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INTRODUÇÃO
Este manual expandido do proprietário é um guia completo explicando as características e funções dos amplificadores
Mustang GTX50 e GTX100.
Como uma complementação ao Guia de Início Rápido Mustang GTX que acompanha cada amplificador, este manual
apresenta uma visão detalhada das funcionalidades versáteis do amplificador. Isso inclui a navegação e modificação das
muitas predefinições de bordo e descrições abrangentes dos modelos de efeito e do amplificador. O manual inclui também
as instruções passo a passo e totalmente ilustradas para usar as funções de Mustang GTX Setlist, WiFi, Bluetooth, USB,
sintonizador integrado do Mustang GTX, pedal GTX-7, pedal de expressão EXP-1 e as funções de loop.
As possibilidades tonais do Mustang GTX são praticamente infinitas, especialmente quando se combinam com Fender
Tone™ app (página 62). Não olvide visitar regularmente fender.com/firmware/support para obter atualizações de firmware
que melhoram e aprimoram a sua experiência com Mustang GTX (página 60). Ainda que este manual expandido
apresente a versão mais atual do amplificador, verifique também as versões do manual atualizadas porque o Mustang
GTX cresce e desenvolve.

Mustang GTX100 (a esquerda) e Mustang GTX50 (a direita).

PAINEL DE CONTROLO
O painel de controlo superior do Mustang GTX tem uma entrada de instrumento, sete botões de controlo, janela de ecrã,
três botões LAYER, botão giratório ENCODER, quatro botões funcionais UTILITY, entrada auxiliar de 1/8 ”e saída de fone
de ouvido de 1/8”.
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O painel superior de Mustang GTX100 está mostrado, o painel de Mustang GTX50 tem atributos idênticos.

A. ENTRADA: Conecte o seu instrumento aqui.
B. GANHO: Botão de controlo programável (página 4) que influi na configuração de ganho em cada predefinição.
C. VOLUME: Botão de controlo programável afetando as configurações de volume do modelo do amplificador em cada
predefinição.
D. TREBLE (agudos) Botão de controlo programável afetando as configurações de agudos em cada predefinição.
E. MIDDLE/(médios): Botão de controlo programável afetando as configurações de médios em cada predefinição.
F. BASS (baixos): Botão de controlo programável afetando as configurações de baixos em cada predefinição.
G. REVERB: Botão de controlo programável afetando as configurações de reverberação em cada predefinição.
H. MASTER VOLUME: Controla o volume completo atual - é o único botão não programável.
I. JANELA DE ECRÃ: Mostra a predefinição atualmente em uso e todo o seu conteúdo e parâmetros, menus de
amplificador e efeitos e outras funções (por exemplo, sintonizador, funções de menu etc.).
J. BOTÕES DE CAMADA
CAMADA DE PREDEFINIÇÃO/PRESET LAYER: Destaca a camada de predefinição, onde as predefinições são
escolhidas.
CAMADA DE CAMINHO DE SINAL/SIGNAL PATH LAYER: Destaca o caminho do sinal em cada predefinição, onde se
podem modificar os modelos de amplificadores, tipos e ordem de efeitos
CAMADA DE CONTROLOS/ CONTROLS LAYER: Destaca a camada de controlos, na qual as configurações dos botões
de controlo podem se modificar (exceto o Master Volume).
K. ENCODER: Interruptor rotativo multiuso com função de comutação de pressão. Serve para visualizar, escolher e
ajustar as predefinições, controlos e outras funções do Mustang GTX.
L. BOTÕES FUNCIONAIS
X FX: Ignora todos os efeitos.
SAVE (ARMAZENAR): Para armazenar as modificações de predefinições e as novas predefinições.
MENU: Para acessar a WiFi, Bluetooth, Sintonizador, Global EQ, predefinições em cloud e outras funções (página 29).
TAP/TUNER: Para ajustar os tempos de intervalo e configurar a velocidade de modulação. Mantenha pressionado para
acessar o sintonizador incorporado.
M. ENTRADA AUXILIAR, SAÍDA DE FONES: Entrada auxiliar 1/8” para conectar dispositivos de áudio externos e saída
para o uso de fones. A saída fones desativa o alto-falante(s).
BOTÕES DE CONTROLO PROGRAMÁVEIS
É importante que note que todos os botões do painel de controle superior, exceto o Master Volume (H) são, como descrito
acima, "programáveis". Isto significa que, quando selecciona uma predefinição pela primeira vez, a posição física dum
botão superior do painel de controle possivelmente não indique a configuração real contida nessa predefinição (a
configuração real aparece na janela do ecrã). Somente o controlo Master Volume não é programável—a sua posição física
sempre indica o real volume total. Quando gira com um botão programável do painel de controlo superior, este se
sincronizará com a sua contrapartida digital dentro duma predefinição ao mesmo valor, conforme ilustrado aqui:

Note também que uma configuração ajustada do botão de controlo pode se salvar numa nova predefinição ou a
predefinição original pode se transcrever pela configuração ajustada do botão de controlo. Se não se armazena a
configuração ajustada, a predefinição se reverterá na configuração original programada de botão de controlo ao retornar
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para a predefinição depois de deixá-la ou ao desligar o amplificador e ligá-lo novamente.(veja mais informações na seção
“Editação e armazenamento das predefinições” páginas 7-8)

PAINEL TRASEIRO

O painel traseiro de Mustang GTX100 está mostrado, o painel traseiro de Mustang GTX50 tem atributos idênticos.

N. POWER: Liga e desliga o amplificador.
O. ENTRADA DE ENERGÍA CA: Conecte o cabo incluso a uma tomada CA aterrada de acordo com a classificação de
voltagem e frequência especificadas na entrada de energia.
P. PORTA USB: Ponto de ligação do amplificador para gravar áudio ao USB.
Q. PEDAL/FOOTSWITCH: Conecte aqui o pedal GTX-7 ou EXP-1 Expression.
R. LINE OUT: Saídas de linha balanceadas para a conexão com equipamentos externos de gravação e reforço de som.
S. FX SEND/RETURN: Saídas direita / esquerda de enviar e retornar para uso de efeitos externos estéreo. Os efeitos
adicionados aqui são "globais" (não específicos de predefinições) e funcionam como os últimos elementos no caminho do
sinal.

PREDEFINIÇÕES BÁSICAS
O Mustang GTX vem com mais de 100 predefinições numeradas sequencialmente, e os usuários podem criar e adicionar
ainda mais. Cada predefinição tem três »camadas« que aparecem na JANELA DE ECRÂ. São estas: CAMADA DE
PREDEFINIÇÕES (em cima), CAMADA DE CAMINHO DE SINAL (meio) e CAMADA DE CONTROLES (embaixo); os três
BOTÕES DE CAMADA dão o acesso a cada camada (veja a ilustração abaixo).

O Encoder

BOTÖES DE CAMADA DE CONTROLOS
PRESSIONE PARA ESCOLHER A CAMADA CORRESPONDENTE

A CAMADA DE PREDIFINIÇÔES/PRESET LAYER se ativa quando liga o amplificador pela primeira vez; a configuração
padrão é a primeira predefinição (01). Para rolar pelas predefinições, gire o ENCODER (veja a ilustração abaixo);
qualquer que seja a predefinição exibida, torna-se ativa. Também é possível seleccionar a predefinição pelo pedal (veja a
página 41).
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A primeira predefinição (01) é mostrada aqui na CAMADA DE PREDEFINIÇÔES.

A CAMADA DE CAMINHO DE SINAL de cada predefinição consta dum dos muitos modelos de amplificadores do
Mustang GTX e um ou mais de dezenas de efeitos e ordem deles (ou nenhum efeito em alguns casos). O modelo do
amplificador aparece no centro da tela do SIGNAL PATH LAYER/CAMADA DE CAMINHO DE SINAL. Os efeitos
aparecem em ambos os lados do modelo de amplificador, representando a sua posição no caminho do sinal - "pré" à
esquerda do modelo de amplificador (colocado "antes" do amplificador) ou "poste" à direita do modelo de amplificador
(como num loop de efeitos). Selecione qualquer desses itens girando o ENCODER; o item selecionado na CAMADA DE
CAMINHO DE SINAL terá uma seta indicadora branca abaixo e um texto descrevendo sua posição abaixo.

O modelo de amplificador dentro da predefinição selecionado na CAMADA DE CAMINHO DE SINAL está ladeado por dois efeitos conforme indicado
pela seta branca e a palavra "amplificador".

A CAMADA DE CONTROLOS de cada predefinição mostra as informações sobre qualquer amplificador ou efeito
destacado na CAMADA DE CAMINHO DE SINAL. As configurações do botão de controlo do amplificador são exibidas por
padrão (veja a ilustração abaixo); as configurações de controlo de efeitos se mostram quando um efeito é destacado na
CAMADA DE CAMINHO DE SINAL. Os controlos do amplificador e dos efeitos se seleccionam por girar o ENCODER.

Ilustração detalhada da camada CONTROLS LAYER, na qual o controle de ganho para
o modelo de amplificador particular é seleccionado.

Cada predefinição pode-se usar como é. Não obstante, com muitos modelos de amplificadores diferentes, tipos de efeitos
e configurações de controle para escolher, as configurações de SIGNAL PATH LAYER e CONTROLS LAYER de cada
predefinição, podem-se alterar facilmente e armazenar para sons individualizados (veja a próxima secção “Edtaição e
armazenamento das predefinições”).
As predefinições também se podem mover para uma posição diferente ou apagar desde a lista de predefinições. Além
disso, toda a lista de predefinições se pode restabelecer ao seu estado de fábrica. Como se fazem estas funções está
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descrito na secção “Organizador de predefinições” (página 51).

EDITAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS PREDEFINIÇÕES
Dentro de cada predefinição, as configurações do botão de controle do amplificador, modelos de amplificadores e tipos e
parâmetros de efeitos podem se personalizar de acordo com a preferência individual. Quando está seleccionada uma
predefinição, a caixa contendo o seu número é azul, indicando que nenhuma editação tem sido feita (veja a ilustração
abaixo).

Depois de editar uma predefinição a caixa que contém o número predefinido muda para vermelho e o botão funcional
SAVE acende (veja a ilustração abaixo).

Se não se armazena a configuração editada, a predefinição se voltará á configuração prévia do amplificador ao retornar
para a predefinição depois de deixá-la ou ao desligar o amplificador e ligá-lo novamente. Para armazenar a predefinição
editada, pressione o botão funcional SAVE iluminado para obter três escolhas (veja a ilustração abaixo) SAVE (armazena
a predefinição conforme editado), RENAME (armazena a predefinição com um novo nome na sua posição atual) e SAVE
AS NEW (armazena a predefinição numa nova posição com um novo nome). Gire o ENCODER para destacar uma
escolha; pressione-o para selecionar uma.

Para inserir um novo nome de predefinição após escolher RENAME ou SAVE AS NEW, use o ENCODER para soletrar o
novo nome de sua escolha. Pressione o ENCODER uma vez para ativar o cursor; gire para escolher uma letra (veja a
ilustração abaixo). Pressione o ENCODER outra vez para inserir a letra o signo seleccionado y proceda ao seguinte.
Repita até que o novo nome esteja completo; pressione o botão funcional SAVE para armazenar o novo nome completo
ou pressione o botão de CAMADA superior (correspondente ao prompt na tela “voltar”) para retornar à tela anterior. Note
que, ao escolher SAVE AS NEW, a predefinição se armazenará na próxima posição aberta disponível (“101” na ilustração
abaixo).
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Uma predefinição favorita pode se armazenar rapidamente e conveniente na "Lista de Favoritos/ FAVORITES Setlist”
página 32). Além disso, observe que o Mustang GTX inclui as funções de backup e restabelecimento baseadas no cloud
para predefinições (página 56).

EDITAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE BOTÃO DE CONTROLO DE
AMPLIFICADOR DE PREDEFINIÇÃO
Como observado na seção “Painel de controlo” acima, os usuários podem alterar as configurações do botão de controlo
do amplificador duma predefinição girando os botões de controle físico no painel superior (com excepção de Master
Volume). Assim se sincronizam as configurações modificadas dos botões de controlo físico com as suas contrapartes
digitais correspondentes.
Essas configurações também podem se alterar editando as posições do botão de controlo digital dentro de CONTROLS
LAYER, que mostra os controlos específicos do amplificador em uso. Para fazer isso, primeiro acesse a CONTROLS
LAYER pressionando seu BOTÃO DE CAMADA /LAYER (veja a ilustração abaixo).

Pressione o botão LAYER inferior para acessar a CONTROLS LAYER do modelo de amplificador dentro da predefinição.

Uma vez está na opção CONTROLS LAYER, gire e pressione o ENCODER para rolar e selecionar um botão de controlo
de amplificador digital específico. Depois gire o ENCODER mais uma vez para alterar a configuração desse controle. Uma
vez alterada a configuração de controlo, a caixa que contém o número de predefinição muda de azul para vermelho
(indicando que a editação de predefinição tem sido feita) e o botão funcional SAVE acende. Com a nova configuração de
controlo feita, outras editações podem se fazer ou o botão funcional SAVE se pode pressionar para armazenar as
editações realizadas (veja a ilustração abaixo).

Gire o ENCODER para rolar entre os botões de controlo do modelo de amplificador.
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Pressione o ENCODER para selecionar um botão de controlo do modelo de amplificador para ajuste.

Gire o ENCODER novamente para ajustar o botão de controlo do amplificador selecionado conforme a preferência.

Configurações adicionais de amplificador e controlo podem se encontrar continuando a rolar pela opção CONTROLS
LAYER de vários modelos de amplificadores nas predefinições. Eles consistem em parâmetros mais profundos, incluindo
controles de »sag, bias e gate«. Diferentes modelos de gabinetes de alto-falante também estão incluídos. Percorra pelo
menu, selecione, ajuste e armazene esses parâmetros adicionais na mesma maneira descrita diretamente acima (veja as
ilustrações abaixo).

Detalhe de ilustração mostrando configurações adicionais de amplificador e controlo encontradas em CONTROLS LAYER; neste caso para o modelo de
amplificador Twin Reverb.

Mediante o ENCODER percorra, selecione e ajuste as configurações de amplificador e controlo em CONTROLS LAYER.

