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ÚVOD
Tento rozšírený návod na obsluhu je úplným sprievodcom všetkými charakteristikami a funkciami komb Mustang GTX50
a GTX100.
Rozšírený návod doplňuje stručný návod na obsluhu komba Mustang GTX, ktorý je súčasťou dodávky každého komba.
Obsahuje podrobnejší a hlbší pohľad na všestranné možnosti a funkcie komba, vrátane navigácie a postupu úpravy
mnohých prednastavených programov (predvolieb), ktorými je kombo vybavené, a vrátane úplného popisu mnohých
modelov zosilňovačov a efektov. Uvádza tiež krok za krokom opísaný postup použitia zoznamu predvolieb, WiFi,
Bluetooth, USB, vstavanej ladičky, nožného prepínača GTX-7, pedála EXP-1 Expression a funkcie efektovej slučky.
Tónové možnosti komba GTX sú doslova nekonečné, najmä v spojení s aplikáciou Fender Tone™ (strana 63). Pravidelne
preverujte aktualizácie firmwaru, vďaka ktorým môžete svoje zážitky s kombom Mustang GTX ešte vylepšiť a pozdvihnúť
(pozrite stranu 61). V tomto rozšírenom návode sú opísané aktuálne používané verzie zosilňovačov, sledujte preto tiež
aktualizované verzie návodu, ktoré reagujú na stále rozširovanie a zlepšovanie komb Mustang GTX.

Kombá Mustang GTX100 (vľavo) a Mustang GTX50 (vpravo).
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PANEL S OVLÁDANÍM
Panel s ovládaním komba Mustang GTX, umiestnený na hornej časti komba, je osadený vstupom na zapojenie nástroja,
siedmimi ovládacími gombíkmi, okienkom displeja, tromi tlačidlami nastavenia ÚROVNE, ENKODÉROM – otočným
kódovacím gombíkom, štyrmi tlačidlami POMOCNÝCH funkcií, vstupom 3,5 mm (1/8") na zapojenie zariadení a výstupom
3,5 mm (1/8") na zapojenie slúchadiel.

Na ilustráciu je zobrazený panel s ovládaním komba Mustang GTX100; panel komba Mustang GTX50 je vybavený zhodnými funkciami.

A.

INPUT: Vstup na zapojenie nástroja.

B. GAIN: Programovateľný ovládací gombík (pozrite stranu 3) slúži na nastavenie zosilnenia (gainu) v každej predvoľbe.
C.

VOLUME: Programovateľný ovládací gombík, slúži na nastavenie hlasitosti modelu zosilňovača v každej predvoľbe.

D.

TREBLE: Programovateľný ovládací gombík, slúži na nastavenie vysokých tónov v každej predvoľbe.

E.

MIDDLE: Programovateľný ovládací gombík, slúži na nastavenie stredného rozsahu tónov v každej predvoľbe.

F.

BASS: Programovateľný ovládací gombík, slúži na nastavenie nízkych tónov v každej predvoľbe.

G.

REVERB: Programovateľný ovládací gombík, slúži na nastavenie dozvuku v každej predvoľbe.

H. MASTER VOLUME: Jediný gombík, ktorý nie je možné programovať. Slúži na nastavenie celkovej výstupnej
hlasitosti.
I.

OKIENKO DISPLEJA: V okienku displeja sa zobrazuje aktuálne používaná predvoľba, všetky jej parametre a všetok
obsah, zosilňovač, ponuku efektov a ďalšie funkcie (napr. ladička, funkcia ponuky atď.).

J.

TLAČIDLÁ ÚROVNÍ
ÚROVEŇ PREDVOĽBY (PRESET LAYER): Zvýrazní úroveň predvolieb, v ktorej sa volí predvoľba.
ÚROVEŇ SIGNÁLOVEJ CESTY (SIGNAL PATH LAYER): V každej predvoľbe zvýrazní úroveň signálovej cesty,
v ktorej sa volia modely zosilňovačov, typy efektov a kde je možné tiež modifikovať poradie efektov.
ÚROVEŇ OVLÁDAČOV (CONTROLS LAYER): Zvýrazní úroveň ovládačov, v ktorej je možné upravovať nastavenia
ovládacích gombíkov (s výnimkou ovládača celkovej hlasitosti (Master Volume)).

