNKCJI 3. Po
zakończeniu strojenia naciśnij nogą dowolny przycisk, aby wyjść z trybu tunera. Proszę zauważyć, że korzystanie z tunera
na przełączniku nożnym GTX-7 wycisza wyjście głośnika.

Aby aktywować funkcję strojenia przełącznika nożnego GTX-7, naciśnij nogą i krótko przytrzymaj przycisk MODE (zielona strzałka).
W pokazanym tutaj przykładzie nuta „A” jest wyświetlana jako stosunkowo niska, na co wskazuje świecąca
się dioda LED FUNKCJI 1 po oddalonej lewej stronie (żółta strzałka).

Tutaj nuta “A” jest wyświetlana jako delikatnie za wysoka, na co wskazuje świecąca się dioda LED FUNKCJI 4 (żółta strzałka).

Tutaj nuta „A” ma prawidłową tonację, na co wskazuje świecąca się dioda LED FUNKCJI 3 na środku (żółta strzałka). Po zakończeniu strojenia naciśnij
nogą dowolny przycisk, aby wyjść z trybu tunera na przełączniku nożnym.
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PEDAŁ EKSPRESJI EXP-1
Pedał ekspresji EXP-1 to dwutrybowy regulator nożny umożliwiający użytkownikowi
regulowanie ogólnej głośności („Volume” mode / tryb „Głośność”) oraz różnych
parametrów wzmacniacza i efektów („Expression mode / tryb „Ekspresja”).
Przełączaj między trybami głośność i ekspresja, naciskając nogą przełącznik na
palcach (górna część pedału). Czerwone i zielone diody LED wskazują używany tryb.
Tryb głośności - wskazany przez zieloną diodę LED – reguluje ogólną głośność lub
może zostać wyłączony. Tryb ekspresji - wskazany przez czerwoną diodę LED reguluje wiele parametrów efektu Mustanga GTX, takich jak częstotliwości efektu
wah-wah (kaczka), tempo efektu modulacji itp.
Aby poustawiać korzystanie z EXP-1, podłącz go do wtyczki footswitch (przełącznik nożny) z tyłu wzmacniacza i włącz
wzmacniacz. Naciśnij przycisk funkcji MENU na wzmacniaczu i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać
„FOOTSWITCH” (nie pokazano) i następnie „EXP-1 (EXPRESSION)” na wyświetlonym menu (patrz zdjęcie poniżej).

Wyświetli się okno z opcjami “PRESET SETTINGS” lub “GLOBAL SETTINGS” do wyboru („USTAWIENIA PRESETU” lub
„USTAWIENIA GLOBALNE”) (patrz zdjęcie poniżej); użyj pokrętła ENCODER, aby jedną z nich wybrać. PRESET
SETTINGS służą do przypisania EXP-1 do konkretnego wzmacniacza lub efektu w ramach konkretnego presetu, w którym
można modyfikować szeroki zakres parametrów, w zależności od używanego wzmacniacza lub presetu. GLOBAL
SETTINGS służą do konfigurowania parametrów, które będą miały wpływ na wszystkie presety. Obie opcje bardziej
szczegółowo opisane są poniżej.

USTAWIENIA PRESETU (PRESET SETTINGS)
Jak wspomniano powyżej, USTAWIENIA PRESETU służą do przypisania EXP-1 do konkretnego wzmacniacza lub efektu
w ramach konkretnego presetu. Aby to zrobić, naciśnij pokrętło ENCODER na PRESET SETTINGS i środkowy POZIOM
ŚCIEŻKI SYGNAŁU wyświetli - pojedynczo - wzmacniacz i efekty tego presetu, do którego można przypisać EXP-1.
Użytkownik może je przewijać kręcąc pokrętłem ENCODER (patrz zdjęcie poniżej).

W USTAWIENIACH PRESETU EXP-1, wzmacniacz i efekty tego presetu, do którego można przypisać EXP-1, są wyświetlane jeden po drugim w
POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU; pokrętło ENCODER służy do ich przewijania. W powyższym przykładzie podświetlony jest wzmacniacz '65 Twin.
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Gdy wzmacniacz lub efekt zostanie podświetlony w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU, poniższy POZIOM REGULACJI
wyświetli kilka konfigurowalnych elementów EXP-1 dla tego konkretnego presetu. Naciśnij przycisk POZIOM REGULACJI,
aby wejść do POZIOMU REGULACJI (patrz zdjęcie poniżej).

Aby przypisać EXP-1 do konkretnego efektu w ramach presetu, naciśnij przycisk POZIOM REGULACJI (żółta strzałka), aby wejść do jego pozycji, w tym
ustawień parametrów („PARAM”) dla tego efektu. W pokazanym tutaj przykładzie EXP-1 będzie regulować efekt Green Box overdrive stompbox effect.

Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „PARAMETER”, który pozwala użytkownikowi wybrać parametr do
regulacji wzmacniacza lub efektu wyświetlonego w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU, który ma być regulowany za pomocą
EXP-1 w trybie ekspresji (patrz zdjęcie poniżej).