Substituição de Modelos de Amplificadores Predefinidos
Para substituir o modelo do amplificador dentro duma predefinição, acesse a SIGNAL PATH LAYER pressionando o seu
BOTÃO DE CAMADA. O amplificador predefinido será destacado. Pressione o ENCODER para acessar e percorrer pelo
menu de modelos de amplificadores; selecione um novo modelo de amplificador pressionando o ENCODER novamente.
Uma vez seleccionado o novo modelo de amplificador, a caixa que contém o número de predefinição muda de azul para
vermelho (indicando que a editação de predefinição tem sido feita) e o botão funcional SAVE acende (veja a ilustração
abaixo). Com o novo modelo de amplificador configurado, outras editações podem se fazer ou o botão funcional SAVE se
pode pressionar para armazenar as editações realizadas. Note que por pressionar o botão PRESET LAYER
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correspondendo ao “X” circulado na JANELA DE ECRÃ se fecha o menu do amplificador.

Para substituir o modelo de amplificador predefinido destacado na SIGNAL PATH LAYER (como indicado aqui pela seta branca abaixo e o rótulo
"amplificador" acima) com um modelo de amplificador diferente, primeiro pressione o ENCODER para acessar um menu de outros modelos de
amplificadores.

Gire o ENCODER para rolar pelos modelos de amplificadores.

Pressione o ENCODER outra vez mais para escolher um novo modelo de amplificador para a predefinição.

Com o novo modelo de amplificador configurado, siga ajustando outros parâmetros o pressione o botão funcional SAVE para armazenar as editações
realizadas.

10

Lista do Modelos de Amplificadores
Esta tabela lista todos os modelos de amplificadores predefinidos no Mustang GTX, com uma breve descrição de cada
um. Os amplificadores Mustang GTX serão continuamente revisados e atualizados; este manual indica os modelos atuais
de amplificadores em uso.
Studio Preamp

Pureza do estúdio de mesa de mixagem directa com resposta tonal limpa e não colorida

'57 Champ®

Pequeno mais poderoso com uma gravação excelente do final dos anos 50

'57 Deluxe™
Fender clássico com tecido de média potência do final dos anos 50, conhecido por overdrive comprimido e espesso
'57 Twin

Clássico de tecido de 2x12” da época original, premiado pela versatilidade do som «limpo a sujo»

'57 Bandmaster

Painel estreito clássico de tweed de Fender com três alto-falantes conhecido por agudos nítidos

'59 Bassman®

Um dos maiores amplificadores com tecido da Fender, que começou a vida como um amplificador de baixo antes de ser
adoptado por guitarristas inumeráveis

'61 Deluxe

Da era "Brown Panel" do Fender Deluxe, este amplificador desfaz a diferença entre os modelos tweed e "Black Panel"

'65 Princeton®

O favorito dos estúdios da Fender em meados dos anos 60 com o tom elegante de alto-falante de 10” único

'65 Super Reverb®

Altamente popular Fender de meados dos anos 60, com tom ótimo, limpo ou sujo, operado em muitos clubes

'65 Twin Reverb®

O favorito dos palcos e estúdios do meio dos anos 60, premiado por produzir o tom limpo da Fender

'65 Super Reverb®

Fender de meados dos anos 60, com o ímpeto distinto de quatro alto-falantes de 10 ”

Excelsior

Um modelo Fender moderno e excêntrico com a batida distintiva dum alto-falante de 15”

'66 GA-15

Inspirado pelo 1966 Gibson GA-15RVT Explorer, conhecido por sua cavernosa configuração de reverberação "totalmente
molhada"

'60s Thrift

Inspirado pelo garage-classic 1960 Sears Silvertone amado pelos guitarristas retro / alternativos

British Watts
Inspirado pelo Hiwatt DR103 original de 100 watts, um tanque clássico Britânico de tom mais limpo
'60s British

Inspirado pelo Vox AC30, que alimentou a Invasão Britânica e produziu tons limpos e sujos notáveis

'70s British

Inspirado pelo Marshall Super Lead do final dos anos 60 e início dos anos 70, o amplificador accionando o surgimento do hard
rock

'80s British
Inspirado pelo Marshall JCM800, que produziu o tom fundamental de metal dos anos 80
British Colour

Inspirado pela majestade de tom «sludgy» produzido pelo Orange OR120

Super-Sonic

Amplificador Fender moderno com dois estágios de ganho em pré-amplificador em cascata para sustentação pronunciada

'90s American

Baseado no amplificador Mesa Dual Rectifier, apresentando uma distorção distinta que moldava o som “nu-metal”

METAL 2000

A força moderna de alto ganho baseado no EVH® 5150"'

IIC+Clean

Inspirado pelo tubo limpo de Mesa/Boogie Mark IIC+MB

IIC+Lead

Tons de metal quintessenciais dos anos 80 inspirados no tubo principal de C / MB Mesa / Boogie Mark
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Lista do Modelos de Amplificadores (continuação)
BB15 Low
Baseado na configuração da estrutura de ganho baixo do Bassbreaker 15
BB15Med

Baseado na configuração da estrutura de ganho médio do Bassbreaker 15

BB15 High

Baseado na configuração da estrutura de ganho agudo do Bassbreaker 15

FBE-100

Inspirado nos dois canais principais (BE e HBE) do Friedman BE-100

Dual Showman

Baseado no clássico todo-tubo Fender dos anos 60 e 70, usado em grandes palcos em todos os lugares

Tube Preamp

Pureza como diretamente duma mesa de mixagem de estúdio com maior coloração harmónica semelhante a um console de
tubo

Acoustasonic

Para uso com guitarras elétricas / acústicas equipadas com piezo. Baseado no pré-amplificador dos amplificadores acústicos
premiados da Fender Acoustasinic; aspeto de dinâmica flexível de cordas com frequência de entalhe selecionável

Acoustic Sim

Seis simulações distintas de violão para enriquecer guitarra elétrica com um tom acústico de excelente som. Emparelhado com
pré-amplificador Acoustasonic para modelagem de tom adicional

Blues Junior

Baseado no altamente popular combo Fender de 1x12” de tons quentes e moderadamente potente, com overdrive e interruptor
FAT

Vibro-King

Clássico moderno da Fender com dinâmica sensível ao toque e overdrive natural distinto

JC-120 Clean

Baseado no canal limpo e super brilhante do clássico Roland JC-120 Jazz Chorus

Jubilee Clean

Baseado no canal limpo da cabeça de 50 W de Marshall Silver Jubilee

Jubilee Clip

Baseado na cabeça Marshall Silver Jubilee de 50 W com interruptor de clipe de ritmo ativado

Jubilee Lead

Baseado no canal limpo principal da cabeça de 50 W de Marshall Silver Jubilee

Uber

Ideal para música pesada e agressiva, inspirada no canal principal de alto ganho da cabeça de Bogner Uberschall

Lista do Gabinetes de Amplificadores
Esta tabela lista todos os modelos de gabinetes de alto-falantes predefinidos no Mustang GTX, com uma breve descrição
de cada um. Os gabinetes Mustang GTX serão continuamente revisados e atualizados; este manual indica os modelos
atuais de amplificadores em uso.
Circuito de amp não colorido por simulação de alto-falante
None
'57 Champ®

Baseado numa gravação Fender excelente do final dos anos 50, com um alto-falante de 8 "de baixa potência com tom
notavelmente ágil

'57 Deluxe™

Baseado no Fender tweed clássico de potência média do final dos anos 50, com único alto-falante de ímã alnico de 12”

'65 Twin

Baseado no Fender clássico premiado de meados dos anos 60, com dois alto-falantes Jensen® de 12” com ímã cerâmico

'57 Bandmaster

Baseado no painel estreito da Fender clássico dos anos 50, com três alto-falantes Jensen® P10R de 10”

'59 Bassman®

Baseado num dos maiores amplificadores de tweed da era original da Fender, com quatro alto-falantes Jensen® P10R de 10”

'61 Brown

Baseado num modelo Fender do início dos anos 60, com um único alto-falante Oxford de 12” com intervalos médios distintos
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Lista do Gabinetes de Amplificadores (continuação)
'65 Princeton®

Baseado no favorito dos estúdios da Fender em meados dos anos 60 com o tom elegante de único alto-falante de 10”

'65 Deluxe

Baseado num esteio popular da Fender da metade dos anos 60, com único alto-falante de cerâmica Jensen® de 12”

Excelsior

Baseado num amplificador Fender moderno e não convencional, com um alto-falante de desenho especial de 15”

'66 GA-15

Inspirado pelo único alto-falante CTS de 10” de Gibson GA-15RVT Explorer de 1966

1x12 EV

Baseado num gabinete com parte traseira aberta Mesa/Boogie Mark IIC + gabinete bubinga com alto-falante solteiro EVM12L de
12”

1x12BB15

Baseado no gabinete Bassbreaker 15 com parte traseira aberta da Fender com alto-falante solteiro Celestion® V-Type de 12”

2x12 Blue

Inspirado no par de alto-falantes Celestion® Alnico Blue de 12” no venerável Vox AC30

4x12 75W

Inspirado no gabinete Marshall JCM800 de 75 watts com quatro alto-falantes Celestion® G12T75 de 12”

4x12B75W

A versão mais brilhante do gabinete Marshall JCM800 4x12” descrito diretamente acima

1x12 Super-Sonic

Gabinete de combo Fender de bétula com alto-falante solteiro Celestion® Vintage 30 de 12

2x12 Super-Sonic

Gabinete de combo Fender de bétula com dois alto-falantes Celestion® Vintage 30 de 12

4x12 RCT

Baseado no gabinete com traseira fechada de Mesa Boogie Rectifier com quatro alto-falantes Celestion® Vintage 30 de 12”

4x12 GB

Baseado num gabinete Marshall com quatro alto-falantes Celestion® Greenback de 12”

4x12B GB

A versão mais brilhante do gabinete Marshall 4x12” descrito diretamente acima

4x12 V30

Baseado no gabinete Fender Super-Sonic com quatro alto-falantes Celestion® Vintage 30 de 12”

4x12B V30

A versão mais brilhante do gabinete Fender Super-Sonic 4x12” descrito diretamente acima

4x12 SOL

Baseado no gabinete Soldano com traseira fechada com quatro alto-falantes 12” Eminence® Legend

4x12FRD

Baseado no gabinete Friedman 4x12” com traseira fachada com alto-falantes Celestion® Greenback.

4x12B FRD

A versão mais brilhante do gabinete Friedman 4x12” descrito diretamente acima

2x15D130

Baseado no gabinete Fender Dual Showman com um ataque distintivo de dois alto-falantes 15” JBL® D130F

2x12 Jubilee

Baseado no pequeno gabinete Marshall inclinado com dois alto-falantes Celestion® G12-75

Blues Junior

Baseado no gabinete com traseira aberta de Fender combo com alto-falante solteiro 12” Celestion® A-Type

1x12 LTD

Baseado no gabinete com traseira aberta Fender Blues Junior LTD com alto-falante solteiro Jensen® de 12”

2x12JC

Baseado no combo clássico com raseira aberta Roland JC-120 Jazz Chorus 2x12”

2x12 VK

Baseado no gabinete estendido com traseira fechada de Fender Vibro-King com dois alto-falantes 12” Celestion® Vintage 30

3x10 VK

Baseado no gabinete Fender Vibro-King com três alto-falantes 10”

4x10 SUP

Baseado no gabinete Fender Super Reverb com quatro alto-falantes 10” Jensen®

4x12 UC

Baseado no gabinete Bogner Uberkab com quatro alto-falantes 12” Celestion®
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Editação de Efeitos
Além dos modelos de amplificador, cada predefinição também oferece várias combinações de efeitos. Os efeitos podemse editar em várias maneiras—se podem ignorar, substituir, mover, adicionar ou apagar. Além disso, as configurações
individuais de cada efeito também podem se modificar. Cada opção é explicada abaixo e nas páginas seguintes.
A editação dos tipos de efeitos em uso e sua posição no caminho do sinal se faz na SIGNAL PATH LAYER. Para fazer
isso, primeiro acesse o SIGNAL PATH LAYER pressionando seu BOTÃO LAYER correspondente, que primeiramente
destacará automaticamente o modelo do amplificador em uso. Para destacar um efeito, gire o ENCODER em qualquer
direção (veja as ilustrações abaixo). O efeito será destacado com uma seta branca abaixo dele e um rótulo acima.

Para aceder aos efeitos pressione primeiramente o BOTÃO LAYER central para entrar a opção SIGNAL PATH LAYER.

Gire o ENCODER em qualquer direção para destacar um efeito (como indicado aqui pela seta branca abaixo e rótulo acima).

Para cada predefinição vale que o símbolo de espaço reservado que consiste num signo de mais (+) num círculo aparece
nos extremos direito e esquerdo da capada SIGNAL PATH LAYER (veja a ilustração abaixo). Este símbolo indica uma
ranhura aberta na qual se pode mover ou adicionar um efeito (veja “Adicionar um efeito,” página 18). Em muitas
predefinições que incluem um ou mais efeitos, o usuário deve rolar para os extremos direito ou esquerdo usando o
ENCODER para que veja este símbolo.

Ilustração detalhada - duma predefinição diferente que não inclui um ou mais efeitos - na qual as ranhuras abertas nas quais os efeitos podem ser
colocados são marcadas pelo símbolo de espaço reservado que consiste num sinal de mais num círculo nas duas extremidades da capada SIGNAL
PATH LAYER.

Ignorar o Efeito do Bypass
Existem duas maneiras de ignorar efeitos. A primeira é a função geral de ativação / desativação que simplesmente
desliga todos os efeitos em todas as predefinições com o simples toque dum botão. A segunda permite aos usuários
ignorar efeitos individuais específicos dentro duma predefinição.
Para desligar todos os efeitos de Mustang GTX em cada predefinição (e ligá-los novamente), pressione o botão funcional
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X FX. Neste modo não há opção para armazenar; é somente uma maneira rápida de ativar e desativar todos os efeitos.
Ao pressionar o botão funcional X FX, este acenderá e um rótulo azul "bypass" aparecerá acima de cada efeito (veja a
ilustração abaixo). Se efeitos individuais específicos já foram ignorados numa predefinição, o uso do botão do utilitário X
FX não os ativará novamente.

O botão funcional “X FX” acende quando pressionado, ignorando todos os efeitos em todas as predefinições (conforme indicado pelos rótulos azuis
“BYPASS” acima de cada efeito).