K. ENKODÉR: Viacúčelový otočný ovládací gombík s funkciou pri stlačení gombíka. Slúži na zobrazenie, voľbu
a nastavenie predvolieb, ovládačov a ďalších funkcií komba Mustang GTX.
L. TLAČIDLÁ POMOCNÝCH FUNKCIÍ (UTILITY)
X FX: Slúži na pominutie všetkých efektov.
SAVE (Uložiť): Slúži na uloženie úprav predvolieb a uloženie nových predvolieb.
MENU: Slúži na prístup k WiFi, Bluetooth, ladičke, globálnemu nastaveniu EQ, predvoľbám v cloude a ďalším
funkciám (pozrite stranu 29).
TAP/TUNER (TAP/Ladička): Slúži na nastavenie času omeškania (delay) a frekvencie modulácie. Podržaním tlačidla
vstúpite do vstavanej ladičky.
M. VSTUP AUX (AUXILIARY), VÝSTUP NA ZAPOJENIE SLÚCHADIEL: Vstup 3,5 mm (1/8") na pripájanie externých
audio zariadení a výstup 3,5 mm (1/8") na zapojenie slúchadiel. Pri použití slúchadiel je deaktivovaná funkcia interných
reproduktorov.
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PROGRAMOVATEĽNÉ OVLÁDACIE GOMBÍKY
Je dôležité, aby ste mali na pamäti, že všetky ovládacie gombíky na paneli na hornej strane komba, s výnimkou gombíka
pre celkovú hlasitosť (Master Volume – H), sú, ako už bolo uvedené vyššie, „programovateľné“. To znamená, že keď je
ako prvý krok zvolená predvoľba, fyzická poloha ovládacieho gombíka na hornom paneli nemusí označovať skutočné
nastavenie zahrnuté v predvoľbe (skutočné nastavenie sa zobrazí v okienku displeja). Jediným tlačidlom, ktoré nie je
programovateľné, je tlačidlo na ovládanie celkovej hlasitosti Master Volume – jeho fyzická poloha vždy odpovedá skutočnej
celkovej hlasitosti. Hneď ako dôjde k otočeniu programovateľného ovládacieho gombíka na hornom paneli, dôjde
k synchronizácii gombíka a jemu prislúchajúcemu digitálnemu prvku s predvoľbou na zhodnú hodnotu, ako je znázornené
na ilustrácii:

Majte tiež na pamäti, že nastavenie ovládacieho gombíka je možné uložiť do novej predvoľby alebo je možné upravené
nastavenie ovládacieho gombíka nadradiť pôvodnej predvoľbe. Pokiaľ zmenené nastavenie nie je uložené, zachová si
predvoľba predprogramované nastavení ovládacieho gombíka. Pri nasledujúcom použití predvoľby po jej
predchádzajúcom opustení alebo pri vypnutí a opätovnom zapnutí komba bude použité pôvodné predprogramované
nastavenie ovládacieho gombíka (pozrite podrobnejšie informácie v časti „Úprava a uloženie predvolieb“, strany 5 – 6).

ZADNÝ PANEL

Na ilustrácii je zobrazený zadný panel komba Mustang GTX100; panel komba Mustang GTX50 vybavený zhodnými funkciami.

N.

POWER: Vypínač, slúži na zapnutie a vypnutie komba.

O.

IEC POWER INLET (Vstup napájania): Kombo zapojte pomocou dodávaného napájacieho kábla do uzemnenej
sieťovej zásuvky s hodnotami napätia a frekvencie zodpovedajúcimi údajom uvedeným na vstupe napájania INPUT
POWER.

P.

USB PORT: Port na pripojenie pre záznam zvuku prostredníctvom USB.

Q.

FOOTSWITCH (Nožný prepínač): Vstup na pripojenie nožného prepínača GTX-7 alebo pedála EXP-1 Expression
Pedal.

R. LINE OUT: Symetrické výstupy na zapojenie externého nahrávacieho zariadenia alebo zariadenia na ozvučenie.
S. FX SEND/RETURN: Pravý/ľavý výstup a vstup send (vysielanie) a return (návrat) na zapojenie externých stereo
efektov. Efekty pridané pomocou tohto zapojenia sú „globálne“ (nie sú pridané ku konkrétnej predvoľbe) a sú
poslednými prvkami v signálovej ceste.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREDVOĽBÁCH
Kombo Mustang GTX je vybavené viac než 100 postupne číslovanými predvoľbami. Okrem nich si používateľ môže
vytvárať a pridávať aj ďalšie predvoľby. V OKIENKU DISPLEJA sú každej predvoľbe priradené tri „úrovne“. Sú to: úroveň
výberu predvoľby PRESET LAYER (horná), úroveň signálovej cesty SIGNAL PATH LAYER (prostredná) a úroveň
ovládačov CONTROLS LAYER (dolná). Na vstup do jednotlivých úrovní slúžia tri TLAČIDLÁ ÚROVNÍ (pozrite ilustrácie
nižšie).

TLAČIDLÁ ÚROVNÍ
Požadovanú úroveň zvolíte stlačením príslušného tlačidla

Pri prvom zapnutí komba je aktivovaná ÚROVEŇ PREDVOĽBY. Východiskovým nastavením je prvá predvoľba (01).
Predvoľbami môžete prechádzať otáčaním ENKODÉRA (pozrite ilustrácie nižšie). Predvoľba, ktorá je zobrazená, sa stáva
aktívnou. Predvoľby je možné voliť aj pomocou nožného prepínača (pozrite stranu 41).