Użyj pokrętła ENCODER (żółta strzałka), aby przewinąć do „PARAMETER”, który obejmuje poszczególne pozycje
do regulacji dla efektu podświetlonego w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU. W pokazanym tutaj przykładzie
„LEVEL” jest jednym z parametrów Green Box overdrive, który można przypisać do EXP-1.

Po wybraniu, ramka parametru zmieni kolor z niebieskiego na czerwony i następnie można użyć pokrętła ENCODER, aby
przewijać różne parametry do regulacji; naciśnij pokrętło ENCODER na którymkolwiek z nich, aby zmienić jego ustawienia
na używanie pedału EXP1 (patrz zdjęcie poniżej). Po wybraniu parametru do regulacji jego kolor zmieni się z niebieskiego
na czerwony, wskazując, że można go teraz regulować. Po zakończeniu regulacji ponownie naciśnij pokrętło ENCODER i
parametr do regulacji z powrotem zmieni kolor na niebieski mając już nową wartość.

W powyższym przykładzie naciśnij pokrętło ENCODER (żółta strzałka) na „LEVEL”. Jego ramka zmieni kolor z niebieskiego na czerwony, wskazując, że
można dokonać regulacji tego parametru efektu Green Box overdrive na używanie EXP-1.

Po zakończeniu regulacji parametru naciśnij przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać zmiany parametrów (patrz
zdjęcie poniżej).
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Kilka innych trybów EXP-1 znajduje się w POZIOMIE REGULACJI. Użyj pokrętła ENCODER, aby przewijać i wybierać te
tryby oraz zawarte w nich opcje. Te tryby to:
VOLUME MODE (TRYB GŁOŚNOŚĆ) (“VOL”): Wyłącza tryb głośność pedału EXP-1 (zielona dioda LED -patrz zdjęcie
poniżej).
EXPRESSION MODE (TRYB EKSPRESJI) (“EXP”): Umożliwia trzy różne opcje przypisania. „OFF” wyłącza funkcję tryb
ekspresji pedału EXP-1 (czerwona dioda LED). „VOLUME” (GŁOŚNOŚĆ) konfiguruje EXP-1 do regulowania ogólną
głośnością (podobnie jak VOLUME MODE (TRYB GŁOŚNOŚCI) powyżej). „AMP/FX” konfiguruje EXP-1 do regulowania
wzmacniaczem lub efektem wyświetlonym w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU.
HEEL/TOE MODES (TRYBY PIĘTA/PALEC): Łącznie określają one zakres parametru do wyregulowania.
LIVE MODE (TRYB NA ŻYWO): Gdy jest włączony (ON), skonfigurowany parametr natychmiast przeskakuje do wartości
„nakazanej” przez pozycję pedału. Gdy jest wyłączony (OFF), początkowa pozycja pedału jest „ignorowana”, dopóki pedał
nie zostanie faktycznie poruszony, po czym jest synchronizowany ze skonfigurowanym parametrem.
BYPASS MODE (TRYB POMINIĘCIA): Gdy jest włączony (ON), efekt pominięcia można włączać i wyłączać za pomocą
przełącznika palcowego na EXP-1.
REVERT MODE (TRYB POWRÓCENIA): Gdy jest włączony, skonfigurowany parametr zostanie przywrócony do wartości
zapisanej w presecie w chwili przełączania z trybu ekspresji do trybu głośności za pomocą przełącznika na palcach.
DEFAULT MODE (TRYB DOMYŚLNY): Konfiguruje początkowy tryb EXP-1 (głośność lub ekspresja) dla używanego
presetu. TRYB DOMYŚLNY zostanie zastąpiony, gdy funkcja ŹRÓDŁO TRYBU („MODE SOURCE”) „USTAWIEŃ
GLOBALNYCH („GLOBAL SETTINGS”) jest ustawiona na „PEDAL” (patrz USTAWIENIA GLOBALNE na następnej
stronie).

Na tym przykładzie, aby wyłączyć funkcję tryb głośności pedału EXP-1 dla '65 Twin wyświetloną w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU, naciśnij przycisk
POZIOMU REGULACJI. Tryb GŁOŚNOŚĆ („VOLUME”) zostanie automatycznie podświetlony w POZIOMIE REGULACJI.

Naciśnij pokrętło ENCODER na „VOLUME”. Ramka z napisem zmieni kolor z niebieskiego na czerwony, wskazując, że można zmieniać ustawienie.

Przekręć pokrętłem ENCODER (żółta strzałka) do „OFF” i następnie go naciśnij, aby wybrać ustawienie „OFF”. Funkcja tryb głośności pedału EXP-1 dla
wzmacniacza wyświetlonego w POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU jest teraz wyłączona (OFF) i ramka z napisem z powrotem zmieni kolor na niebieski.
Naciśnij przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ) (zielona strzałka), aby zapisać zmiany.
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GLOBAL SETTINGS (USTAWIENIA GLOBALNE)
Jak wspomniano, GLOBAL SETTINGS służą do przypisania EXP-1 dla wszystkich presetów. Po naciśnięciu przycisku
funkcji MENU i przewinięciu do i wybraniu „EXP-1 SETUP”, ponownie naciśnij pokrętło ENCODER i przewiń do „GLOBAL
SETTINGS” (patrz zdjęcie poniżej).