Para ignorar efeitos individuais específicos dentro duma predefinição, destaque-a na camada SIGNAL PATH LAYER e
pressione o ENCODER. Selecione “BYPASS” no menu de opções de colocação de efeitos e pressione o ENCODER outra
vez mais. A camada SIGNAL PATH LAYER depois mostrará que o efeito tem sido ignorado, a caixa que contém o número
de predefinição muda de azul para vermelho (indicando que a editação de predefinição tem sido feita) e o botão funcional
SAVE acende. Com o efeito ignorado agora, outras editações podem se fazer ou o botão funcional SAVE se pode
pressionar para armazenar as editações realizadas. (veja as ilustrações abaixo).

Para ignorar um efeito destacado, primeiro pressione o ENCODER para acessar o menu de opções de colocação de efeitos.

No menu de opções de colocação de efeitos gire o ENCODER para destacar »BYPASS« y depois pressione-o para seleccionar.

Com o efeito ignorado (como indicado nesta imagem pela seta branca abaixo dele e pela caixa azul que contém o rótulo “BYPASS” acima dele), continue
editando outros parâmetros se quer ou pressione o botão funcional SAVE iluminado para armazenar as editações feitas.

Substituir um Efeito
Para substituir um efeito, destaque o efeito a ser substituído na SIGNAL PATH LAYER e pressione o ENCODER.
Selecione “REPLACE” no menu de opções de colocação de efeitos e pressione o ENCODER outra vez mais. Seleccione
uma das quatro categorias de efeitos que aparecem—Stomp Box, Modulation, Delay ou Reverb— e pressione o
ENCODER para acessar aos efeitos na categoria particular. Percorra pelos efeitos e pressione o ENCODER para
selecionar um como substituto.
A camada SIGNAL PATH LAYER depois mostrará o novo efeito e indicará que o original tem sido substituído, a caixa que
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contém o número de predefinição muda de azul para vermelho (indicando que a editação de predefinição tem sido feita) e
o botão funcional SAVE acende. Com o efeito substituído agora, outras editações podem se fazer ou o botão funcional
SAVE se pode pressionar para armazenar as editações realizadas. (veja as ilustrações na próxima página). Note que
pressionando o botão PRESET LAYER correspondente ao “X” circulado na JANELA DE ECRÃ fecha-se a opção de
colocação de efeitos e os menus de categoria de efeitos; pressionando-o quando corresponder ao rótulo "voltar" (como no
menu de efeitos) retorna o usuário à tela anterior.

Para substituir um efeito destacado, primeiro pressione o ENCODER para acessar o menu de opções de colocação de efeitos.

No menu de opções de colocação de efeitos gire o ENCODER para destacar »REPLACE« y depois pressione-o para seleccionar.

Gire o ENCODER para destacar uma das quatro categorias e depois pressione o ENCODER para seleccionar a categoria de efeitos.

Gire o ENCODER para destacar o efeito para substituir y depois pressione-o para seleccionar.

Com o efeito substituído (como indicado nesta imagem pela seta branca abaixo dele e o rótulo acima dele), continue editando outros parâmetros se quer
ou pressione o botão funcional SAVE iluminado para armazenar as editações feitas.

Mover um Efeito
Para mover um efeito a uma posição diferente, destaque o efeito a ser movido na SIGNAL PATH LAYER e pressione o
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ENCODER. Selecione “MOVE” no menu de opções de colocação de efeitos e pressione o ENCODER outra vez mais.
Uma caixa alaranjada aparecerá em torno do nome do efeito selecionado, juntamente com uma seta branca piscando
indicando que o efeito está pronto para ser movido. Gire o ENCODER para mudar o efeito seleccionado, pressione o
ENCODER para posicionar o efeito numa nova colocação.
A camada SIGNAL PATH LAYER depois mostrará o efeito na sua nova posição, a caixa que contém o número de
predefinição muda de azul para vermelho (indicando que a editação de predefinição tem sido feita) e o botão funcional
SAVE acende. Com o efeito movido agora, outras editações podem se fazer ou o botão funcional SAVE se pode
pressionar para armazenar as editações realizadas. (veja as ilustrações abaixo e na próxima página).

Para mudar um efeito destacado, primeiro pressione o ENCODER para acessar o menu de opções de colocação de efeitos.

No menu de opções de colocação de efeitos gire o ENCODER para destacar »MOVE« y depois pressione-o para seleccioná-lo.

O efeito seleccionado, destacado com a seta branca abaixo e um rótolo acima dele aparece numa caixa alaranjada indicando que está preparado para
ser movido a uma nova posição no caminho de sinal por girar o ENCODER.

Após mover o efeito selecionado, girando o ENCODER, pressione o ENCODER para selecionar a sua nova posição no caminho do sinal.

Com o efeito movido a nova posição (como indicado nesta imagem pela seta branca abaixo dele e o rótulo acima dele), continue editando outros
parâmetros se quer ou pressione o botão funcional SAVE iluminado para armazenar as editações feitas.
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Adicionar um Efeito
Existem três maneiras de adicionar efeitos.
Na primeira, destaque um dos dois símbolos de sinal de mais do indicador de posição na SIGNAL PATH LAYER, girando
o ENCODER. O círculo contendo o símbolo do sinal de mais ficará verde. Pressione o ENCODER para ver o menu das
quatro categorias de efeitos - Stomp Box, Modulation, Delay e Reverb. Destaque a categoria girando o ENCODER,
depois pressione o ENCODER para aceder os efeitos na categoria particular. Percorra pelos efeitos e pressione o
ENCODER para selecionar um efeito.
A camada SIGNAL PATH LAYER depois mostrará o efeito novamente adicionado na caixa verde com a seta branca
piscando abaixo dele e o rótulo acima indicando que o efeito pode se mover a uma posição diferente (se quiser) por girar
e pressionar o ENCODER.
Uma vez adicionado o efeito, a caixa que contém o número de predefinição passa de azul para vermelho (indicando que
a editação de predefinição tem sido feita) e o botão funcional SAVE acende. Com o efeito adicionado, outras editações
podem se fazer ou o botão funcional SAVE se pode pressionar para armazenar as editações realizadas. (veja as
ilustrações abaixo e na próxima página). Note que pressionando o botão PRESET LAYER correspondente ao “X”
circulado na JANELA DE ECRÃ fecha-se o menu de categorias de efeitos; pressionando-o quando corresponder ao
rótulo "voltar" (como no menu de efeitos) retorna o usuário à tela anterior.

Para adicionar um efeito destaque o símbolo de mais de indicador de posição por girar o ENCODER a ele. O círculo contendo o símbolo do sinal de
mais ficará verde. Pressione o ENCODER para acessar ao menu das quatro categorias de efeitos.

Seleccione uma categoria de efeitos por percorrer a ela e pressionar o ENCODER.

Seleccione um efeito por percorrer a ele e pressionar o ENCODER.

O efeito adicionado novamente, destacado com a seta branca abaixo e um rótolo acima dele aparece numa caixa verde
indicando que está preparado para ser movido a uma nova posição no caminho de sinal por girar o ENCODER.
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Após mover o efeito adicionado novamente, girando o ENCODER, pressione o ENCODER para selecionar sua nova
posição no caminho do sinal.

Com o efeito novamente adicionado (como indicado nesta imagem pela seta branca abaixo dele e o rótulo acima dele),
continue editando outros parâmetros se quer ou pressione o botão funcional SAVE iluminado para armazenar as editações
feitas.

Na segunda maneira de adicionar um efeito destaque um efeito existente na capada SIGNAL PATH LAYER e pressione
ENCODER. Selecione “ADD FX” no menu de opções de colocação de efeitos e pressione o ENCODER outra vez mais.
Seleccione uma das quatro categorias de efeitos que aparecem e pressione o ENCODER para acessar aos efeitos na
categoria particular. Percorra pelos efeitos e pressione o ENCODER para selecionar um efeito.
A camada SIGNAL PATH LAYER depois mostrará o efeito novamente adicionado na caixa verde com a seta branca
piscando abaixo dele e o rótulo acima indicando que o efeito pode se mover a uma posição diferente por girar e
pressionar o ENCODER.
Uma vez adicionado o efeito, a caixa que contém o número de predefinição muda de azul para vermelho (indicando que
a editação de predefinição tem sido feita) e o botão funcional SAVE acende. Com o efeito adicionado, outras editações
podem se fazer ou o botão funcional SAVE se pode pressionar para armazenar as editações realizadas. (veja as
ilustrações abaixo e na próxima página).

Na outra maneira de adicionar um efeito, destaque um efeito existente numa predefinição por girar o ENCODER ao ele e pressionando nele para ver o
menu das quatro categorias de efeitos.

Seleccione “ADD FX” no menu de opções de colocação por percorrer a ele e pressionar o ENCODER.
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Seleccione uma categoria de efeitos por percorrer a ela e pressionar o ENCODER.

Seleccione um efeito por percorrer a ele e pressionar o ENCODER.

O efeito adicionado novamente, destacado com a seta branca abaixo e um rótolo acima dele aparece numa caixa verde indicando que está preparado
para ser movido a uma nova posição no caminho de sinal por girar o ENCODER.

Após mover o efeito adicionado novamente, girando o ENCODER, pressione o ENCODER para selecionar sua nova posição no caminho do sinal.

Com o efeito novamente adicionado (como indicado nesta imagem pela seta branca abaixo dele e o rótulo acima dele), continue editando outros
parâmetros se quiser ou pressione o botão funcional SAVE iluminado para armazenar as editações feitas.

Apagar um Efeito
Para apagar um efeito do caminho de sinal, destaque o efeito na capada SIGNAL PATH LAYER e pressione o
ENCODER. Selecione “DELETE” no menu de opções de colocação de efeitos e pressione o ENCODER outra vez mais.
O efeito se apaga e outro efeito usado (se houver) muda-se a sua posição. Se o efeito apagado foi o único efeito no
caminho do sinal (pré ou pós), um símbolo de espaço reservado que consiste do sinal de mais (+) no círculo aparecerá
na sua posição.
Uma vez apagado o efeito, a caixa que contém o número de predefinição muda de azul para vermelho (indicando que a
editação de predefinição tem sido feita) e o botão funcional SAVE acende. Com o efeito agora apagado, outras
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editações podem se fazer ou o botão funcional SAVE se pode pressionar para armazenar as editações realizadas. (veja
as ilustrações abaixo e na próxima página).

Para apagar um efeito destacado, primeiro pressione o ENCODER para acessar o menu de opções de colocação de efeitos.

Seleccione “DELETE” no menu de opções de colocação por percorrer a ele e pressionar o ENCODER.

A camada SIGNAL PATH LAYER depois mostrará que o efeito tem sido apagado (como ilustrado pela seta branca) substituindo-o pelo símbolo de
mais de espaço reservado (como neste caso) ou colocando outro efeito (se presente) na sua posição.

Editação de Configurações de Efeitos
Para editar as configurações de controlo dum efeito específico, gire o ENCODER para destacar o efeito na camada
SIGNAL PATH LAYER e, em seguida, pressione o botão CONTROLS LAYER, que apresenta os controles individuais de
cada efeito. Gire o ENCODER para rolar pelos controlos de efeitos disponíveis, dos quais cada tornará-se azul à medida
que são destacados e pressione o ENCODER para selecionar um controlo de efeito específico, que ficará vermelho.
Após selecionar um controlo de efeito específico, gire o ENCODER para editar esse controlo de efeito específico
conforme a preferência e pressione o ENCODER novamente para armazenar a configuração de controlo de efeito
editada. O controlo de efeito editado depois passará de vermelho para azul. Uma vez editado o efeito, a caixa que
contém o número de predefinição passa de azul para vermelho (indicando que a editação de predefinição tem sido feita)
e o botão funcional SAVE acende. Com o efeito agora editado, outras editações de controlos de efeitos podem se fazer
ou o botão funcional SAVE se pode pressionar para armazenar as editações realizadas. (veja as ilustrações abaixo e na
próxima página).

Para editar a configuração dum efeito específico, destaque o efeito na camada de SIGNAL PATH LAYER por percorrê-lo mediante o ENCODER e
depois pressione o botão de CONTROLS LAYER.
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Na camada de CONTROLS LAYER destaque um controlo de efeito rolando para ele usando o ENCODER;
cada controlo de efeito torna-se azul conforme é destacado.

Pressione o ENCODER para seleccionar o controlo de efeito específico para editar que se depois tornará
vermelho

Gire o ENCODER para ajustar o botão de controlo do efeito de acordo com a preferência.

Pressione o ENCODER para armazenar a configuração editada do controlo de efeito. O controlo de efeito
torna-se azul.

Com o controlo de efeito específico configurado, siga ajustando outros parâmetros ou pressione o botão
funcional SAVE para armazenar as editações realizadas.
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Uso de Botão Tap Tempo
Nas predefinições que incluem os efeitos de Modulação, Delay ou ambos tipos*, o botão funcional TAP pisca de acordo
com a velocidade padrão do efeito de atraso último no caminho de sinal (ou do efeito de modulação último se nenhum
efeito de atraso está presente). Se pode deixar esta velocidade como está o se pode modificar mediante o botão
funcional TAP. Para ajustar um novo tempo TAP, toque no botão funcional TAP piscante no tempo desejado pelo menos
duas vezes (veja a ilustração abaixo). O botão do utilitário TAP funcionará independentemente da camada destacada
(PRESET LAYER, SIGNAL PATH LAYER ou CONTROLS LAYER).

Para cambiar o tempo do primeiro efeito de atraso (ou de modulação se nenhum efeito de atraso está presente), toque no botão funcional TAP no
tempo desejado.

Parâmetros de tempo diferentes para todos os efeitos de atraso e modulação no caminho do sinal podem se ajustar na
camada CONTROLS LAYER sem o uso do botão utilitário TAP. Na camada SIGNAL PATH LAYER use o ENCODER
para destacar o efeito de atraso ou modulação que deseja modificar, os controlos dele aparecerão na camada
CONTROLS LAYER. Entre na CONTROLS LAYER pressionando o botão correspondente da camada e role até o
parâmetro de tempo a ser alterado usando o ENCODER. Pressione e gire o ENCODER para selecionar e ajustar o valor
de tempo desejado, durante o qual a janela que contém o valor de tempo ficará vermelha; pressione o ENCODER
novamente para armazenar o novo valor de tempo (veja a ilustração abaixo).

Os tempos dos efeitos de atraso e modulação também se podem modificar por destacar o valor numérico do parâmetro de tempo na camada
CONTROLS LAYER, depois pressionando e girando o ENCODER para definir o tempo desejado.

Subdivisões do tempo tap
Os efeitos de atraso e modulação do Mustang GTX podem se sincronizar com a velocidade BPM preferida do tocador.
Para mostrar a velocidade BPM pressione o botão funcional TP uma vez, a velocidade mostra-se na JANELA DE ECRÃ.