Na ilustráciu je v ÚROVNI PREDVOĽBY zobrazená prvá predvoľba (01).

ÚROVEŇ SIGNÁLOVEJ CESTY každej predvoľby pozostáva z jedného z mnohých modelov zosilňovačov komba Mustang
GTX, jedného alebo viac z množstva efektov a z ich poradia (alebo v niektorých prípadoch bez efektov). Model
zosilňovača sa v okienku displeja zobrazuje uprostred ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY. Efekty sa zobrazujú po stranách
vedľa modelu zosilňovača. Ich umiestnenie v okienku displeja informuje o ich pozícii v signálovej ceste – efekt uplatňovaný
„pred“ zosilňovačom sa zobrazuje vľavo (je umiestnený „pred“ zosilňovačom), efekt uplatňovaný „po“ zosilňovači sa
zobrazuje vpravo (ako v efektovej slučke). Ktorúkoľvek položku v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY môžete zvoliť otáčaním
ENKODÉRA; pri zvolenej položke v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY sa zobrazuje biela šípka pod a popis nad položkou
(pozrite ilustrácie nižšie).

V tomto príklade ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY je zobrazený názov modelu zosilňovača zvoleného v predvoľbe (označený bielou šípkou a slovným
popisom „AMPLIFIER” – zosilňovač), po stranách sú zobrazené názvy efektov
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V ÚROVNI OVLÁDAČOV každej predvoľby sa zobrazujú informácie o zosilňovači alebo efekte, ktorý je zvýraznený
v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY. Východiskovým nastavením je zobrazenie nastavenia ovládacích gombíkov (pozrite
ilustrácie nižšie). Ak je v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY zvýraznený efekt, zobrazujú sa nastavenia ovládačov efektu.
Jednotlivé ovládače zosilňovača a efektov je možné voliť otáčaním ENKODÉRA.

Detailný pohľad na ÚROVEŇ OVLÁDAČOV, pri danej predvoľbe je vybraný ovládač gainu modelu zosilňovača použitého v predvoľbe.

Každú predvoľbu je možné použiť tak, ako je nastavená. Vyberať je možné z mnohých rôznych modelov zosilňovačov,
typov efektov a možností nastavenia ovládačov. Pri každej predvoľbe je možné ľahko modifikovať nastavenie ÚROVNE
SIGNÁLOVEJ CESTY a ÚROVNE OVLÁDAČOV a upravené nastavenia uložiť. Máte tak možnosť získať svoj vlastný
charakteristický zvuk (pozrite nasledujúcu časť „Úprava a uloženie predvolieb“).
Predvoľbu je možné ľahko premiestniť na inú pozíciu alebo ju zo zoznamu predvolieb vymazať. Celý zoznam predvolieb je
možné obnoviť na továrensky nastavený stav. Informácie o postupe, ako tieto funkcie použiť, nájdete v časti „Organizátor
predvolieb“ (strana 52).

ÚPRAVA A ULOŽENIE PREDVOLIEB
Pri každej predvoľbe je možné podľa osobných preferencií individuálne upraviť nastavenie ovládacích gombíkov, model
zosilňovača, typy a parametre efektov. Ak je predvoľba zvolená, je pole s číslom predvoľby modré; modrá farba poľa značí,
že v predvoľbe neboli urobené žiadne úpravy (pozrite ilustrácie nižšie).

Pokiaľ boli v predvoľbe urobené nejaké úpravy, zmení sa farba poľa s číslom predvoľby na červenú a rozsvieti sa tlačidlo
pre uloženie SAVE (pozrite ilustrácie nižšie).
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Pokiaľ upravené nastavenie nie je uložené, zachová si predvoľba svoje predchádzajúce nastavenie. Po opustení
predvoľby bude pri jej opätovnom zvolení použité jej pôvodné nastavenie; takisto aj po vypnutí a opätovnom zapnutí
komba. Vykonané úpravy predvoľby uložíte nasledujúcim postupom: Stlačte rozsvietené tlačidlo SAVE, zobrazia sa tri
možnosti uloženia (pozrite ilustrácie nižšie): SAVE (Uložiť) – zachová predvoľbu v upravenej forme, RENAME
(Premenovať) – uloží predvoľbu pod novým názvom v jej súčasnej pozícii a SAVE AS NEW (Uložiť ako novú) – uloží
predvoľbu na novú pozíciu pod novým názvom. Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite požadovanú možnosť, potom vybranú
možnosť stlačením ENKODÉRA zvoľte.