Naciśnij pokrętło ENCODER na „GLOBAL SETTINGS”. W wyświetlonym menu można zmieniać trzy parametry - ”MODE
SOURCE”, “HEEL VOLUME” i “TOE VOLUME” (ŹRÓDŁO TRYBU, GŁOŚNOŚĆ NA PIĘCIE i GŁOŚNOŚĆ NA
PALCACH). „MODE SOURCE” służy do wyboru pomiędzy ustawieniami „PRESET” i „PEDAL”. „PRESET” oznacza, że
dowolny preset, w którym znajduje się użytkownik, określa, czy EXP-1 znajduje się w trybie głośność lub ekspresja (to
może się zmieniać z presetu na preset). W ustawieniach „PEDAL” EXP-1 zastępuje ustawienia presetów i pozostaje w
takim trybie (głośność lub ekspresja), w jakim się obecnie znajduje.
Naciśnij pokrętło ENCODER i przekręć nim wybierając „PEDAL” lub „PRESET”. Ramka z napisem zmieni kolor z
niebieskiego na czerwony (patrz zdjęcie poniżej), aż do dokonania wyboru poprzez ponowne naciśnięcie pokrętła
ENCODER, po czym ramka z napisem z powrotem zmieni kolor na niebieski z aktualnie dokonanym wyborem.

„HEEL VOLUME” i „TOE VOLUME” (GŁOŚNOŚĆ NA PIĘCIE I GŁOŚNOŚĆ NA PALCACH) są używane razem, aby
ustawić zakres głośności objęty przez pedał, którego domyślny zakres jest ustawiony na 1-10, gdzie heel ustawiony jest na
najniższym poziomie 1 (wyciszona) i toe na najwyższym 10 (pełna głośność). Zakres ten można dostosować według
preferencji, używając parametrów „HEEL VOLUME”, aby ustawić inną wartość dla minimalnej głośności i używając
parametrów „TOE VOLUME”, aby ustawić inną wartość dla maksymalnej głośności.
Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać parametry „HEEL VOLUME” i „TOE VOLUME”. Po wybraniu każdego
z nich, taki parametr zmieni kolor z niebieskiego na czerwony, wskazując, że można go teraz regulować. Po zakończeniu
regulacji ponownie naciśnij pokrętło ENCODER, aby zapisać nową wartość parametru i jego kolor z powrotem zmieni się
na niebieski (patrz zdjęcie poniżej).

Proszę zauważyć, że zmiany ustawień globalnych są zapisywane automatycznie; nie jest wymagany dodatkowy krok
„zapisz”.
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EQ & AMP SETTINGS (USTAWIENIA KOREKTORA I WZMACNIACZA)
“EQ & Amp Settings” to funkcja MENU (patrz strona 28) zapewniające dostęp do kilku funkcji, w tym GLOBAL EQ, LINE
OUT/USB GAIN, PRESET ORGANIZER, RESTORE SETTINGS i RESTORE ALL oraz ABOUT THIS AMP (KOREKTOR
GLOBALNY, WYJŚCIE LINE OUT/WZMOCNIENIE USB, ORGANIZATOR PRESETU, USTAWIENIA PRZYWRÓCENIA i
PRZYWRÓĆ WSZYSTKO oraz O WZMACNIANCZU). Do każdej z nich można wejść naciskając przycisk funkcji MENU i
używając pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „EQ & AMP SETTINGS.”

Aby wejść do funkcji ustawień wzmacniacza, najpierw naciśnij przycisk funkcji MENU.

Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać “EQ & AMP SETTINGS.”

GLOBAL EQ (KOREKTOR GLOBALNY)
„Global EQ” to funkcja przycisku MENU w menu EQ & AMP SETTINGS (patrz strona 28), która zapewnia dostęp do
różnych krzywych korektora dla łatwiejszego ustawienia ogólnej odpowiedzi wzmacniacza w miejscach z różną akustyką.
Jest to szczególnie przydatne, gdy użytkownicy mają wybrane wszystkie ulubione presety i ustawienia, ale potem znajdują
się na przykład w pomieszczeniach, gdzie bardziej wybrzmiewają wysokie tony lub pomieszczeniach z większym
pogłosem, halach, arenach zewnętrznych itp. Zamiast zmieniać każdy preset i funkcję, użytkownicy mogą szybko i łatwo
wybrać jeden z dziewięciu różnych profili korektora (EQ), które są dopasowane dla odpowiedniego otoczenia.
Aktywuj tę funkcję, naciskając przycisk funkcji MENU (zielona strzałka) i używając pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i
wybrać „EQ & AMP SETTINGS”, a następnie „GLOBAL EQ”. Przewiń do i wybierz dowolną z dziewięciu prezentowanych
opcji (patrz zdjęcie poniżej i na następnej stronie) - „BRIGHT CUT EQ” do stłumienia wysokich tonów, „FLAT EQ” (dobry
domyślny wybór, który w rzeczywistości nie zapewnia dodatkowej korekcji), dwa różne profile „GUITAR FOCUS”, dwa
różne profile „BRIGHT BOOST” dla podbicia wysokich tonów, dwa profile „LOW CUT” do stłumienia basów oraz profil
„LOW VOLUME BASS BOOST” do podbicia basów przy niższych ustawieniach głośności (użycie tego korektora przy
wyższych poziomach głośności może powodować niechciane echo lub zniekształcenia w głośnikach).