Os efeitos de modulação e de atraso do MUSTANG GTX estão listadas nas páginas 25-27. Existem dois modos para BPM »global« e »predefinido«. O modo»global « aplica BPM simples a todas as predefinições. No modo “predefinido”, cada predefinição possui o seu
próprio BPM, que se pode definir individualmente para cada predefinição (a velocidade padrão é 120 BPM). Para alternar dum modo BPM para outro,
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pressione o botão de camada LAYER inferior correspondente a “modo: preset” ou “modo: global” na JANELA DE ECRÃ; gire o ENCODER para ajustar
a velocidade de BPM:

Configuração de divisão de notas
Para sincronizar um efeito com a velocidade de BPM, o usuário pode definir uma "divisão de notas" específica para
efeitos de modulação e atraso. Uma vez configurada a divisão de notas, o valor do tempo é calculado automaticamente
para que se ajuste à configuração atual de BPM. Se o parâmetro do tempo for alterado, a divisão da nota é
automaticamente ajustada para "off".
Os valores das divisões das notas estão desativados, nota inteira, meia nota, meia nota pontilhada, tripleto de meia
nota, semínima, semínima pontilhada, trigêmeo semínima, colcheia, colcheia, colcheia pontilhada, tripleto de colcheia,
semicolcheia, semicolcheia, semicolcheia, semicolcheia trigêmeo de nota, trigésima segunda nota, pontilhada em
trigésima segunda e trigésima segunda nota.
Para definir as divisões das notas, vá para a CONTROLS LAYER do efeito de modulação ou atraso selecionado,
pressionando o BOTÃO LAYER inferior correspondente. Use o ENCODER para rolar e selecionar “NOTE DIVISION”
(abreviado como “DIV”); depois gire e pressione o ENCODER para selecionar o valor de divisão da nota:

Se todas as divisões de notas estão desativadas, o BPM corresponderá à velocidade do último efeito de modulação ou
atraso no caminho do sinal.
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Lista dos Tipos de Efeitos
Os efeitos integrados do Mustang GTX estão organizados em seis menus de categorias: Efeitos Stompbox (15), efeitos
Modulation (14), efeitos Delay (13), efeitos Reverb (14), efeitos Dynamics+EQ (7) e efeitos Filters+Pitch (9). Os
nomes e descrições de cada um aparecem abaixo, por categoria. Os efeitos do Mustang GTX são continuamente
revisados e atualizados.

EFEITOS STOMBOX
Ranger Boost

Efeito de distorção inspirado no Dallas Rangemaster Treble Booster dos anos 60

OVERDRIVE

Efeito overdrive versátil da Fender especialmente projetado para Mustang GTX.

Mythic Drive

Inspirado no overdrive de diodo de germânio do Klon Centaur dos anos 90

Greenbox

Efeito overdrive inspirado por original Ibanez TS808 Tube Screamer do final dos anos 70

Blackbox

Efeito de distorção inspirado pelo Pro Co RAT

Yellowbox

Efeito de distorção inspirado no MXR Distortion Plus dos anos 70

Orangebox

Efeito overdrive inspirado no original Ibanez DS-1 do final dos anos 70

Fuzz

Fuzz versátil da Fender com resposta variável de gama-baixa especialmente projetada para o
Mustang GTX

Big Fuzz

Efeito de distorção inspirado pelo Electro-Harmonix Big Muff

Varifuzz

Fuzz versátil com controle de estancamento dos baixos

Round Fuzz

Inspirado no Fuzz Face clássico da segunda metade dos anos 60

Octobot

Combinação parecida a sintetizador do efeito de oitava para baixo e fuzz de oitava acima

Ram Fuzz

Efeito de distorção inspirado pelo Electro-Harmonix Big Muff (o modelo Ram's Head)

Russian Fuzz

O mesmo que "Ram Fuzz" acima, mas baseado na versão russa dos anos 90

Tube OD

Efeito de distorção inspirado por B.K. Butler Tube Driver

EFEITOS DE MODULAÇÃO
Note que o botão funcional TAP funciona com efeitos de modulação do Mustang GTX e pisca quando uma predefinição
usando um ou mais efeitos de modulação está ativa.
Sine Chorus

Efeito de chorus/coro arredondado suavemente usando uma onda senoidal para modulação
Efeito de chorus/coro distintivo usando uma onda triangular para modulação

Triangle Chorus

25

Efeito de flanger arredondado usando uma onda senoidal para modulação
Sine Flanger
Triangle Flanger

Efeito de flanger distintivo usando uma onda triangular para modulação

EFEITOS DE MODULAÇÃO
VIBRATONE

Efeito clássico Fender do final dos anos 60/início dos anos 70 com um deflector de altofalante giratório

VINTAGE TREMOLO

Tremolo de fotorresistor "stuttering" clássico da Fender, como se ouve nas amplificadores
da Fender, como o Twin Reverb

Sine Tremolo

Tremolo bias de tubo pulsando suavemente, como pode-se ouvir em amplificadores como
o Fender Princeton Reverb
Dissonância criativa não harmónica da era inicial da música electrónica

Ring Modulator
Phaser

Jetliner "whoosh” muito indispensável ouvido em gravações inumeráveis

Phaser 90

Efeito de mudança de fase inspirado no clássico MXR Phase 90 dos anos 70

Vibe Unit

Basaedo no Uni-Vibe phaser/vibrato pedal do final dos anos 60

Harmonic Tremolo

Baseado no efeito distintivo incorporado em certos amplificadores Fender do início dos
anos 60

4-Knob Flanger

Baseado no MXR M117 Flanger

JC Chorus

Baseado no canal limpo e super brilhante do amplificador clássico Roland JC-120 Jazz
Chorus

EFEITOS DELAY/ATRASO
Note que o botão funcional TAP funciona com efeitos de atraso do Mustang GTX e pisca quando uma predefinição
usando um ou mais efeitos de modulação está ativa.
Mono Delay
Mono Echo Filter
Stereo Echo Filter

Repetição de sinal limpa, simples e intocada
Eco mono com um efeito de wah espaçado uniformemente nas repetições do sinal
Eco estéreo com um efeito de wah espaçado uniformemente nas repetições do sinal

Tape Delay

Baseado numa unidade de eco de fita analógica clássica com imperfeições que criaram "uau"
e "vibração" distintos

Stereo Tape Delay

Semelhante ao Tape Delay acima, mas com expansão de campo estéreo

Multi Tap Delay

Atraso rítmico que se pode ser subdividir em vários "toques" com diferentes intervalos de
tempo

Reverse Delay

Inverte a forma de notas para o efeito clássico de «guitarra backwards»
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Ping Pong Delay

Repetições no campo estéreo alternando entre direita e esquerda, gerando um efeito "pinguepongue"

Ducking Delay

Notas atrasadas "se esquivam" do caminho durante a sessão e preenchem lacunas quando
não estão tocando

EFEITOS DE MODULAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
2290 Delay

Inspirado no atraso do TC Electronic TC 2290, um atraso- padrão de estúdio digital dos anos
80 que ainda hoje é procurado por suas repetições nítidas e opções versáteis de pannning /
modulação

Memory Delay

Inspirado no Electro-Harmonix Deluxe Memory Man, um pedal de atraso de "bucket-brigade"
do final dos anos 70, que transmite o seu caráter distintivo a repetições e modulações

Space Delay

Baseado no amado Roland RE-201 Space Echo

Tape Plex

Recriação fiel do eco Maestro Echoplex EP-3

EFEITOS DE REVERBERAÇÃO
Small Hall
Mod. Small Hall

Simula o tipo de reverberação brilhante frequentemente ouvido, por exemplo, numa sala do
tamanho duma sala de cinema
Baseado no Small Hall Reverb da Fender adicionando uma modulação exuberante à estrutura
de reverberação interna Controlos de corte de alta e baixa frequência adicionados expandem
ainda mais as possibilidades criativas

Large Hall

Efeito de Reverb forte e brilhante simulando o tamanho de, por exemplo, uma grande sala de
espectáculos e outros grandes espaços cavernosos

Mod. Large Hall

Semelhante ao Mod Small Hall Reverb acima, com modulação adicionada à estrutura interna
do Fender Large Hall Reverb

Small Room
Large Room
Small Plate

Efeito de Reverb mais quente, menos eco e típico de espaços menores e câmaras de eco
clássicas
Tipo de reverberação de som quente ouvido em salas maiores que não são salas, como muitos
nightclubs
Reverberação ressonantemente metálica com mais densidade e planicidade que as
reverberações de salas e quartos

Large Plate

O tipo do efeito REVERB ouvido em gravações inumeráveis baseado no clássico (e do tamanho
da mesa de bilhar) EMT 140

'63 Spring

Efeito clássico de reverberação Fender autônomo do início dos anos 60

'65 Spring

Efeito REVERB embutido nos amplificadores clássicos dos anos 60

Arena

Simulando a reverberação de longa duração típica para grandes estádios e arenas
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Ambient
Shimmer
GA-15 Reverb

Efeito de reverberação suave, típico de espaços notavelmente menores (ainda menores que a
reverberação de sala pequena acima)
Uma combinação sonora radiante de reverberação e mudança de pitch de duas oitavas
Baseado no reverb Gibson GA-15 da era dos anos 60, único na sua capacidade de ressoar
“totalmente molhado” (sem sinal seco)

EFEITOS DE DYNAMICS+EQ
Simple Comp

Efeito do compressor inspirado pelo clássico MXR Dyna Comp

Compressor

Compressor com controlos adicionais de ganho, limite, ataque e liberação

Sustain

Inspirado pelo MXR M-163 Sustain, um compressor raro dos anos 80 com um efeito de
compressão especialmente forte e tempo de ataque curto

Metal Gate

Inspirado no pedal ISP Technologies Decimator II G String Ideal especialmente para metal de
alto ganho, com uma curva de atenuação muito rápida

EQ Parametric

Equalizador paramétrico de intervalo médio com controles de baixos e agudos

EQ5 Graphic

Semelhante ao mesa Boogie Mark IIC + equalizador gráfico de cinco bandas

EQ7 Graphic

Equalizador gráfico de sete bandas baseado no Boss GE-7

EFEITOS DE FILTROS+PITCH
Pedal Wah

Wah de modo duplo inspirado no Dunlop Cry Baby e no pedal de wah Vox Clyde McCoy dos
anos 60

Touch Wah

Semelhante ao Pedal Wah acima mas controlado pela dinâmica de picking em vez dum pedal
de expressão

Envelope Filter

Inspirado no funktastico Mu-Tron III dos anos 70

Step Filter

Efeito ritmicamente agitado que corta notas em «passos» distintamente alternados

Pitch Shifter

Pitch shifter simples que adiciona outra nota acima ou abaixo da afinação do sinal seco

Diatonic Pitch

Pitch shifter produzendo um intervalo musical escolhido para criar notas harmonizadas na
clave

Pedal Shift
Pedal Harmony
Pedal Detune

Baseado nas funções de pitch-shift do pedal DigiTech Whammy; melhor quando usado com o
pedal EXP-1 Expression (página 45)
Baseado nas funções de harmonizador do pedal DigiTech Whammy; melhor quando usado
com o pedal EXP-1 Expression (página 45)
Baseado nas funções de de sintonização do pedal DigiTech Whammy; melhor quando usado
com o pedal EXP-1 Expression (página 45)
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FUNÇÕES DE MENU
Justamente à direita do ENCODER há uma coluna vertical de quatro botões funcionais. O terceiro abaixo é o botão
funcional MENU, que da o acesso a uma variedade de funções especiais do Mustang GTX (veja a ilustração abaixo).
Estas funções são mencionadas em outras partes deste manual; todas estão listadas e brevemente descritas aqui.

Depois de pressionar o botão funcional MENU, use o ENCODER para rolar e selecionar uma das várias funções
diferentes do MENU do Mustang GTX Estas funções são:
SETLISTS: Para criar e usar listas contendo grupos de predefinições selecionadas pelo usuário (páginas 29-32).
PREDEFINIÇÕES DE CLOUD: Para armazenar e usar predefinições de cloud (páginas 55-56).
WIFI & BLUETOOTH: Par ligar/desligar WiFi, seleccionar y conectar a uma rede e adicionando uma senha (páginas 3335). Também para acessar e usar a funcionalidade Bluetooth do Mustang GTX (páginas 35-37).
CONFIGURAÇÕES DE EQ & AMP: Para acesso a perfis Global EQ incorporados (página 50), controlo de ganho para
USB e line out (páginas 38-39, 51), Organizador de predefinições (páginas 51-52) e About This Amp (página 55).
Permite também o restabelecimento das predefinições e das configurações do amplificador de fábrica (páginas 53-54).
FOOTSWITCH: Para uso com pedais GTX-7 (páginas 40-45) e EXP-1 Expression (páginas 45-49). O pedal MGT-4 é
também compatível com Mustang GTX.
SINTONIZADOR: Permite usar o sintonizador cromático interno do Mustang GTX (páginas 37-38).