Pokiaľ zvolíte možnosť RENAME (Premenovať) alebo SAVE AS NEW (Uložiť ako novú), použite na zadanie jednotlivých
písmen nového názvu predvoľby ENKODÉR. Jedným stlačením ENKODÉRA aktivujte kurzor, potom otáčaním gombíka
vyberte požadované písmeno (pozrite ilustrácie nižšie). Znovu stlačte ENKODÉR, tým vybrané písmeno zvolíte
a posuniete sa na ďalšiu pozíciu textu. Tento postup opakujte, kým nezadáte celý nový názov predvoľby. Potom
dokončený názov uložte stlačením tlačidla SAVE, alebo sa stlačením tlačidla hornej ÚROVNE vráťte na predchádzajúcu
obrazovku (na obrazovke tomuto tlačidlu zodpovedá ponuka „back“ (späť)). Majte na pamäti, že pri voľbe SAVE AS NEW
(Uložiť ako novú), bude predvoľba uložená na najbližšiu ďalšiu voľnú pozíciu (na ilustráciu nižšie pozícia „101“).

Obľúbenú predvoľbu je možné rýchlo a pohodlne uložiť do zoznamu obľúbených predvolieb „FAVORITES“ (pozrite stranu
32). Kombo Mustang GTX je vybavené tiež funkciou zálohovania predvolieb s využitím cloudu a funkciami pre ich
obnovenie (pozrite stranu 57).

ÚPRAVA NASTAVENÍ OVLÁDACÍCH GOMBÍKOV ZOSILŇOVAČA V PREDVOĽBE
Ako bolo uvedené vyššie v časti „Panel s ovládaním“, môže používateľ zmeniť nastavenie ovládacích gombíkov
zosilňovača v predvoľbe. Túto zmenu urobíte fyzickým otočením gombíka na hornom paneli (neplatí pre ovládač hlasitosti
Master Volume). Tým dôjde k synchronizácii upraveného nastavenia skutočných ovládacích gombíkov s nastavením im
zodpovedajúcich digitálnych komponentov.
Tieto nastavenia je možné zmeniť aj úpravou polohy digitálneho ovládacieho gombíka v ÚROVNI OVLÁDAČOV, kde sa
zobrazujú ovládače konkrétneho používaného zosilňovača. V takom prípade najprv stlačením príslušného TLAČIDLA
ÚROVNE vstúpte do ÚROVNE OVLÁDAČOV (pozrite ilustrácie nižšie).

Stlačte dolné TLAČIDLO ÚROVNE, tým vstúpite do ÚROVNE OVLÁDAČOV pre model zosilňovača použitý v predvoľbe.
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Po vstupe do ÚROVNE OVLÁDAČOV sa pomocou ENKODÉRA posúvajte medzi jednotlivými ovládačmi a stlačením
zvoľte konkrétny digitálny ovládací gombík zosilňovača. Potom otáčaním ENKODÉRA zmeňte nastavenie zvoleného
ovládača. Po úprave nastavení ovládača sa farba poľa s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (to značí, že bola
urobená úprava predvoľby) a rozsvieti sa tlačidlo SAVE. S týmto novým nastavením ovládača môžete pokračovať
vo vykonávaní ďalších zmien, alebo môžete vykonávanie zmien ukončiť a vykonané úpravy uložiť pomocou tlačidla SAVE
(pozrite ilustrácie nižšie).

Otáčaním ENKODÉRA sa posúvate medzi ovládacími gombíkmi modelu zosilňovača.

Stlačením ENKODÉRA zvolíte ovládací gombík modelu zosilňovača, ktorého nastavenie chcete upraviť.

Znovu otáčajte ENKODÉROM a nastavte ovládací gombík modelu zosilňovača podľa svojej voľby.

Ďalším posúvaním v ÚROVNI OVLÁDAČOV v danej predvoľbe je možné vyhľadať ďalšie zosilňovače a nastavenia
ovládačov. Medzi tie patria ovládače „hlbších“ parametrov, ako sú sag, bias a gate. Zahrnuté sú tiež rôzne modely
reproduktorových skríň. Týmito ďalšími parametrami sa môžete posúvať, voliť ich, nastavovať a ukladať ich nastavenie
rovnakým postupom, aký bol opísaný vyššie (pozrite ilustrácie nižšie).