Aby wejść do funkcji Global EQ, najpierw naciśnij przycisk funkcji MENU i użyj pokrętła ENCODER,
aby przewinąć do i wybrać „EQ & Amp Settings”.
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Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „GLOBAL EQ”.

Kręć pokrętłem ENCODER, aby przewinąć do jednej z dziewięciu opcji „GLOBAL EQ”.

Naciśnij pokrętło ENCODER, aby wybrać którąś z opcji „GLOBAL EQ”.

LINE OUT/USB GAIN (WYJŚCIE LINE OUT/WZMOCNIENIE USB)
„LINE OUT/USB GAIN” to funkcja przycisku MENU w menu EQ & AMP SETTINGS (strona 28), która zapewnia oddzielną
regulację wzmocnienia zarówno dla USB, jak i dla wyjścia line out (strona 38). Aby do niej wejść, naciśnij przycisk funkcji
MENU, następnie użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „EQ & AMP SETTINGS” i następnie „LINE
OUT/USB GAIN”. Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać nową wartość wzmocnienia USB.
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PRESET ORGANIZER (ORGANIZATOR PRESETÓW)
„PRESET ORGANIZER” to funkcja przycisku MENU w menu EQ & AMP SETTINGS (strona 28), która pozwala
użytkownikowi przenieść preset w inne miejsce lub usunąć go z listy presetów. Ta funkcja umożliwia również przywrócenie
całej listy presetów do oryginalnej konfiguracji fabrycznej.
Aby na liście presetów przenieść preset w inne miejsce, naciśnij przycisk funkcji MENU (zielona strzałka). Następnie użyj
pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „EQ & AMP SETTINGS” i następnie „PRESET ORGANIZER”. Użyj
pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „MOVE PRESET” (PRZENIEŚ PRESET) (patrz zdjęcia poniżej).

Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać preset, który ma zostać przeniesiony; ramka z nazwą presetu zmieni
kolor z niebieskiego na bursztynowy. Kręć pokrętłem ENCODER, aby przenieść wybrany preset; naciśnij pokrętło
ENCODER, aby umieścić preset na nowej pozycji, po czym kolor jego ramki z powrotem zmieni się na niebieski (patrz
zdjęcia poniżej).
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Aby usunąć preset z listy presetów, naciśnij przycisk funkcji MENU, użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać
„EQ & AMP SETTINGS” i następnie „PRESET ORGANIZER”, jak opisano na poprzedniej stronie. Następnie użyj pokrętła
ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „CLEAR PRESET” (patrz zdjęcie poniżej).

Ramka wybranego presetu zostanie podświetlona na czerwono. Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do presetu, który
ma zostać usunięty; naciśnij pokrętło ENCODER na podświetlonym presecie, aby go usunąć. Przed usunięciem presetu
użytkownicy są proszeni o potwierdzenie usunięcia za pomocą opcji „YES” lub „NO” („TAK” lub „NIE”), z ostrzeżeniem, że
może to wpłynąć na setlistę(y). Jeśli zostanie wybrane „YES” przez naciśnięcie na nim pokrętła ENCODER, preset
zostanie usunięty i jego numerowane gniazdo zostanie wyświetlone jako „EMPTY” (PUSTE) (patrz zdjęcie poniżej). Jeśli
wybrano „NO” (nie pokazano na zdjęciu), użytkownicy powracają do poprzedniego ekranu.