SETLISTS
Se usuário quiser pode agrupar as predefinições em listas »Setlists«. Estos são grupos criados por usuários que contêm
qualquer organização de predefinições, ideal para uma situação específica - um show ou ensaio, uma lista de favoritos,
género, lista de artistas etc. Simples de criar e editar, os Setlists personalizam e agilizam a experiência do Mustang GTX
para que os usuários podem acessar várias predefinições de maneira rápida e fácil.
Para aceder uma lista Setlist, pressione o botão funcional MENU e use o ENCODER para rolar até SETLISTS:

Aparece uma caixa verde com o símbolo de mais, pressione o ENCODER nele para criar uma nova lista Setlist:
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Aparece uma caixa rotulada “SETLIST 1”, pressione o ENCODER na SETLIS 1 para começar a adicionar predefinições
nela:

A caixa verde de sinal de mais aparecerá de novo, pressione o ENCODER nela para ver uma lista de predefinições para
selecionar:

Use o ENCODER para rolar entre as predefinições para adicioná-las à SETLIST 1, depois pressione o ENCODER para
selecionar uma predefinição desejada:

A predefinição selecionada agora está adicionada a SETLIST1, repita os dois passos prévios para adicionar outras
predefinições a SETLIST1. Uma vez várias predefinições adicionadas ao SETLIST 1, use o ENCODER para rolar e
ativar diferentes predefinições na Setlist selecionada:

Depois de terminar de criar e usar uma lista Setlist, regresse ao modo principal de predefinições pressionando o botão
LAYER superior. Note que, ao fazer isso, a PRESET LAYER exibirá a predefinição que foi destacada pela última vez na
lista Setlist:
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Para apagar todas as predefinições duma lista Setlist, use o ENCODER para rolar à lista Setlist que deve-se apagar,
depois pressione o botão CONTROLS LAYER correspondente ao ícone de »engrenagem«:

“CLEAR SETLIST” aparece numa caixa azul, pressione o ENCODER nela para apagar todas as predefinições nesta
lista. Alternativamente pressione o botão LAYER superior LAYER correspondente a “back” na JANELA DE ECRÃ para
não apagar a lista Setlist:

Para apagar uma predefinição na lista Setlist, destaque a predefinição para apagar por rolar para ela usando o
ENCODER; pressione o botão CONTROLS LAYER correspondente ao ícone de «engrenagem» na JANELA DE ECRÃ:

Depois aparece “DELETE” numa caixa azul, pressione o ENCODER nela para apagar a predefinição. Alternativamente
pressione o botão PRESET LAYER correspondente a “back” na JANELA DE ECRÃ para não apagar a predefinição da
lista Setlist:

Para criar listas Setlist adicionas repita os passos descritos nas páginas 29 e 30. Estas serão automaticamente
rotuladas como "SETLIST 2", "SETLIST 3" e assim em ordem numérica.
Note que o Mustang GTX inclui as funções de backup e restabelecimento baseadas no cloud para predefinições (página
56).
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SETLISTS: PREDEFINIÇÕES FAVORITAS DE SALVAMENTO RÁPIDO
Uma predefinição favorita pode se armazenar rapidamente e convenientemente na "Lista de Favoritos/ FAVORITES”.
Para armazenar uma predefinição em «FAVORITES» basta pressionar e manter pressionado o ENCODER para uns
segundos até que o número do bloco da predefinição passe de azul para ouro.

A predefinição é adicionada automaticamente a uma lista Setlist “FAVORITOS”, que pode ser acessada pressionando o
botão funcional MENU e usando o ENCODER para rolar e selecionar “SETLIST”. A lista Setlist “FAVORITES” é sempre
a primeira exibida:

Pressione o ENCODER na “FAVORITES” para rolar entre e selecionar as predefinições armazenadas lá:

Para apagar uma predefinição desde a lista «FAVORITES» basta pressionar e manter pressionado o ENCODER para
uns segundos até que o número do bloco da predefinição passe de ouro para azul.
ATALHO DE MENU SETLIST
O menu Setlist pode se acessar rápida e facilmente usando um atalho direto do painel de controlo superior do Mustang
GTX. Simplesmente pressione e mantenha o botão superior de LAYER e a vista de Setlist aparacerá:

NOTE: O número máximo de Setlists é 25 (incluindo "FAVORITOS"); cada Setlist pode conter como máximo 50
predefinições.
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Uso de WiFi
A conectividade Wi-Fi do Mustang GTX oferece um acesso fácil à rede sem fio, permitindo que os usuários obtenham as
atualizações mais recentes do firmware do Mustang GTX (veja a página 60). Para começar, pressione o botão funcional
MENU e use o ENCODER para rolar até “WIFI & BLUETOOTH”, depois pressione o ENCODER em “WiFi”.
A configuração padrão do WiFi é "desativada", indicada por uma caixa vermelha denominada "WIFI OFF". Pressione o
ENCODER novamente para ativar o WiFi, indicado por uma caixa verde chamada “WIFI ON”. Uma vez ativado o WiFi,
use o ENCODER para rolar pelas redes disponíveis; selecione uma rede pressionando o ENCODER nela. Se uma rede
conhecida não for exibida, é possível inseri-la manualmente, selecionando a opção “ADD HIDDEN NETWORK” no final
da lista de redes disponíveis e usando o ENCODER para inserir os caracteres. (Comocomo ilustrada na páginas 7-8).
Depois de escolher uma rede selecione “CONNECT” no menu mostrado pressionando o ENCODER nela (outras opções
neste menu são descritas na página 35).
Depois de escolher “CONNECT,” o amplificador solicitará a entrada de sua senha. Para soletrar uma senha, pressione o
ENCODER uma vez para ativar o cursor e gire-o para escolher um signo. Pressione o ENCODER outra vez para inserir
a letra o signo seleccionado y proceda até que a senha seja completa. Depois de completar a senha, pressione o botão
LAYER superior (correspondente ao prompt na tela "done"). A conexão de rede bem-sucedida é indicada por um ponto
verde à esquerda do nome da rede. Todos os passos estão ilustrados abaixo e na página seguinte.
Note que pressionando os botões PRESET LAYER e CONTROLS LAYER também permite fechar alguns menus
(indicados por um "x") ou voltar ao passo prévio (indicado pelo rótulo "voltar").

Para ativar o Wi-Fi, primeiro pressione o botão do utilitário MENU.

Use o ENCODER para rolar pelo menu até “WiFi & Bluetooth”, depois pressione o ENCODER e selecione “WiFi”.

A configuração padrão do WiFi é "off" (rotulado numa caixa vermelha); pressione o ENCODER para ativar o WiFi (identificado numa caixa verde).
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Uma vez ativado o WiFi (indicado na caixa verde) use o ENCODER para rolar pelas redes disponíveis; selecione uma rede pressionando o ENCODER
nela.

É possível acessar a uma rede manualmente, rolando e selecionando “ADD HIDDEN NETWORK” (ADICIONAR REDE ESCONDIDA) e inserindo
caracteres girando e pressionando o ENCODER.

Depois de escolher uma rede, selecione “CONNECT” no menu mostrado pressionando o ENCODER nela (outras opções neste menu são descritas na
página 35).

Depois de selecionar “CONNECT”, insere a sua senha girando e pressionando o ENCODER para adicionar cada signo.

Depois de completar a senha, pressione o botão PRESET LAYER (correspondente ao prompt na tela "done").
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Um ponto verde à esquerda do nome da rede indica a conexão de rede bem-sucedida.

Quando o Wi-Fi está ativado no Mustang GTX, existem outras opções de menu de rede além de "CONNECT". Estas são
marcadas como “FORGET,” “MODIFY” e “INFO” (veja a ilustração abaixo). Use o ENCODER para rolar e selecionar
uma destas opções descritas abaixo:

Detalhe de ilustração da JANELA DE ECRÃ mostrando as opções adicionais do WiFi “FORGET,” “MODIFY” e “INFO”.

FORGET (ESQUECER): Para desconectar uma rede e removê-la da memória do amplificador. Para restabelecer a
conexão com uma rede "esquecida", siga os passos para"ADD HIDDEN NETWORK" (páginas 33-34).
MODIFY (MODIFICAR): Para modificações dos parâmetros “SSID”, “PROTOCOL” e “PASSWORD” mostrados na rede
atual. Use o ENCODER para rolar e selecionar um desses parâmetros, depois gire e pressione o ENCODER para inserir
caracteres individuais até que as modificações sejam concluídas.
INFO: Mostra o nome da rede atual (SSID), descrição do sinal, protocolo e estado da conexão. O usuário não pode
modificar estas informações.

Uso de Bluetooth
Os amplificadores Mustang GTX possuem a conectividade Bluetooth para facilitar o emparelhamento com dispositivos
de streaming de áudio e o aplicativo Fender Tone ™. As apps de streaming de música favoritas do dispositivo de áudio
do usuário podem se usar para transmitir áudio para o Mustang GTX.
Para começar, pressione o botão funcional MENU e use o ENCODER para rolar até “WIFI & BLUETOOTH”, depois
pressione o ENCODER em “BLUETOOTH”. A configuração padrão do Bluetooth é "desativada", indicada por uma caixa
vermelha denominada "BLUETOOTH OFF". Pressione o ENCODER novamente para ativar o Bluetooth, indicado por
uma caixa verde chamada “BLUETOOTH ON”. Depois de ativar o Bluetooth, selecione “MUSTANG GTX” no dispositivo
externo que está conectandose ao amplificador. Os usuários que desejam renomear o Mustang GTX nos seus
dispositivos externos podem fazê-lo pressionando o botão CONTROLS LAYER correspondente ao ícone "engrenagem"
na JANELA DE ECRÃ e usando o ENCODER para inserir cada carácter num novo nome. (como ilustrado na página 6).
Pressionando os botões LAYER LAYER também permite fechar alguns menus (indicados por um "x” num círculo) ou
voltar ao passo prévio (indicado pelo rótulo "voltar").
Note que o streaming de áudio Bluetooth e o áudio USB (página 38) não podem se usar ao mesmo tempo.
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Para ativar o Bluetooth, primeiro pressione o botão funcional MENU.

Use o ENCODER para rolar pelo menu até “WiFi & Bluetooth”, depois pressione o ENCODER e selecione “Bluetooth”.

Aparece a configuração padrão do Bluetooth "desligado" (rotulado numa caixa vermelha); pressione o ENCODER para ativar o Bluetooth (identificado
na caixa verde).

Com ativada a função Bluetooth do amplificador (como indicado na caixa verde), selecione “MUSTANG GTX” no dispositivo externo.Quando um
dispositivo de streaming está conectado ao Mustang GT, um ícone Bluetooth aparecerá no canto superior esquerdo da JANELA DE ECRÃ, indicando
a disponibilidade para o streaming:

Quando Fender TONE app está conectado ao Mustang GTX, um ícone do app aparecerá no canto superior esquerdo da
JANELA DE ECRÃ:
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CONTROLO DE VOLUME BLUETOOTH
O nível de volume dum dispositivo Bluetooth usado com o Mustang GTX pode se controlar usando o controlo de volume
no próprio dispositivo externo ou usando a função de menu "BT & AUX VOLUME". Para usar esta função dentro do meno
BLUETOOTH, use o ENCODER para rolar a e selecionar “BT & AUX VOLUME”. Use o ENCODER para rolar e selecionar
uma destas quatro opções descritas abaixo: “MASTER" permite que o volume do Bluetooth seja definido usando o
controle MASTER VOLUME do painel superior do Mustang GTX. "HIGH" e "LOW" oferecem níveis de volume
personalizados adicionais, e "NORMAL" retorna o usuário às configurações de volume Bluetooth "médias" padrão do
amplificador (veja as ilustrações abaixo).

Sintonizador Incorporado
Para acessar o sintonizador cromático incorporado no Mustang GTX, pressione e mantenha pressionado o botão
funcional TAP por dois segundos ou pressione o botão funcional MENU e selecione TUNER girando e pressionando o
botão ENCODER (veja as ilustrações abaixo).
O nome da letra de nota aparecerá na caixa na parte inferior e as barras verticais mais curtas em cada lado da barra
central vertical mais longa se iluminarão em vermelho para indicar vários graus de sustenido (à direita) ou bemol (à
esquerda). Valores precisos de inclinação numérica (em centavos) também aparecem nos dois lados da tela. Quando a
nota está sintonizada, a barra vertical central acenderá em verde. Quando terminar a sintonização, saia do modo
sintonizador pressionando o botão PRESET LAYER. Não olvide que o uso do sintonizador silencia a saída do alto-falante
e que o pedal GTX-7 também possui uma função de sintonização (veja a páginas 44-45).
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Também note que, no modo TUNER, o modo do sintonizador original de "bouncing ball", do Mustang GT permanece
disponível pressionando o BOTÃO LAYER inferior correspondente a "view" na JANELA DE ECRÃ (veja as ilustrações
abaixo). O Mustang GTX armazena automaticamente o modo de sintonizador preferido do usuário.

Entrada Auxiliar e de Fone de Ouvido
O painel de controlo do Mustang GTX possui dois conectores de 1/8”— uma entrada auxiliar para conectar dispositivos
móveis / de áudio externos e uma saída para uso conveniente de fones de ouvido.
Note que, ao usar a entrada auxiliar, os níveis de volume para dispositivos externos são ajustados pelos controlos de
volume nos próprios dispositivos externos ou mediante a função de menu “BT & AUX VOLUME” do Mustang GTX descrita
na página 37. Também note que com fones de ouvido conectados, a saída do alto-falante é silenciada.

Conectividade USB
O painel de controlo traseiro do Mustang GTX tem uma porta USB para gravação de áudio. Conecte um computador com
software de gravação a essa porta mediante um cabo micro USB (não incluído na entrega). Não se precisa de nenhum
driver externo para conectar a um computador Apple. Para conectar-se a um computador baseado no Windows, o usuário
deve baixar a configuração do driver ASIO com o dispositivo Fender Mustang, disponível em www.
fender.com/support/articles/fender-universal-asio-drive. Não olvide que o streaming por USB

e Bluetooth (página 36) não se podem usar ao mesmo tempo.
O controlo de ganho para USB está colocado no menu de "EQ & AMP SETTINGS". Pressione o
botão funcional de MENU e depois use o ENCODER para rolar até e selecionar "EQ & AMP SETTINGS", e depois "LINE
OUT/ USB GAIN". Use o ENCODER para rolar e selecionar um novo valor de ganho USB (página 51).

Linha de Saída e Envio/Retorno de FX
Os amplificadores Mustang GTX possuem conectores de saída de linha balanceada no painel traseiro (direita e esquerda)
para conexão com equipamentos externos de gravação e reforço de som (veja a ilustração abaixo).
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Detalhe de ilustração de saídas de linha balanceada no painel traseiro (direita e esquerda).

O controle de ganho descrito acima para a porta de áudio USB também pode se usar para a saída de linha, seguindo os
mesmos passos.
O Mustang GTX também possui um loop de efeitos. As tomadas de envio FX direita / esquerda e as saídas de retorno FX
direita / esquerda na extremidade direita do painel traseiro são para uso de efeitos externos mono ou estéreo (veja a
ilustração abaixo); um efeito mono pode-se conectar ao canal direito ou esquerdo. Note que os efeitos conectados nestas
entradas aqui são "globais" (não específicos de predefinições) e funcionam como os últimos elementos no caminho do
sinal.