.
Detailný pohľad na nastavenia
ďalších parametrov zosilňovača
a ovládačov, nachádzajúcich sa
v ÚROVNI OVLÁDAČOV;
v tomto prípade pre model
zosilňovača Twin Reverb

Pomocou ENKODÉRA sa môžete posúvať medzi jednotlivými parametrami
a ovládacími gombíkmi v ÚROVNI OVLÁDAČOV, voliť ich a upravovať ich nastavenia.
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ZMENA MODELU ZOSILŇOVAČA V PREDVOĽBE
Ak chcete zmeniť model zosilňovača v predvoľbe, vstúpte stlačením príslušného TLAČIDLA ÚROVNE do ÚROVNE
SIGNÁLOVEJ CESTY. Model zosilňovača predvoľby sa zvýrazní. Stlačením ENKODÉRA vstúpte do ponuky modelov
zosilňovačov, v ktorej sa posuňte na nový model zosilňovača. Ten zvoľte ďalším stlačením ENKODÉRA. Po voľbe nového
modelu zosilňovača sa farba poľa s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (čo značí, že bola vykonaná úprava
predvoľby) a rozsvieti sa tlačidlo SAVE (pozrite ilustrácie nižšie). Po zvolení nového modelu zosilňovača je možné
vykonávať ďalšie úpravy, alebo je možné vykonané úpravy uložiť stlačením tlačidla SAVE. Stlačením tlačidla ÚROVNE
PREDVOĽBY, ktoré zodpovedá symbolu „X“ v krúžku v OKIENKU DISPLEJA, dôjde k zatvoreniu ponuky zosilňovačov.

Zvýraznený model zosilňovača, ktorý má byť nahradený iným modelom zosilňovača, v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY (je označený bielou šípkou pod
a popisom „AMPLIFIER“ (zosilňovač) nad názvom zosilňovača). Najprv stlačte ENKODÉR, tým vstúpite do ponuky modelov zosilňovačov.

Otáčaním ENKODÉRA sa posúvajte ponukou modelov zosilňovačov.

Ďalším stlačením ENKODÉRA zvoľte nový model zosilňovača v predvoľbe.

Po voľbe nového modelu zosilňovača môžete pokračovať v úprave ďalších parametrov alebo stlačením rozsvieteného tlačidla SAVE vykonané úpravy
uložiť.
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ZOZNAM MODELOV ZOSILŇOVAČOV
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam všetkých prednastavených modelov zosilňovačov komba Mustang GTX spolu
so stručným popisom každého modelu. Modely zosilňovačov komba Mustang GTX sú sústavne revidované
a aktualizované, v tomto návode sú uvedené modely používané v čase vzniku návodu.

Studio Preamp

Štúdiová čistota priamo do miešacieho pultu, s čistou, nezafarbenou tónovou odozvou

'57 Champ®

Malé, ale výkonné kombo konca 50. rokov značky Fender, skvelé na nahrávanie

'57 Deluxe™

Stredne výkonné kombo konca 50. rokov značky Fender, klasika v tvídovom vyhotovení, známe svojím mohutným, zhusteným
overdrivom

'57 Twin

Klasika v tvídovom vyhotovení 2× 12" pôvodnej éry, oceňovaná pre univerzalitu od čistých až po „špinavé“ tóny

'57 Bandmaster

Trojreproduktorová klasika v tvídovom vyhotovení Fender s úzkym panelom, známa ostrými výškami

'59 Bassman®

Jedno z najlepších komb Fender v tvídovom vyhotovení, v prvotnej verzii ako basové kombo, ktoré bolo následne prijaté
mnohými gitaristami

'61 Deluxe

Kombo Fender Deluxe z „hnedého“ obdobia, tvoriace predel medzi modelmi s vyhotovením v tvíde a modelmi s vyhotovením
v „čiernej“

'65 Princeton®

Najobľúbenejšie štúdiové kombo polovice 60. rokov s praskavým zvukom jedného 10" reproduktora

'65 Deluxe Reverb®

Veľmi populárne kombo polovice 60. rokov s nádherným zvukom, tak pri čistých, ako aj pri „špinavých“ tónoch, používané
v bezpočte klubov

'65 Twin Reverb®

Nenahraditeľné kombo na pódium aj do štúdia polovice 60. rokov, vytvárajúce cenený čistý zvuk Fender

'65 Super Reverb®

Kombo polovice 60. rokov Fender s charakteristickým praskaním štyroch 10" reproduktorov

Excelsior
Elegantný excentrický model komba Fender modernej doby s charakteristickým dunením 15" reproduktora
'66 GA-15

Inšpirovaný modelom 1966 Gibson GA-15RVT Explorer, známym „jaskynným“ nastavením reverbu „full-wet“

'60s Thrift

Inšpirovaný garážovou klasikou 60. rokov Sears Silvertono, oceňovaný súčasnými hudobníkmi venujúcimi sa retro/alternatívnej
hre

British Watts

Inšpirovaný originálnym 100-wattovým kombom Hiwatt DR103, predstavujúcim klasický čistý tón britského stacku

'60s British

Inšpirovaný kombom Vox AC30, ktoré poháňalo britskú inváziu a vytváralo pozoruhodný čistý aj „špinavý“ tón

'70s British

Inšpirovaný kombom neskorých 60. a začiatku 70. rokov Marshall Super Lead, kombom, ktoré poháňalo začiatky hard rocku