Aby przywrócić oryginalną konfigurację fabryczną dla całej listy presetów, wejdź do menu PRESET ORGANIZER, jak
opisano powyżej i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „RESTORE PRESETS” (PRZYWRÓĆ PRESETY)
(patrz zdjęcie poniżej). Zostanie wyświetlone okno z zapytaniem o potwierdzenie „YES”/”NO” (TAK/NIE), jak opisano
powyżej. Jeśli wybrano „YES”, ponownie zostaną nagrane fabryczne presety, po czym wzmacniacz musi zostać wyłączony
i ponownie włączony. Jeśli wybrano „NO”, użytkownicy powracają do poprzedniego ekranu.
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RESTORE SETTINGS AND RESTORE ALL (USTAWIENIA PRZYWRACANIA I PRZYWRÓĆ WSZYSTKO)
„RESTORE SETTINGS” i „RESTORE ALL” to funkcje przycisku MENU w menu EQ & AMP SETTINGS (strona 28).
Umożliwiają szybkie i łatwe przywrócenie presetów fabrycznych i ustawień wzmacniacza. Aby to zrobić, naciśnij przycisk
funkcji MENU i następnie użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „EQ & AMP SETTINGS”. Przewiń do i
wybierz jedną z opcji - „RESTORE SETTINGS” tylko dla ustawień fabrycznych wzmacniacza lub „RESTORE ALL” dla
ustawień fabrycznych wzmacniacza i presetów (patrz zdjęcie poniżej) i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i
wybrać potwierdzenie „YES/NO” (TAK/NIE) pod każdą z nich (nie pokazano na zdjęciu).
Funkcja „RESTORE ALL” jest także dostępna jako opcja startowa opisana szczegółowo w sekcji „Firmware Updates and
Factory Restore” (Aktualizacje oprogramowania i przywracanie presetów) (strona 60). Proszę zauważyć, że naciśnięcie
przycisku POZIOM PRESETU korespondującego ze znakiem „X” w kółku na OKNIE WYŚWIETLACZA umożliwia
zamknięcie każdego z menu.

Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać jedną z trzech opcji ustawień wzmacniacza.

Użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać “RESTORE SETTINGS” lub “RESTORE ALL”
(PRZYWRÓĆ USTAWIENIA lub „PRZYWRÓĆ WSZYSTKO) (wcześniejsze kroki pokazano na przykładzie powyżej).
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ABOUT THIS AMP (O WZMACNIACZU)
„About This Amp” to funkcja przycisku MENU w menu EQ & AMP SETTINGS (strona 28), która wyświetla aktualną wersję
oprogramowania wzmacniacza. Aby wyświetlić tę informację, naciśnij przycisk funkcji MENU (zielona strzałka na zdjęciu
poniżej) i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „EQ & AMP SETTINGS” i następnie „ABOUT THIS AMP.”

Po wybraniu „ABOUT THIS AMP” (O WZMACNIACZU), OKNO WYŚWIETLACZA wyświetli informacje o modelu
wzmacniacza i wersji oprogramowania (patrz rysunek poniżej).

CLOUD PRESETS (PRESETY W CHMURZE)
„Cloud Presets” to funkcja przycisku MENU (strona 28), która daje użytkownikowi dostęp do całego świata presetów innych
niż te, które już znajdują się we wzmacniaczu, w tym wyróżnionych presetów, presetów artystów lub innych. Dzięki
łączności WiFi użytkownicy we wzmacniaczu mogą przeglądać, odtwarzać, pobierać i udostępniać bogactwo presetów
Fender zapisanych w chmurze, które niezmiernie poszerzają twórcze możliwości Mustanga GTX.
Aby rozpocząć korzystanie z presetów w chmurze, naciśnij przycisk funkcji MENU (zielona strzałka) i użyj pokrętła
ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „CLOUD PRESETS” z wyświetlonego menu.

Po wybraniu „CLOUD PRESETS” z menu, postępuj zgodnie z instrukcjami w OKNIE WYŚWIETLACZA, aby wprowadzić
kod logowania, który użytkownik otrzymuje online, wchodząc na stronę tone.fender.com i klikając na „Set Up Amp”
(Ustaw wzmacniacz) (patrz zdjęcie poniżej). Kod wystarczy wprowadzić tylko raz; po wprowadzeniu kodu użytkownik
pozostaje zalogowany. Użyj pokrętła ENCODER, aby wprowadzić każdy znak kodu (strona 6).
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Będąc zalogowanym, użyj pokrętła ENCODER, aby przeglądać kategorie presetów w chmurze (patrz zdjęcie poniżej).

Po wybraniu kategorii presetów w chmurze (CLOUD PRESETS) naciskając na niej pokrętło ENCODER przewijaj listę
wyświetlonych presetów (żółta strzałka na zdjęciu poniżej). Podświetlony preset zostanie automatycznie odtworzony/
wyświetlony. Aby dodać podświetlony preset do wzmacniacza, naciśnij przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ) (zielona strzałka).

Aby wyświetlić lub edytować indywidualną zawartość podświetlonego presetu w chmurze przed zapisaniem go na
wzmacniaczu, jak opisano powyżej, naciśnij na nim pokrętło ENCODER (patrz zdjęcie poniżej).