Detalhe de ilustração de saídas/tomadas de envio/retorno FX no painel traseiro (direita e esquerda).
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Uso de Pedal
Com os amplificadores Mustang GTX podem-se usar três pedais - os pedais GTX-7 e MGT-4 e o pedal EXP-1
Expression.
O pedal de sete botões GTX-7 entrega-se juntamente com Mustang GTX100 e é opcional para Mustang GTX50. Oferece
o controlo remoto conveniente dos pedais de várias funções, incluindo o sintonizador embutido, a seleção de
predefinições de amplificador, ignorar os efeitos, looper de 60 segundos e muito mais. O pedal de expressão EXP-1,
opcional para os dois amplificadores Mustang GTX, é um pedal digital de modo duplo controlando os parâmetros de
volume e do amplificador / efeito do Mustang GTX.
O pedal de quatro botões MGT-4 é opcional para os dois modelos do Mustang GTX. As instruções de uso do pedal MGT4 Footswitch são a sua disposição online em Mustang GT Guitar Amplifier Expanded Owner's Manual Rev. A (PN
7712493000), e em Mustang GT Guitar Amplifier Addendum to Expanded Owner's Manual Firmware V2.0 (PN
7715279000).
Cada pedal pode-se usar individualmente por conectar a tomada “FOOTSWITCH” no painel traseiro do amplificador ou os
dois pedais se podem usar Ao mesmo tempo por »encadeando-os« juntos.

PARÂMETROS DE GTX-7
O pedal GTX-7 tem sete botões - um botão BANK UP no canto superior esquerdo, um botão MODE / TUNER no canto
superior direito e cinco botões FUNCTION numerados na parte inferior. Três LEDs de MODO estão no canto superior
direito e cinco LEDs de FUNÇÃO estão dispostos cada um acima de cada botão funcional FUNCTION. A JANELA DE
ECRÃ está no centro superior.

A. BOTÃO BANK UP: Usa-se para mover para cima e para baixo pelos grupos consecutivos ("bancos") de cinco
predefinições.
B. JANELA DE ECRÃ: Mostra a função do pedal atualmente em uso.
C. LEDS DE MODO: Os LEDs com código de cores indicam qual dos três modos está em uso - PRESETS (vermelho),
EFFECTS (âmbar) ou LOOPER (verde).
D. BOTAÔ DE MODO/TUNER: Usa-se para selecionar entre os modos PRESETS, EFFECTS e LOOPER, pressione e
mantenha para o modo de TUNER/SINTONIZADOR cromático.
E. BOTÕES/LEDS FUNCIONAIS Os cinco botões numerados permitem o controlo a pedal de várias funções do
Mustang GTX, dependendo do modo de pedal em uso. Os LEDs vermelhos acima de cada BOTÃO FUNCIONAL indicam
várias funções em uso.

40

Pedal GTX-7: MODOS
O pedal GTX-7 oferece três modos de Mustang GTX - PRESETS , EFFECTS e LOOPER. Para escolher um, percorra-os,
pisando no botão MODE (D) no canto superior direito do pedal repetidamente até que apareça o modo desejado,
conforme indicado pelo LED MODE (C) colorido.
MODO DE PRESETS
O modo PRESETS permite ao usuário alcançar qualquer uma das muitas predefinições do Mustang GTX usando o pedal
GTX-7. Para fazer isso, pise no botão MODE (a seta verde na ilustração abaixo) até que o modo PRESETS seja ativado,
conforme indicado pelo LED MODE vermelho iluminado diretamente à direita do rótulo "PRESETS"
Quando o pedal GTX-7 está no modo PRESETS, as predefinições ficam disponíveis em grupos consecutivos de cinco
"bancos", com cada uma das cinco predefinições num banco atribuída sequencialmente aos botões FUNCTION 1, 2, 3, 4
e 5. Para mover para cima pelos bancos subsequentes de cinco predefinições, pise no botão BANK UP (seta azul na
ilustração abaixo). Para mover “para baixo” para o banco anterior de cinco predefinições, pise e mantenha pressionado o
botão BANK UP.
Uma vez atingido o banco que contém a predefinição desejada, selecione a predefinição desejada dentro desse banco
pisando no botão funcional correspondente (setas amarelas na ilustração abaixa). Depois de escolher o banco que
contém a predefinição desejada, selecione a predefinição desejada dentro desse banco pisando no botão funcional
correspondente (veja a ilustração abaixo na qual a predefinição 3 é ativa).

Note que ao ativar o modo PRESETS, o pedal GTX-7 se ajustará automaticamente para qualquer que seja a predefinição
MUSTANG GTX já definida no amplificador. Esta predefinição será atribuída ao botão FUNCTION do pedal
correspondente à posição da predefinição dentro do seu banco (1, 2, 3, 4 ou 5). Por exemplo, se a predefinição do
amplificador está definida para o número de predefinição 33, o pedal GTX-7 no modo PRESETS também será definido na
predefinição 33 e atribuirá essa predefinição ao botão funcional FUNCTION 3 (a terceira predefinição no banco que
contém as predefinições 31, 32, 33, 34 e 35)
MODO DE EFEITOS
O modo de EFEITOS permite ao usuário ativar e desativar os primeiros cinco efeitos numa predefinição do Mustang GTX
usando o pedal GTX-7 (conhecido como o modo padrão de EFEITOS ou a configuração dos "cinco primeiros").
Para fazer isso, pise no botão MODE do pedal (seta verde na ilustração na página seguinte) até que se ative o modo
EFFECTS e o LED MODE diretamente à direita da etiqueta “EFFECTS” acende em âmbar e “EFF” apareça na JANELA
DE ECRÃ (veja a ilustração na página seguinte). Quaisquer efeitos na predefinição ativa são atribuídos aos botões
funcionais FUNCTION do pedal - rotulados como "FX1", "FX2", "FX3", "FX4" e "FX5" para esse fim (setas amarelas na
ilustração abaixo). Quando um efeito está ativado, o LED vermelho FUNCTION acima do seu botão funcional atribuído
acenderá. Para ignorar um efeito, pise no botão FUNCTION correspondente; o efeito e seu LED vermelho de FUNCTION
apagarão. Para reativar o efeito, pise no botão FUNCTION mais uma vez.
Dessa maneira se atribuem até os cinco primeiros efeitos numa predefinição; numa predefinição com meramente dois
efeitos, por exemplo, eles são atribuídos aos botões FUNCTION "FX1" e "FX2", como no exemplo abaixo.
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Exemplo do modo EFFECTS mostrando uma predefinição com dois efeitos, cada um atribuído aos botões funcionais FUNCTION FX1 e FX2. Os LEDs
vermelhos dos botões FUNCTION iluminados acima de FX1 e FX2 indicam que ambos os efeitos estão acesos; ambos podem se desligar pisando nos
respectivos botões funcionais FUNCTION.

O modo de efeitos EFFECTS também oferece uma configuração de "categoria" na qual cinco categorias inteiras de efeitos
são atribuídas aos botões funcionais FUNCTION do pedal, permitindo ao usuário ligar e desligar todos os efeitos dum tipo
específico na predefinição ativa. Nesta configuração, os efeitos Stompbox são atribuídos ao botão FUNCTION FX1, os
efeitos de modulação são atribuídos ao botão FUNCTION FX2, os efeitos de atraso são atribuídos ao botão FUNCTION
FX3, os efeitos de reverberação são atribuídos ao botão FUNCTION FX4 e os efeitos Filtros + Pitch são atribuídos ao
botão FUNCTION FX5. Note que a categoria de efeitos Dynamics+EQ não se pode atribuir ao pedal.
Para usar esta configuração do modo EFFECTS, pressione o botão funcional MENU no painel de controlo do amplificador
e use o ENCODER para rolar e selecionar a opção de menu “FOOTSWITCH”:

Use o ENCODER para rolar e selecionar “GTX-7 (7-BOTÕES)” no menu de dispositivos mostrado, depois use o
ENCODER para rolar e selecionar “FX ASSIGN”:

Use o ENCODER para rolar e selecionar a configuração de "categoria", mostrada na JANELA DO ECRÂ como "1.STMP
2.MOD 3.DLY”, depois pressione o botão funcional do MENU para voltar à predefinição ativa.
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O pedal GTX-7 agora tem atribuído os efeitos Stompbox ao botão funcional FUNCTION FX1, os efeitos de Modulação ao
FX2, os efeitos de atraso/Delay ao FX3, os efeitos de Reverberação ao FX4 e os de Filters+Pitch ao FX5; cada um pode
se ligar e desligar pisando no botão funcional particular. Note que o Mustang GTX “lembrará” as configurações do modo
EFFECTS depois de desligar e ligar o amplificador novamente; para retornar à configuração padrão dos “cinco primeiros”
descrita anteriormente, repita os passos nesta seção e selecione a opção de menu “FIRST 5 (DEFAULT)“ (PRIMEIROS 5
(PADRÃO)” no passo final.
MODO LOOPER
O modo LOOPER permite ao usuário gravar loops de até 60 segundos e fazer overdub nas partes subsequentes.
Qualquer número de peças com overdub pode-se colocar em camadas sobre a peça gravada original; no entanto,
somente o último overdub criado pode se desfazer. Para gravar um loop, pise no botão MODE (seta verde na ilustração
abaixo) até que seja ativado o modo “LOOPER”; o LED do MODE diretamente acima à direita do rótulo “LOOPER”
iluminará em verde (veja a ilustração abaixo).
Para começar a gravar a primeira passagem musical, pise no botão FUNCTION 1 (seta amarela na ilustração abaixo)
rotulado “REC” para este fim. O LED vermelho FUNCTION acima do botão começará a piscar e a JANELA DE ECRÃ
mostrará "REC", indicando que o LOOPER está no modo de gravação; reproduza uma passagem com duração de até 60
segundos (veja a ilustração abaixo).

Ao terminar de reproduzir a primeira passagem musical, pare a gravação e inicie a reprodução pisando no botão
FUNCTION 3 (seta amarela na ilustração na página seguinte), rotulada "PLAY". O LED vermelho FUNCTION acima do
botão FUNCTION 1 deixará de piscar, o LED vermelho FUNCTION acima do botão FUNCTION 3 acenderá e a JANELA
DE ECRÃ indicará a reprodução mostrando "PLA" (veja a ilustração na página seguinte). Para parar a reprodução, pise no
botão FUNCTION 4, rotulado "STOP" (seta verde na ilustração na página seguinte); a JANELA DE ECRÃ mostrará "STP"
(não mostrado na ilustração).

Ao terminar de reproduzir a primeira passagem musical, passe ao modo de overdub pisando no botão FUNCTION 2 (seta
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amarela na ilustração na página seguinte). O LED vermelho FUNCTION acima do botão começará a piscar e a JANELA
DE ECRÃ mostrará "DUB", indicando que o LOOPER está no modo overdub e uma segunda passagem musical pode ser
gravada pela primeira (o modo overdub também pode ser ativado durante a reprodução da primeira passagem pisando no
botão FUNCTION 2). Siga com overdubbing passagens musicais quantas vezes desejar. Depois de gravar um overdub
pise no botão FUNCTION 3 (seta verde na ilustração abaixo) para iniciar a reprodução de todas as partes gravadas;
pressione botão FUNCTION 4 (seta azul na ilustração abaixo ) para parar a reprodução.

Durante a gravação, reprodução ou parada na primeira passagem musical, o usuário pode desfazer a gravação, se
desejar, pisando no botão FUNCTION 5 (seta amarela na ilustração abaixo), rotulada “UNDO.” Ao fazer isso, a gravação
será interrompida, o LED vermelho FUNCTION acima do botão acenderá e a JANELA DE ECRÃ mostrará o modo
atualmente em uso. (“REC” na ilustração abaixo). Uma vez adicionados os overdubs, no entanto, a função UNDO se
aplica somente ao último overdub registrado; os overdubs anteriores não podem ser desfeitos.

MODO DO SINTONIZADOR
O pedal GTX-7 se também pode usar para sintonização de maneira mãos livres. Para fazer isso, pise e mantenha
pressionado brevemente o botão MODE (seta verde na ilustração abaixo) para ativar o sintonizador cromático, sobre o
qual a letra do tom mais próxima da nota tocada aparece na JANELA DO ECRÃ. Os LEDs de FUNÇÃO 1 e 2 à esquerda
acendem em vermelho para indicar graus de bemol; os LEDs de FUNÇÃO 4 e 5 à direita acendem em vermelho para
indicar graus de sustenido. Ao atingir a afinação correta, o LED FUNCTION 3 no centro acende em vermelho. Depois de
fazer a sintonização pise em qualquer botão para sair do modo sintonizador. Não olvide que o sintonizador do pedal
silencia a saída de alto-falante.

Para ativar a função de sintonização do pedal GTX-7, pise e mantenha pressionado brevemente o botão MODE (seta verde). Neste exemplo, a nota “A”
é mostrada como particularmente abaixada ou bemol, conforme indicado pela iluminação do LED 1 no extremo esquerdo (seta amarela).
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Neste exemplo, a nota “A” é mostrada como um pouco elevada, conforme indicado pela iluminação do LED vermelho acima do botão FUNCTION 4 (seta
verde).

E aqui, a nota “G” é mostrada como sintonizada corretamente, conforme indicado pela iluminação do LED FUNCTION 3 verde central (seta amarela).
Depois de fazer a sintonização pise em qualquer botão do pedal para sair do modo sintonizador.

Pedal EXP-1 Expression
O EXP-1 Expression é um pedal de modo duplo que permite ao usuário controlar o volume principal (modo "Volume") e
vários parâmetros de amplificador e efeito (modo "Expressão").
Alterne entre os modos Volume e Expressão pisando no interruptor do dedo do pé (na parte superior do pedal). Os LEDs
verde e vermelho indicarão o modo em uso. Modo de volume - indicado pelo LED verde - controla o volume principal ou
pode se desligar. O modo de expressão - indicado pelo LED vermelho - controla muitos parâmetros de efeito do Mustang
GTX, como as frequências de efeito wah, velocidades de efeito de modulação, etc.

Para configurar o EXP-1 para uso, conecte-o à tomada do pedal na parte traseira do amplificador e ligue o amplificador.
Pressione o botão funcional MENU no amplificador e use o ENCODER para rolar até e selecionar “FOOTSWITCH” (não
mostrado), e depois “EXP-1(EXPRESSION)” no meno exibido (veja a ilustração abaixo).

Aparece o prompt para selecionar “PRESET SETTINGS” ou “GLOBAL SETTINGS” (veja a ilustração abaixo); use o
ENCODER para seleccionar. PRESET SETTINGS se usa para atribuir um amplificador ou efeito específico ao pedal EXP1 numa predefinição particular, na qual uma grande variedade de parâmetros pode se modificar, dependendo do
amplificador ou predefinição em uso. GLOBAL SETTINGS se usa para configurar parâmetros que influirão em todas as
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predefinições. Ambos tipos de configurações são detalhadas abaixo.