'80s British

Inšpirovaný kombom Marshall JCM800, ktoré vytváralo základný metalový tón 80. rokov

British Colour

Inšpirovaný „lenivosťou“ majestátneho komba Orange OR120

Super-Sonic

Moderné kombo Fender s dvoma kaskádovými stupňami zosilnenia v predzosilňovači pre dosiahnutie zreteľného sustainu

'90s American

Vychádza z komba Mesa Dual Rectifier, ktoré sa vyznačovalo charakteristickým skreslením (distortion), ktoré dáva tvar „numetalovému“ zvuku

Metal 2000

Moderné vypálenie s vysokým zosilnením, založený na EVH® 5150III

IIC+Clean

Inšpirovaný čistým kanálom komba Mesa/Boogie Mark IIC+MB

IIC+Lead

Stelesnené metalové tóny polovice 80. rokov, inšpirovaný hlavným kanálom Mesa/Boogie Mark ''C+MB

Acoustasonic, Bassbreaker, Bassman, Blues, Junior, Champ, Deluxe, Deluxe Reverb, Excelsior, Princeton, Showman, Super Revert, Supr-Sonic, Twin Reverb a Vibro-King sú
obchodné značky vlastnené spoločnosťou FMIC. Názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných
vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov
a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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ZOZNAM MODELOV ZOSILŇOVAČOV (pokračovanie)
BB15 Low

Založený na nízkom nastavení zosilnenia zosilňovače Bassbreaker 15

BB15Med

Založený na strednom nastavení zosilnenia zosilňovača Bassbreaker 15

BB15 High

Založený na vysokom nastavení zosilnení zosilňovača Bassbreaker 15

FBE-100

Inšpirovaný oboma hlavnými kanálmi (BE a HBE) zosilňovača Friedman BE-100

Dual Showman

Založený na celolampovom kombe Fender, klasike 60. a 70. rokov, používanom na veľkých pódiách všade na svete

Tube Preamp

Štúdiová čistota priamo do miešacieho pultu, so zvýšeným harmonickým zafarbením podobným lampovej konzole

Acoustasonic

Na použitie s elektrickými/akustickými gitarami vybavenými piezo snímačom. Založený na predzosilňovači ocenených komb
Fender Acoustasonic; potrebná dynamika s voliteľnou notch frekvenciou

Acoustic Sim

Šesť charakteristických gitarových simulácií pre transformovanie elektrickej gitary so skvele znejúcim akustickým zvukom. Pre
ďalšie tvarovanie tónov je spárovaný s predzosilňovačom Acoustasonic

Blues Junior

Založený na veľmi populárnom teplo znejúcom kombe 1× 12" Fender s prepínačmi overdrive a FAT

Vibro-King

Moderná klasika Fender s dynamikou citlivou na dotyk a charakteristickým prirodzeným overdrivom

JC-120 Clean

Založený na super jasnom kanáli klasiky Roland JC-120 Jazz Chorus

Jubilee Clean

Založený na čistom kanáli Marshall Silver Jubilee 50 wattov

Jubilee Clip

Založený na Marshall Silver Jubilee 50 wattov so zapojeným prepínačom Rhytm clip

Jubilee Lead

Založený na hlavnom kanáli Marshall Silver Jubilee 50 wattov

Uber

Ideálny pre agresívny, heavy štýl hudby, inšpirovaný super vysokým zosilnením hlavného kanála Bogner Uberschall head

ZOZNAM MODELOV REPRODUKTOROVÝCH SKRÍŇ
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam všetkých prednastavených modelov reproduktorových skríň komba Mustang
GTX spolu so stručným popisom každého modelu. Modely reproduktorových skríň komba Mustang GTX sú sústavne
revidované a aktualizované, v tomto návode sú uvedené modely používané v čase vzniku návodu.
Obvody zosilňovača nezafarbené simuláciou reproduktora
None
'57 Champ®

Založený na kombe Fender konca 50. rokov, nahrávajúcom pomocou nízkovýkonového 8” reproduktora so znateľne praskavým
zvukom

'57 Deluxe™

Založený na stredne výkonovom kombe Fender v tvídovom vyhotovení, klasike konca 50. rokov vyznačujúcej sa jedným 12"
alnico-magnetovým reproduktorom

'65 Twin

Založený na ocenenom kombe Fender, klasike polovice 60. rokov s dvoma 12" keramickými-magnetickými reproduktormi
Jensen®

'57 Bandmaster

Založený na kombe Fender konca 50. rokov s úzkym panelom, s tromi 10" reproduktormi Jensen® P10R

'59 Bassman®

Založený na najlepšom kombe Fender pôvodnej éry, kombe v tvídovom vyhotovení so štyrmi 10" reproduktormi Jensen® P10R

'61 Brown

Založený na modeli Fender začiatku 60. rokov, opatrenom jedným 12" reproduktorom Oxford s charakteristickým stredným
rozsahom