Podczas przeglądania lub edytowania zawartości presetu w chmurze przed zapisaniem go na wzmacniaczu, OKNO
WYŚWIETLACZA wyświetli zawartość tego presetu razem z zielonym symbolem „chmury” (zamiast numeru, który
towarzyszy wbudowanym presetom). Zielona chmura identyfikuje preset jako preset w chmurze, który nie został zapisany
na wzmacniaczu. Preset w chmurze można edytować w ten sam sposób jak preset wbudowany do wzmacniacza. Po
zakończeniu edytowania naciśnij przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ), aby zapisać edytowany preset w chmurze na
wzmacniaczu. Proszę zauważyć, że jeśli użytkownik przewinie do następnego lub poprzedniego presetu, kiedy ma otwarty
preset w chmurze, preset w chmurze zniknie, ponieważ nie został zapisany na wzmacniaczu (patrz zdjęcie poniżej).
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KOPIA ZAPASOWA/PRZYWRACANIE DLA PRESETÓW I SETLIST
(BACKUP/RESTORE)
Mustang GTX dla presetów i setlist posiada funkcje wykonywania kopii zapasowych i przywracania w chmurze, obie za
pomocą aplikacji Fender Tone™. Aby korzystać z tych funkcji, należy posiadać konto Fender Connect (konto Fender
Connect można utworzyć na stronie internetowej Fender pod adresem fender.com, klikając na „Sign In” (Zaloguj się) w
prawym górnym rogu ekranu lub w aplikacji Tone, dotykając „My Account” (Moje konto) na ekranie ustawień).
KOPIA ZAPASOWA DLA PRESETÓW I SETLIST (BACKUP)
Aby wykonać kopię zapasową wszystkich presetów i setlist w chmurze, najpierw połącz się z Fender Tone i otwórz
aplikację. W aplikacji przejdź do menu „SETTINGS” (USTAWIENIA) na dole ekranu i następnie wybierz
„BACKUP/RESTORE”:

Przy pierwszym wykonaniu kopii zapasowej użytkownik jest proszony o wybranie „CREATE A BACKUP” (WYKONAJ
KOPIĘ ZAPASOWĄ) i następnie o podanie nazwy kopii zapasowej:

Po wprowadzeniu nazwy kopii zapasowej ekran ostrzegawczy poprosi użytkownika o wybranie „OK BACKUP NOW” lub
„CANCEL” (OK TERAZ WYKONAJ KOPIĘ ZAPASOWĄ lub ANULUJ):
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Po wybraniu opcji „OK BACKUP NOW” zostaną wyświetlone ekrany „BACKUP IN PROGRESS” i „BACKUP
SUCCESSFUL” (TRWA WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWEJ i POMYŚLNIE WYKONANO KOPIĘ ZAPASOWĄ),
wskazując, że kopia zapasowa wszystkich presetów i setlist została wykonana. Następnie użytkownik wybiera „DONE”
(GOTOWE):

Alternatywnie może wyświetlić się ekran „BACKUP FAILED” (NIEUDANE WYKONANIE KOPII ZAPASOWEJ), po czym
użytkownik wybiera z opcji „TRY AGAIN” (SPRÓBUJ PONOWNIE) lub „CONTACT SUPPORT” (SKONTAKTUJ SIĘ ZE
WSPARCIEM TECHNICZNYM) (ta druga przekierowuje użytkownika na stronę wsparcia aplikacji Tone na stronie
internetowej Fender). Jeśli tworzenie kopii zapasowej ponownie zakończy się niepowodzeniem po wybraniu opcji „TRY
AGAIN”, drugi ekran „BACKUP FAILED” następnie poprosi użytkownika o wybranie opcji „CONTACT SUPPORT”, która
przekierowuje użytkownika na stronę wsparcia aplikacji Tone na stronie internetowej Fender lub o wybranie opcji „GOT IT”
(ZROZUMIAŁEM), która cofa użytkownika do ekranu „BACKUP/RESTORE”:

Kopie zapasowe w chmurze są rejestrowane według czasu i daty; taki dziennik kopii zapasowych można wyświetlić w
aplikacji Fender Tone. Wybierając symbol „edit” (edytuj) w prawym górnym rogu (zielona strzałka), można usunąć kopię
zapasową; proszę zauważyć, że spowoduje to usunięcie kopii zapasowej z chmury, a nie tylko z dziennika kopii
zapasowych. Proszę również zauważyć, że podczas wykonywania kolejnych kopii zapasowych po pierwszej takiej kopii
przycisk „CREATE A BACKUP” (WYKONAJ KOPIĘ ZAPASOWĄ) zostanie zastąpiony symbolem plus w prawym górnym
rogu (żółta strzałka):
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PRZYWRACANIE/USUWANIE PRESETÓW I SETLIST (RESTORE/DELETE)
Aby przywrócić lub usunąć presety lub setlisty z chmury, najpierw połącz się z Fender Tone i otwórz aplikację. W aplikacji
przejdź do menu „SETTINGS” (USTAWIENIA) i naciśnij „BACKUP/RESTORE”:

Wyświetli się lista wykonanych kopii zapasowych; wybierz z listy tą, którą ma zostać przywrócona. Następnie wyświetli się
ekran ze szczegółami kopii zapasowej; wybierz „RESTORE” lub „DELETE” (PRZYWRÓĆ lub USUŃ):

Aby uzyskać maksymalną pewność co do wyboru „RESTORE” (PRZYWRÓĆ), wyświetlą się dwie kolejne prośby o
potwierdzenie „RESTORE” lub „CANCEL” (PRZYWRÓĆ lub ANULUJ):
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Po zatwierdzeniu opcji „RESTORE” na obu zapytaniach, wyświetlą się ekrany „RESTORE IN PROGRESS” (TRWA
PRZYWRACANIE) i „RESTORE SUCCESSFUL (PRZYWRÓCENIE UDANE); użytkownik wybiera „DONE” (GOTOWE) i
ponownie uruchamia wzmacniacz:

Alternatywnie może wyświetlić się ekran „RESTORE FAILED” (PRZYWRACANIE NIEUDANE), prosząc użytkownika o
wybranie opcji „TRY AGAIN” (SPRÓBUJ PONOWNIE) lub „CONTACT SUPPORT” (SKONTAKTUJ SIĘ ZE WSPARCIEM
TECHNICZNYM) (ta druga przekieruje użytkownika na stronę wsparcia aplikacji Tone na stronie internetowej Fender).
Jeśli przywrócenie ponownie zakończy się niepowodzeniem po wybraniu opcji „TRY AGAIN”, drugi ekran „RESTORE
FAILED” wyświetli prośbę o wybranie opcji „CONTACT SUPPORT” lub „GOT IT” (ZROZUMIAŁEM), co cofnie użytkownika
do ekranu „BACKUP/RESTORE” (KOPIA ZAPASOWA/PRZYWRACANIE):

Przy wybraniu opcji „DELETE” (USUŃ) kroki są podobne do tych opisanych powyżej – wyświetli się ekran z zapytaniem o
„DELETE” (USUŃ) i następnie ekran „DELETE IN PROGRESS” (USUWANIE W TRAKCIE). Wynikiem będzie albo ekran
„DELETE SUCCESSFUL” (USUNIĘCIE UDANE), gdzie użytkownik następnie wybiera „DONE” (GOTOWE), albo ekran
„DELETE FAILED” (USUNIĘCIE NIEUDANE). Gdy usuwanie zakończy się niepowodzeniem, użytkownik może wykonać
dwie kolejne próby; jeśli też zakończą się niepowodzeniem, użytkownik będzie wybierał między opcjami „CONTACT
SUPPORT” (SKONTAKTUJ SIĘ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM) oraz „GOT IT” (ZROZUMIAŁEM), które zostały
opisane powyżej.
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AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA I PRZYWRACANIE FABRYCZNE
(FIRMWARE UPDATES I FACTORY RESTORE)
Jak zauważono na wstępie, użytkownicy Mustanga GTX powinni regularnie sprawdzać aktualizacje oprogramowania, które
poprawiają i usprawniają korzystanie z Mustanga GTX. Aby wykonać aktualizację oprogramowania Mustanga GTX, ustaw
wzmacniacz do trybu aktualizacji WiFi, naciskając i trzymając pokrętło ENCODER przez pięć sekund (żółta strzałka na
zdjęciu poniżej) podczas włączania wzmacniacza.

OKNO WYŚWIETLACZA wskaże wtedy, że Mustang GTX szuka najnowszej aktualizacji oprogramowania i następnie
wskaże, że jest pobierana (patrz zdjęcia poniżej).

,
Po zakończeniu pobierania OKNO WYŚWIETLACZA zasygnalizuje, że Mustang GTX instaluje aktualizację
oprogramowania i następnie wskaże, że aktualizacja oprogramowania została zakończona oraz że wzmacniacz powinien
zostać ponownie uruchomiony (patrz zdjęcia poniżej).
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Podczas przeprowadzania aktualizacji oprogramowania użytkownik może napotkać trzy sytuacje, w których aktualizacji nie
można rozpocząć. W takich przypadkach OKNO WYŚWIETLACZA wskaże, że łączność Wi-Fi Mustanga GTX nie jest
skonfigurowana (WiFi not configured), nie ma dostępnych aktualizacji (no updates available) lub serwer aktualizacji
wzmacniacza nie jest osiągalny (Amplifier update server is unreachable) (patrz zdjęcia poniżej).