CONFIGURAÇÕES DE PREDEFINIÇÕES
Como referido acima PRESET SETTINGS se usa para atribuir o pedal EXP-1 a um amplificador ou efeito especifico numa
predefinição particular. Para fazer isso, pressione o ENCODER em PRESET SETTINGS, e o SIGNAL PATH LAYER no
centro mostrará - um de cada vez - o amplificador e os efeitos no preset ao qual o EXP-1 pode ser atribuído. O usuário
pode percorrer por estas opções girando o ENCODER (veja a ilustração abaixo).

Em EXP-1 PRESET SETTINGS, o amplificador e os efeitos numa predefinição à qual o EXP-1 pode ser atribuído são mostrados um a um na SIGNAL
PATH LAYER; o ENCODER se usa rolar através deles. No exemplo acima está destacado '65 Twin amp.
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Depois que um amplificador ou efeito é destacado na camada SIGNAL PATH LAYER, a CONTROLS LAYER abaixo
mostrará vários itens EXP-1 configuráveis para essa predefinição específica. Pressione o botão CONTROLS LAYER para
entrar na camada CONTROLS LAYER (veja a ilustração abaixo).

Para atribuir o EXP-1 a um efeito específico dentro duma predefinição, pressione o botão CONTROLS LAYER (seta amarela) para acessar itens,
incluindo as configurações de parâmetro (“PARAM”) para o efeito. No exemplo mostrado aqui, o EXP-1 controlará o efeito stompbox de overdrive da
Caixa Verde.

Use o ENCODER para rolar até e selecionar “PARÂMETRO”, que permite ao usuário selecionar um parâmetro de controle
do amplificador ou efeito mostrado na camada SIGNAL PATH LAYER, a ser controlado usando o EXP-1 no modo
Expression (veja a ilustração abaixo).

Use o ENCODER (seta amarela) para rolar até "PARÂMETRO", que abrange os controles individuais para o efeito destacado na camada SIGNAL PATH
LAYER. No exemplo mostrado aqui, "LEVEL" é um dos parâmetros de overdrive da Caixa Verde que pode-se atribuir ao EXP-1.

Uma vez selecionada, a caixa de parâmetro mudará de azul para vermelho e o ENCODER poderá se usar para rolar
pelos diferentes parâmetros de controlo; pressione o ENCODER em qualquer uma dessas opções para alterar suas
configurações para o uso com o pedal EXP1 (veja a ilustração abaixo). Uma vez selecionado o controlo mudará do azul
para vermelho indicando que se agora pode ajustar. Depois de completar o ajuste, pressione o ENCODER novamente e o
controlo retornará para azul com o novo valor do parâmetro no lugar.

No exemplo acima, pressione o ENCODER (seta amarela) em "LEVEL". A sua caixa mudará de azul para vermelho, indicando que os ajustes podem se
fazer nesse parâmetro do efeito de overdrive da Caixa Verde para uso com EXP-1

Depois de completar o ajuste de parâmetro, pressione o botão do utilitário SAVE para armazenar as alterações de
parâmetro (veja a ilustração abaixo).
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Na camada CONTROLS LAYER são vários outros modos de EXP-1. Use o ENCODER para rolar e selecionar esses
modos e as opções dentro deles. Estos modos são:
MODO VOLUME (“VOL”): Desativa a função de modo Volume do EXP-1 Volume (LED azul) (veja ilustrações abaixo).
MODO EXPRESSION (“EXP”): Permite três atribuições diferentes. “OFF” desliga o modo de função do pedal EXP-1
Expression (LED vermelho). “VOLUME” ajusta EXP-1 para controlo de volume principal (semelhante a VOLUME MODE
acima). “AMP/FX” configura EXP-1 para controlar o amplificador ou efeito mostrado na camada SIGNAL PATH LAYER.
MODOS HEEL/TOE (calcanhar/dedo) Juntos, eles especificam o intervalo do parâmetro a ser controlado.
MODO LIVE: Quando LIGADO, o parâmetro configurado salta imediatamente ao valor "mandado" pela posição do pedal.
Quando DESLIGADO, a posição inicial do pedal é “ignorada” até que o pedal seja realmente movido, após o que está
sincronizado com o parâmetro configurado.
MODO BYPASS: Quando LIGADO, o desvio de efeito pode se ativar e desativar usando a chave de dedo do EXP-1.
MODO REVERT: Quando LIGADO, o parâmetro configurado é restabelecido para o valor armazenado na predefinição ao
alternar do modo Expressão para o modo Volume usando a chave de dedo.
MODO DEFAULT: Configura o modo EXP-1 inicial (volume ou expressão) para a predefinição em uso. DEFAULT MODE
é substituído quando a função “MODE SOURCE” de “GLOBAL SETTINGS” é ajustada ao “PEDAL” (veja “GLOBAL
SETTINGS” na página seguinte).

Neste exemplo, para desativar a função do pedal do modo de volume EXP-1 para o '65 Twin mostrado na camada SIGNAL PATH LAYER, pressione o
botão CONTROLS LAYER. O modo“VOLUME” será destacado automaticamente na camada CONTROLS LAYER.

Pressione o ENCODER no “VOLUME.” A caixa de rótulo mudará de azul para vermelho, indicando que agora pode se fazer um ajuste.

Gire o ENCODER (seta amarela) a “OFF,” depois o pressione para seleccionar a configuração desligada “OFF”. A função do modo de volume do pedal
EXP-1 para o amplificador mostrado na camada SIGNAL PATH LAYER está desativada e a caixa de rótulo passará ao azul. Pressione o botão funcional
SAVE (seta verde) para armazenar os câmbios.

GLOBAL SETTINGS
Como acima-citado, GLOBAL SETTINGS se usa para atribuir a EXP-1 a todas as predefinições. Depois de pressionar o
botão funcional de MENU e rolar e selecionar “EXP-1 SETUP,” pressione o ENCODER outra vez e percorra a “GLOBAL
SETTINGS” (veja a ilustração abaixo).
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Pressione o ENCODER no “GLOBAL SETTINGS.” No menu mostrado podem-se modificar três parâmetros - MODE
SOURCE (fonte de modo), HEEL VOLUME (volume de calcanhar) e TOE VOLUME (volume de dedo). “MODE SOURCE”
se usa para selecionar entre as configurações de “PRESET” e “PEDAL” (predefinição o pedal). “PRESET” significa que
qualquer que seja a predefinição do usuário determina se o EXP-1 está no modo Volume ou no modo Expressão (isso
pode ser diferente de predefinição a predefinição). Na configuração "PEDAL", o EXP-1 substitui as configurações de
predefinições e permanece no modo (Volume ou Expression) no qual encontra-se atualmente.
Pressione o ENCODER e gire para selecionar “PEDAL” ou “PRESET.” A caixa de rótulo passará de azul para vermelho
(veja a ilustração abaixo) até que uma seleção seja feita pressionando o ENCODER NOVAMENTE, após o que a caixa de
rótulo voltará ao azul com a seleção atual no lugar.

“HEEL VOLUME” e “TOE VOLUME” usam-se juntos para definir uma faixa de volume coberta pelo pedal, cuja faixa
padrão é ajustada de 1 a 10, com o volume de calcanhar a 1 (sem volume) e o volume de dedo a 10 (volume total) ).
Essa faixa pode-se ajustar conforme a preferência, usando o controle "HEEL VOLUME" para definir um valor diferente
para o volume mínimo e usando o controle "TOE VOLUME" para definir um valor diferente para o volume máximo.
Use o ENCODER para rolar e selecionar os controles “HEEL VOLUME” e “TOE VOLUME”. Uma vez selecionado cada
um, se mudará do azul para vermelho indicando que se agora pode ajustar. Uma vez terminado o ajuste, pressione o
ENCODER novamente para armazenar o novo valor de controlo, e o controlo retornará para azul (veja a ilustração
abaixo).

Note que as alterações de Global Settings armazenam-se automaticamente, não se pede nenhum passo especial para
armazenar.

Configurações de EQ & Amp
“EQ & Amp Settings” é uma utilidade de MENU (veja a página 29) fornecendo acesso a várias funções, incluindo GLOBAL
EQ, LINE OUT/USB GAIN, PRESET ORGANIZER, RESTORE SETTINGS and RESTORE ALL e ABOUT THIS AMP.
Para acessar todas estas opções, pressione o botão funcional MENU e use o ENCODER para rolar e selecionar EQ&
AMP SETTINGS.

Pressione primeiramente o botão funcional de MENU para acessar a função Amp Settings.
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Use o ENCODER para rolar e selecionar “EQ & AMP SETTINGS.”

Global EQ
“Global EQ” é uma função do botão funcional de MENU no menu EQ & AMP SETTINGS (veja a página 29) que da acesso a
diferentes curvas de equalização para facilitar o ajuste da resposta geral do amplificador a diferentes ambientes acústicos. Isto é
particularmente útil quando os usuários têm todas as suas predefinições e configurações favoritas discadas, mas depois se
encontram, por exemplo, em salas ou áreas externas com som mais brilhante ou mais escuros etc. Em vez de reajustar todas as
predefinições e cada configuração, os usuários podem selecionar rápida e facilmente um dos nove perfis de equalização
diferentes, configurados para se adaptar ao ambiente em questão.
Ligue esta função por pressionar o botão funcional MENU (seta verde) e mediante o ENCODER seleccione “EQ & AMP
SETTINGS” e depois “GLOBAL EQ.” Percorra e seleccione qualquer uma das nove opções presentadas (veja as ilustrações
abaixo e na página seguinte)—“BRIGHT CUT EQ” para de-acentuar o extremo superior, ”FLAT EQ” (uma boa opção padrão que
na verdade não fornece nenhuma equalização adicional), dois perfis diferentes de “GUITAR FOCUS” , dois perfis diferentes para
acentuar o extremo superior “BRIGHT BOOST”, dois perfis “LOW CUT” para aparar a resposta de baixos e um perfil “LOW
VOLUME BASS BOOST” para uma resposta de baixos aprimorada em configurações de volume mais baixo (o uso deste EQ em
volumes mais altos pode causar ribombo ou distorções dos alto-falantes).

Para acessar a função Global EQ, pressione o botão funcional MENU e use o ENCODER para selecionar EQ& SETTINGS.

Use o ENCODER para rolar e selecionar “GLOBAL EQ.”

Gire o ENCODER para rolar a uma das nove opções de “GLOBAL EQ.”

Pressione o ENCODER para seleccionar uma opção de “GLOBAL EQ.”
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LINE OUT/USB GAIN
"LINE OUT/USB GAIN” é a função do botão MENU no menu de EQ & AMP SETTINGS (página 29) que fornece um
controlo de ganho separado para uso em USB e saída de linha (páginas 38-39). Para acesso pressione o botão funcional
de MENU e depois use o ENCODER para rolar até e selecionar "EQ & AMP SETTINGS", e depois "LINE OUT/ USB
GAIN". Use o ENCODER para rolar e selecionar um novo valor de ganho USB.

PRESET ORGANIZER
“PRESET ORGANIZER” é a função do botão MENU no menu EQ & AMP SETTINGS (página 29) que permite ao usuário
mudar uma predefinição para uma posição diferente o apagá-la da lista de predefinições. A função também permite
restabelecer toda a lista de predefinições à sua configuração original de fábrica.
Para mudar uma predefinição a uma posição diferente na lista de predefinições, pressione o botão funcional MENU (seta
verde). Depois use o ENCODER para rolar até e selecionar "EQ & AMP SETTINGS", e depois “PRESET ORGANIZER”.
Use o ENCODER para rolar e selecionar “MOVE PRESET” (veja as ilustrações abaixo).

Use o ENCODER para rolar e selecionar uma predefinição para mudar; a caixa da predefinição passará de azul para
âmbar. Gire o ENCODER para reposicionar a predefinição selecionada; pressione o ENCODER para colocar a

51

predefinição numa nova posição, a sua caixa depois passará para azul (veja as ilustrações abaixo).

Para apagar uma predefinição da lista de predefinições, pressione o botão funcional MENU, gire o ENCODER para
selecionar “EQ & AMP SETTINGS“ e depois“PRESET ORGANIZER” como descrito na página anterior. Use o ENCODER
para rolar e selecionar “CLEAR PRESET.”(veja a ilustração abaixo).

A caixa da predefinição selecionada se mostrará em vermelho. Gire o ENCODER a predefinição para apagar, pressione o
ENCODER na predefinição destacada para apagar. Antes de apagar a predefinição, o usuário deve responder se
realmente deseja prosseguir escolhendo “SIM” ou “NÃO”, com um aviso de que isso pode afetar as listas Setlists. Se
“SIM” for escolhido pressionando o ENCODER nele, a predefinição é apagada e a sua ranhura (slot) numerada mostra-se
como vazia /“EMPTY” (veja as ilustrações abaixo). Ao escolher “NÃO”(não mostrado), o usuário é voltado à tela anterior.
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Para restabelecer a lista de predefinições inteira para sua configuração padrão de fábrica, entre no menu de PRESET
ORGANIZER na maneira descrita acima e gire o ENCODER para selecionar a opção “RESTORE PRESETS“ (veja a
ilustração abaixo). O aviso de advertência “YES”/”NO” aparecerá como descrito acima. Ao escolher "YES", as
predefinições de fábrica serão recarregadas, após o que o amplificador deverá ser desligado e novamente ligado. Ao
escolher “NÃO” o usuário é voltado à tela anterior.

RESTORE SETTINGS AND RESTORE ALL
“RESTORE SETTINGS” e “RESTORE ALL” são funções do botão funcional MENU no menu EQ & AMP SETTINGS
(página 29). Elas oferecem um restabelecimento rápido e fácil das predefinições de fábrica e das configurações do
amplificador. Para fazer isso, pressione o botão funcional MENU e gire o ENCODER para selecionar “EQ & AMP
SETTINGS.” Vá até e selecione uma das opções - “RESTORE SETTINGS” somente para as configurações de
amplificador de fábrica ou “RESTORE ALL” para as configurações e predefinições de amplificador de fábrica (veja as
ilustrações abaixo) e gire o ENCODER para escolher dos avisos “SIM / NÃO” debaixo de cada (não mostrado).
A função “RESTORE ALL” é também acessível como a opção de inicialização detalhada na seção “Firmware Updates and
Factory Restore” (página 60). Note que por pressionar o botão PRESET LAYER correspondendo ao “X” circulado na
JANELA DE ECRÃ permita fechar cada menu.