Acoustasonic, Bassbreaker, Bassman, Blues, Junior, Champ, Deluxe, Deluxe Reverb, Excelsior, Princeton, Showman, Super Revert, Supr-Sonic, Twin Reverb a Vibro-King sú
obchodné značky vlastnené spoločnosťou FMIC. Názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných
vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov
a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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ZOZNAM MODELOV REPRODUKTOROVÝCH SKRÍŇ (pokračovanie)
'65 Princeton®

Založený na obľúbenom štúdiovom reproboxe Fender polovice 60. rokov s praskavým zvukom jedného 10" reproduktora Jensen®
C10R

'65 Deluxe

Založený na populárnom reproboxe kombe Fender polovice 60. rokov s jedným 12" keramickým reproduktorom Jensen®

Excelsior

Založený na nekonvenčnom modernom reproboxe Fender s charakteristicky ohromujúcim špeciálnym dizajnom 15" reproduktora

'66 GA-15

Inšpirovaný jedným 10" CTS reproduktorom v reproboxe z roku 1966 Gibson GA-15RVT Explorer

1× 12 EV

Založený na reproboxe s otvorenou zadnou stranou Mesa/Boogie Mark IIC+ bubinga s jedným 12" EVM12L reproduktorom

1× 12BB15

Založený na reproboxe s otvorenou zadnou stranou Fender Bassbreaker 15 s jedným 12" reproduktorom Celestion® V-Type

2× 12 Blue

Inšpirovaný párom 12" reproduktorov Celestion® Alnico Blue v úctyhodnom reproboxe Vox AC30

4× 12 75W

Inšpirovaný 75-wattovým reproboxom Marshall JCM800 so štyrmi 12" reproduktormi Celestion® G12T75

4× 12B75W

Jasnejšia verzia reproboxu Marshall JCM800 4× 12" opísaného vyššie

1× 12 Super-Sonic

Reprobox z brezovej dyhy komba Fender s jedným 12" reproduktorom Celestion® Vintage 30

2× 12 Super-Sonic

Reprobox z brezovej dyhy komba Fender s dvoma 12" reproduktormi Celestion® Vintage 30

4× 12 RCT

Založený na reproboxe s uzatvorenou zadnou stranou Mesa Boogie Rectifier so štyrmi 12" reproduktormi Celestion® Vintage 30

4× 12 GB

Založený na reproboxe Marshall so štyrmi 12" reproduktormi Celestion® Greenback

4× 12B GB

Jasnejšia verzia reproboxu 4× 12" Marshall opísaného vyššie

4× 12 V30

Založený na reproboxe Fender Super-Sonic so štyrmi 12" reproduktormi Celestion® Vintage 30

4× 12B V30

Jasnejšia verzia reproboxu 4× 12" Fender Super-Sonic opísaného vyššie

4× 12 SOL

Založený na reproboxe s uzatvorenou zadnou stranou Soldano so štyrmi 12" reproduktormi Eminence® Legend

4× 12FRD

Založený na a reproboxe s uzatvorenou zadnou stranou Friedman 4× 12" s reproduktorom Celestion® Greenback

4× 12B FRD

Jasnejšia verzia modelu reproboxu 4× 12" Friedman opísaného vyššie

2× 15D130

Založený na reproboxe Fender Dual Showman s charakteristickým atakom dvoch 15" reproduktorov JBL® D130F

2× 12 Jubilee

Založený na malom reproboxe Marshall s dvoma reproduktormi Celestion® G12-75

Blues Junior

Založený na reproboxe komba Fender s otvorenou zadnou stranou s jedným 12" reproduktorom Celestion® A-Typ

1× 12 LTD

Založený na reproboxe s otvorenou zadnou stranou Fender Blues Junior LTD s jedným 12" reproduktorom Jensen®

2× 12JC

Založený na klasickom kombe Roland JC-120 Jazz Chorus 2× 12" s otvorenou zadnou stranou

2× 12 VK

Založený na vzadu uzatvorenom rozšírení reproboxu Fender Vibro-King s dvoma 12" reproduktormi Celestion® Vintage 30