Oprócz wyżej opisanej aktualizacji oprogramowania Mustang GTX oferuje użytkownikom kilka trybów funkcji przywracania
ustawień fabrycznych. Są one opisane poniżej.
PRZYWRÓĆ WSZYSTKO (RESTORE ALL): Aby przywrócić presety fabryczne i ustawienia wzmacniacza zawarte w
najnowszej aktualizacji oprogramowania wzmacniacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk POZIOM PRESETU (PRESET
LAYER) (zielona strzałka na zdjęciu poniżej) przez pięć sekund podczas włączania wzmacniacza. Ta funkcja jest również
dostępna w MENU „EQ & Amp Settings” pod „RESTORE ALL” (strona 53).
AKTUALIZACJA PRZEZ WIFI/PRZYWRÓĆ WSZYSTKO (WIFI UPDATE/RESTORE ALL): Aby połączyć aktualizację
oprogramowania i wyżej opisaną opcję przy włączaniu wzmacniacza (RESTORE ALL), jednocześnie naciśnij i przytrzymaj
pokrętło ENCODER i przycisk POZIOM PRESETU (PRESET LAYER) przez pięć sekund podczas włączania wzmacniacza
(niebieska strzałka na zdjęciu poniżej).
WYMUŚ AKTUALIZACJĘ (FORCE UPDATE): Aby zaktualizować Mustanga GTX, kiedy wystąpi problem z poprzednio
opisanym procesem aktualizacji oprogramowania, można uruchomić tryb „Force Update”, naciskając i przytrzymując
pokrętło ENCODER i przycisk POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU (SIGNAL PATH LAYER) podczas włączania wzmacniacza
(fioletowa strzałka na zdjęciu poniżej).
PRZYWRACANIE: Aby przywrócić podstawową wersję oprogramowania (wyświetloną w opcji menu „About This Amp” (O
wzmacniaczu), patrz strona 54) razem z presetami, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk POZIOM PRESETU
(PRESET LAYER) i przycisk funkcji X FX przez pięć sekund podczas włączania wzmacniacza (czerwona strzałka na
zdjęciu poniżej).
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APLIKACJA FENDER TONE™ (FENDER TONE™ APP)
Fender Tone – najlepsza aplikacja towarzysząca wzmacniaczom Mustang GTX - jest dostępna do bezpłatnego pobrania z
Apple App Store (iPhone) lub Google Play Store (Android). Użytkownicy Fender Tone mogą wygodnie regulować istniejące
funkcje Mustanga GTX, a także mieć dostęp do dodatkowych treści od Fender i społeczności użytkowników Fender Tone.
Zawierają one:
• Wyszukiwanie, nawigację, filtrowanie i wybieranie presetów
• Tworzenie i udostępnianie nowych presetów
• Edytowanie, zmiana kolejności, dodawanie i usuwanie na ścieżce sygnału presetu
• Dostosowywanie parametrów modeli wzmacniaczy i efektów
• Przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie oficjalnych ustawień Fender, osobistych presetów artystów, presetów muzyków,
presetów stylów muzycznych i innych
• Tworzenie, wybieranie i zarządzanie setlistami (spersonalizowane grupowanie presetów)
• Zarządzanie kontami użytkowników, rejestracja produktu, ustawienia WiFi i ustawienia Bluetooth
• Dostosowywanie ustawień korektora EQ
• Funkcje tunera
Czytaj więcej na fender.com/ToneMobile.
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DANE TECHNICZNE
Mustang GTX50
TYP

PR 5748

POBÓR MOCY

118 watów

MOC WYJŚCIOWA

50 watów

IMPEDANCJA WEJŚCIOWA

1MΩ (gitara) 18kΩ (aux)

GŁOŚNIK
PRZEŁĄCZNIK NOŻNY

Jeden 12” Celestion® G12P-80 (80)
Siedmioprzyciskowy GTX-7 (opcjonalny, PN
0994072000)
Czteroprzyciskowy MGT-4 (opcjonalny, PN
0994071000) Pedał ekspresji EXP-1 (opcjonalny, PN
2301050000)

DOPASOWANY POKROWIEC WZMACNIACZA
WYMIARY I WAGA

Opcjonalny (PN 7717475000)
Szerokość: 19.25” (48.9 cm) Wysokość: 17”
(43.2 cm)

Głębokość: 9” (22.8 cm) Waga: 19.5 lbs. (8.8 kg)
2310608000 (220)

2310600000 (120V) NA

NUMERY KATALOGOWE

2310605000 (220V) ARG

CN

2310606000 (230V) EU
2310607000 (100V) JP

ROK

2310609000 (220V)

2310601000 (110V) TW
2310603000 (240V) AU
2310604000 (230V) UK

2310613000 (240V)
MA

Mustang GTX100
TYP

PR 5749

POBÓR MOCY

300 watów

MOC WYJŚCIOWA

100 watów

IMPEDANCJA WEJŚCIOWA

1MΩ (gitara) 18kΩ (aux)

GŁOŚNIK
PRZEŁĄCZNIK NOŻNY

Jeden 12” Celestion® G12FSD-100 (40)
Siedmioprzyciskowy GTX-7 (w zestawie, PN
0994072000) Czteroprzyciskowy MGT-4 (opcjonalny,
PN 0994071000) Pedał ekspresji EXP-1 (opcjonalny,
PN 2301050000)

DOPASOWANY POKROWIEC WZMACNIACZA
WYMIARY I WAGA
NUMERY KATALOGOWE

Opcjonalny (PN 7717476000)
Szerokość: 21” (53.3 cm) Wysokość: 18” (45.7
Głębokość: 10” (25.3 cm) Waga: 22 lbs. (10 kg)

cm)

2310708000 (220)

2310700000 (120V) NA

2310705000 (220V) ARG

CN

2310706000 (230V) EU
2310707000 (100V) JP

ROK

2310709000 (220V)

2310701000 (110V) TW
2310703000 (240V) AU
2310704000 (230V) UK

2310713000 (240V)
MA

Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniego
zawiadomienia.
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MUSTANG™ GTX50
MUSTANG™ GTX100
PRODUKT FIRMY
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE CORONA, CALIF. 92880 U.S.A.
AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433
Fender® i Mustang™ są znakami towarowymi firmy FMIC.
Inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli.
Prawa autorskie © 2020 FMIC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PN 7718047000 REV. A
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