Gire o ENCODER para selecionar uma de três opções “Amp Settings”:
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Gire o ENCODER para selecionar “RESTORE SETTINGS” ou “RESTORE ALL” (a anterior é mostrada no exemplo acima).
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ABOUT THIS AMP
“About This Amp” é a função do botão funcional MENU dentro de EQ & AMP SETTINGS (página 29) que mostra a versão
atual do firmware do amplificador. Para ver esta informação pressione o botão funcional MENU (seta verde na ilustração
abaixo) e mediante o ENCODER seleccione “EQ & AMP SETTINGS” e depois “ABOUT/Sobre ABOUT EQ.”

Depois de selecionar “ABOUT THIS AMP,” a JANELA DE ECRÃ mostrará a informação sobre o modelo de amplificador e
versão do firmware (veja a ilustração abaixo).

Predefinições de Cloud
“Cloud Presets” é a função do botão funcional MENU (página 29) que da ao usuário acesso a todo o mundo de
predefinições diferentes encontradas no amplificador, incluindo as em destaque, predefinições de artistas e muito mais.
Através da conectividade WiFi do amplificador, os usuários podem visualizar, reproduzir, descargar e compartilhar uma
quantidade rica de predefinições da Fender armazenadas no cloud que expandem enormemente os recursos criativos do
Mustang GTX.
Para começar usando as predefinições de Cloud, pressione o botão funcional MENU (seta verde) e gire o ENCODER para
selecionar “CLOUD PRESETS” no meno mostrado.

Uma vez selecionado “CLOUD PRESETS” do menu, siga as instruções na JANELA DE ECRÃ para entrar no modo de
senha a qual pode obter online em tone.fender.com e fazer um clique em “Set Up Amp” (veja a ilustração abaixo). O
código-senha deve-se inserir só uma vez; o usuário permanece conectado depois de inserir o código. Insere os signos de
código mediante o ENCODER (páginas 7-8).
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Uma vez logado, use o ENCODER para navegar pelas categorias de predefinições de Cloud (veja a ilustração abaixo).

Depois de escolher a categoria de predefinições de Cloud por pressionar o ENCODER nela, role pela lista de
predefinições mostrada (seta amarela na ilustração abaixo). A predefinição destacada será reproduzida/visualizada
automaticamente. Para adicionar uma predefinição destacada ao amplificador, pressione o botão funcional SAVE (seta
verde).

Para visualizar ou editar o conteúdo individual da predefinição de Cloud destacada antes de salvá-la no amplificador
conforme descrito acima, pressione o ENCODER nela (veja a ilustração abaixo).

Ao visualizar ou editar o conteúdo duma predefinição de Cloud antes de armazená-la no amplificador, a JANELA DE
ECRÃ mostrará o conteúdo da predefinição junto com um símbolo verde de "Cloud" (no lugar do número que acompanha
as predefinições a bordo). A nuvem verde identifica a predefinição como a predefinição de Cloud a que não tem sido
armazenado no amplificador. As predefinições de Cloud podem-se editar como as integradas no amplificador. Uma vez
finalizadas as editações, pressione o botão funcional SAVE para armazenar a predefinição editada de Cloud no
amplificador. Note que, se o usuário rola para a predefinição seguinte ou anterior enquanto está numa predefinição de
Cloud, a predefinição de Cloud desaparecerá, visto que não é armazenada no amplificador (veja a ilustração abaixo).

Backup / Restabelecimento para predefinições e listas de
reprodução/Setlists
O Mustang GTX possui recursos de backup e restabelecimento baseados em Cloud para predefinições e Setlists, ambos
usando o aplicativo Fender Tone Fender Tone™ app. Para poder usar estes recursos precisa uma conta do Fender
Connect (as contas do Fender Connect podem ser criadas no site da Fender em fender.com clicando em "Entrar" no
canto superior direito da tela ou no aplicativo Tone tocando em "Minha conta" na tela de configurações).
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Backup / Restabelecimento para predefinições e listas de reprodução/Setlists
Para fazer backup de todas as predefinições e Setlists no Cloud, conecte primeiramente a Fender Tone e abra o app. No
aplicativo, vá para o menu "SETTINGS/CONFIGURAÇÕES" na parte inferior da tela e selecione "BACKUP / RESTORE":

Pela primeira vez que se faz um backup o usuário é solicitado a selecionar "CREATE A BACKUP/CRIAR UM BACKUP" e
inserir um nome de backup:

Depois de entrar o nome de backup a tela de advertência solicitará ao usuário que escolhe "OK BACKUP NOW” ou
"CANCEL":
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Depois de selecionar "OK BACKUP NOW", as telas "BACKUP IN PROGRESS" e "BACKUP SUCCESSFUL" aparecem
indicando que todas as predefinições e Setlists estão agora em backups. Depois escolha "DONE":

Alternativamente pode aparecer uma tela "BACKUP FAILED" após o qual o usuário seleciona "TRY AGAIN/TENTAR
NOVAMENTE" ou "CONTACT SUPPORT/CONTATO COM O SUPORTE" (o último direciona o usuário ao portal de
suporte do aplicativo Tone no site da Fender). Se o backup falhar novamente depois de selecionar "TENTAR
NOVAMENTE", uma segunda tela "BACKUP FAILED" solicita que o usuário selecione "CONTACT SUPPORT", que
direciona o usuário para o portal de suporte ao aplicativo Tone no site da Fender ou para selecionar "GOT IT ", que
retorna o usuário à tela" BACKUP / RESTORE ":

Os backups são registrados por hora e data no Cloud; esse log de backup pode se visualizar no aplicativo Fender Tone.
Por selecionar o símbolo de "editar" no canto direito superior (seta verde), é possível apagar o backup; não olvide que
assim se backup apaga do Cloud, não só do backup log. Note também que ao criar backups subsequentes depois do
primeiro, o botão de "CREATE A BACKUP” será substituído pelo símbolo de mais no canto direito superior (seta amarela):
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Restabelecer/Apagar predefinições e listas Setlists
Para restabelecer ou apagar as predefinições e Setlists fora do Cloud, conecte primeiramente a Fender Tone e abra o
app. No app vá a menu de "SETTINGS” e pressione "BACKUP/RESTORE":

Aparece a lista de backups criados, selecione uma que precisa restabelecer. Depois aparece a tela com detalhes de
backup, selecione "RESTORE" ou "DELETE":

Para garantir a máxima segurança ao selecionar "RESTORE", são mostrados dois avisos de advertência sucessivos, nos
quais o usuário seleciona "RESTORE" ou "CANCEL" duas vezes mais:

Depois de selecionar "RESTORE" nos dois avisos, as telas "RESTORE IN PROGRESS" e "RESTORE SUCCESSFUL"
aparecem; o usuário seleciona "DONE" e após reinicia o amplificador:
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Alternativamente pode aparecer uma tela "RESTORE FAILED" pedindo o usuário para que selecione "TRY
AGAIN/TENTAR NOVAMENTE" ou "CONTACT SUPPORT/CONTATO COM O SUPORTE" (o último direciona o usuário
ao portal de suporte do aplicativo Tone no site da Fender). Se o restabelecimento falhe outra vez depois de escolher "TRY
AGAIN", a segunda tela "RESTORE FAILED" pedirá o usuário que selecione "CONTACT SUPPORT" ou "GOT IT", que
voltará o usuário à tela BACKUP/RESTORE":

Quando "DELETE" é selecionado, os passos são semelhantes aos descritos acima - aparece uma tela de aviso "DELETE"
seguida pela tela "DELETE IN PROGRESS". O resultado será a tela "DELETE SUCCESSFUL" na qual o usuário
seleciona "DONE" ou uma tela "DELETE FAILED". Quando a exclusão falha, o usuário tem outras duas tentativas; se
essas falharem, o usuário recebe as opções "CONTATO DE SUPORTE" e "GOT IT", descritas acima.

Atualizações de firmware e restabelecimento de fábrica
Como referido na introdução, os usuários do Mustang GTX devem verificar regularmente as atualizações de firmware que
melhoram e aprimoram a experiência do Mustang GTX. Para fazer uma atualização de firmware do Mustang GTX,
coloque o amplificador no modo de atualização WiFi por pressionar e manter pressionado o ENCODER por cinco
segundos (a seta amarela na ilustração abaixo) ao ligar o amplificador.
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A JANELA DE ECRÃ indicará que o Mustang GTX está pesquisando a atualização mais recente do firmware, seguida pela
indicação de que a atualização do firmware está sendo baixada (veja as ilustrações abaixo).

Uma vez feito o download, a JANELA DE ECRÃ indicará que o Mustang GTX está aplicando a atualização do firmware,
seguido pela indicação de que a atualização do firmware está terminada e que o amplificador deve ser reiniciado.(veja as
ilustrações abaixo).

Ao fazer uma atualização de firmware, o usuário pode encontrar três cenários nos que uma atualização de firmware não
pode se iniciar. Nesses casos, a JANELA DE ECRÃ indicará que a conectividade Wi-Fi do Mustang GTX não está
configurada, não há nenhuma atualização disponível ou o servidor de atualização do amplificador está inacessível (veja as
ilustrações abaixo).

Além da atualização de firmware descrita acima, o Mustang GTX oferece vários modos de inicialização ativados pelo
usuário, incluindo as funções de restabelecimento de fábrica. Estos são descritos abaixo:
RESTORE ALL: Para restabelecer as predefinições de fábrica e as configurações do amplificador contidas na atualização
de firmware mais recente do amplificador, mantenha pressionado o botão PRESET LAYER (seta verde na ilustração
abaixo) para cinco segundos ao ligar o amplificador. Esta função é também acessível no menu “EQ & Amp Settings”
debaixo “RESTORE ALL” (páginas 53-54).
WIFI UPDATE/RESTORE ALL: Para combinar uma atualização de firmware e a opção de inicialização diretamente acima
(RESTORE ALL), pressione e mantenha pressionados ao mesmo tempo o ENCODER e o botão PRESET LAYER por
cinco segundos enquanto liga o amplificador (seta azul na ilustração abaixo).
FORCE UPDATE: Para atualizar GTX se existe o problema com o processo de atualização de firmvare descrito acima,
pode-se iniciar o modo “Force Update” por pressionar e manter pressionados o ENCODER e o botão de camada SIGNAL
PATH LAYER ao ligar o amplificador (seta purpurina na ilustração abaixo).
RECOVERY: Para recuperar a versão básica do firmware (mostrada em “About This Amp,” veja a página 55) incluindo as
predefinições, pressione ao mesmo tempo e mantenha pressionados os botões funcionais de PRESET LAYER e de X FX
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para cinco segundos ao ligar o amplificador (seta vermelha na ilustração abaixo).

RECUPERAR

Atualização WiFi/ Restabelecer tudo

Restabelecer tudo

FORÇAR ATUALIZAÇÃO
FORÇAR ATUALIZAÇÃOFORÇAR

Fender Tone™ App
Fender Tone — o melhor aplicativo complementar para os amplificadores Mustang GTX - está disponível para download
gratuito em Apple App Store (iPhone) e Google Play Store (Android). Os usuários do Fender Tone podem ter controlo
conveniente sobre as funções existentes do Mustang GTX, além de acesso a conteúdo adicional da Fender e da
comunidade de usuários do Fender Tone. Esses incluem:
• Pesquisa, navegação, filtragem e seleção de predefinições
• Criação e compartilhamento de novas predefinições
• Editação, reordenação, adições e exclusões de caminho de sinal de predefinições
• Ajustes dos parâmetros do modelo de amplificador e efeitos
• Navegação, pesquisa e download de predefinições oficiais da Fender, predefinições de assinatura de artista,
predefinições de tocador, predefinições de género e muito mais
• Criação, seleção e administração de Setlists (grupos predefinidos personalizados)
• Administração de contas de usuário, registro de produtos, configurações de WiFi e configurações de Bluetooth
• Ajustes das configurações de EQ
• Funções de sintonizador
Veja mais em fender.com/ToneMobile.
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ESPECIFICAÇÕES
Mustang GTX50
TIPO

PR 5748

REQUERIMENTOS PODEROSOS

118 watts

POTÊNCIA

50 watts

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA

1M0 (guitarra) 18k0 (aux)

ALTO-FALANTE
FOOTSWITCH:

Um 12” Celestion® G12P-80 (80)
De sete-botões GTX-7 (opcional, PN 0994072000)
De quatro-botões MGT-4 (opcional, PN 0994071000)
EXP-1 Expression Pedal (opcional, PN 2301050000)

CAPA PRECISA PARA AMPLIFICADOR

Opcional (PN 7717475000)
Largura: 19,25” (48.9 cm) Altura 17” (43.2 cm)

DIMENSÕES E PESO
NÚMEROS DE PEÇAS

2310600000 (60Hz) NA
2310601000 (60Hz) TW
2310603000 (60Hz) AU
2310604000 (60Hz) UK

Profundidade: 9” (22.8 cm) Peso: _19.5 lbs. (8.8 kg)
2310605000 (60Hz) ARG
2310606000 (60Hz) EU
2310607000 (60Hz) JP

2310608000 (220) CN
2310609000 (60Hz) ROK
2310613000 (60Hz) MA

Mustang GTX100
TIPO

PR 5749

REQUERIMENTOS PODEROSOS

300 watts

POTÊNCIA

100 watts

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA

1M0 (guitarra) 18k0 (aux)

ALTO-FALANTE
FOOTSWITCH:

Um 12” Celestion® G12FSD-100 (40)
De sete-botões GTX-7 includido,PN 0994072000) de
quatro-botões MGT-4 (opcional, PN 0994071000) EXP1 Expression Pedal (opcional, PN 2301050000)

CAPA PRECISA PARA AMPLIFICADOR

Opcional (PN 7717476000)
Largura: 21” (53.3 cm): Altura 18” (45.7 cm)

DIMENSÕES E PESO
NÚMEROS DE PEÇAS

2310700000 (60Hz) NA
2310701000 (60Hz) TW
2310703000 (60Hz) AU
2310704000 (60Hz) UK

Profundidade: 10” (25.3 cm) Peso: 22 lbs. (10 kg)
2310705000 (60Hz) ARG
2310706000 (60Hz) EU
2310707000 (60Hz) JP

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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2310708000 (220) CN
2310709000 (60Hz) ROK
2310713000 (60Hz) MA

MUSTANG™ GTX50
MUSTANG™ GTX100
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
Serviço ao Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433
Fender® e Rumble™ são marcas registadas da FMIC. Outras marcas registadas Copyright © 2020 FMIC. Todos os direitos reservados.
PN 7718047000 REV. B
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