3× 10 VK

Založený na reproboxe Fender Vibro-King s tromi 10" reproduktormi

4× 10 SUP

Založený na reproboxe Fender Super Reverb so štyrmi 10" reproduktormi Jensen®

4× 12 UC

Založený na reproboxe Bogner Uberkab so štyrmi 12" reproduktormi Celestion®

Acoustasonic, Bassbreaker, Bassman, Blues, Junior, Champ, Deluxe, Deluxe Reverb, Excelsior, Princeton, Showman, Super Revert, Supr-Sonic, Twin Reverb a Vibro-King sú
obchodné značky vlastnené spoločnosťou FMIC. Názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných
vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov
a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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ÚPRAVA EFEKTOV
Okrem priradenia modelov zosilňovačov obsahuje každá predvoľba aj rôzne kombinácie efektov. Efekty je možné
upravovať niekoľkými spôsobmi – efekty môžu byť pominuté, nahradené, presunuté, pridané alebo odstránené. Okrem
toho je možné upravovať aj nastavenia každého jednotlivého efektu. Jednotlivé možnosti úpravy nastavenia efektov sú
vysvetlené nižšie a na nasledujúcich stranách.
Úprava konkrétnych používaných typov efektov a ich pozícia v signálovej ceste sa robí na ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY.
Ak chcete robiť úpravu efektov, najprv stlačením príslušného TLAČIDLA ÚROVNE vstúpte do ÚROVNE SIGNÁLOVEJ
CESTY. Automaticky sa najprv zvýrazní používaný model zosilňovača. Efekt zvýrazníte tak, že budete otáčať
ENKODÉROM v ktoromkoľvek smere (pozrite ilustrácie nižšie). Efekt bude zvýraznený tak, že sa pod názvom efektu
zobrazí biela šípka a nad názvom efektu sa zobrazí popis.

Prístup k efektom získate tak, že ako prvý krok stlačíte TLAČIDLO ÚROVNE prislúchajúce ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY.

Otáčajte ENKODÉROM v ktoromkoľvek smere tak, aby ste zvýraznili požadovaný efekt (efekt je označený bielou šípkou pod a popisom nad
názvom efektu).

Všimnite si zástupný znak vyjadrený symbolom znamienka plus (+) v krúžku, ktorý sa zobrazuje na ľavom a pravom konci
ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY (pozrite ilustrácie nižšie). Tento symbol označuje voľný slot, do ktorého môže byť efekt
presunutý alebo pridaný (pozrite „Pridanie efektu“, strana 16). Pri mnohých predvoľbách, ktoré obsahujú jeden alebo viac
efektov, je nutné sa, skôr ako dôjde k zobrazeniu tohto symbolu, posunúť otáčaním ENKODÉRA ďaleko doprava alebo
ďaleko doľava.

Detailný pohľad – iná predvoľba, ktorá neobsahuje efekty – voľné sloty, do ktorých môže byť efekt umiestnený, sú označené zástupným znakom
(symbolom + v krúžku) na oboch koncoch ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY.
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POMINUTIE EFEKTU
Pominutie efektu je možné nastaviť dvoma spôsobmi. Prvým je použitie celkovej funkcie zapnúť – vypnúť, ktorá vypína
všetky efekty vo všetkých predvoľbách jedným stlačením tlačidla. Druhý spôsob umožňuje používateľovi pominúť
konkrétne jednotlivé efekty v rámci jednej predvoľby.
Na vypnutie všetkých efektov komba Mustang GTX vo všetkých predvoľbách (a tiež na ich opätovné zapnutie) slúži tlačidlo
X FX. K dispozícii nie je žiadna možnosť uloženia tohto nastavenia, toto tlačidlo slúži iba na rýchle vypnutie a zapnutie
všetkých efektov. Pri stlačení sa tlačidlo X FX rozsvieti a nad názvom každého efektu sa objaví popis „bypass“ (pominutie)
v modrom poli (pozrite ilustrácie nižšie). Pokiaľ bolo pri konkrétnych jednotlivých efektoch nastavené ich pominutie
v predvoľbe, nedôjde pri použití tlačidla X FX k ich zapnutiu.

Tlačidlo „X FX“ sa pri stlačení rozsvieti. Všetky efekty vo všetkých predvoľbách sú pominuté (čo je indikované popisom „BYPASS“ v modrom poli nad
každým efektom).

Ak chcete pominúť jednotlivý efekt v jednej predvoľbe, zvýraznite tento efekt v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY a stlačte
ENKODÉR. Z možností umiestnenia efektov zvoľte „BYPASS“ a znovu stlačte ENKODÉR. V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ
CESTY bude pri efekte označené pominutie efektu; farba poľa s číslom predvoľby sa zmení z modrej na červenú (čo značí,
že bola urobená úprava predvoľby) a rozsvieti sa tlačidlo SAVE. Po nastavení pominutia efektu je možné robiť ďalšie
úpravy, alebo je možné stlačením tlačidla SAVE urobené zmeny zachovať (pozrite ilustrácie nižšie).

Pominutie zvýrazneného efektu: Najprv stlačte ENKODÉR, tým vstúpite do ponuky možností umiestnenia efektu.

Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite v ponuke umiestnenie efektu možnosť „BYPASS“, potom stlačením ENKODÉRA túto možnosť zvoľte.

Po zvolení pominutia efektu (na ilustráciu indikované bielou šípkou pod a modrým poľom s popisom „BYPASS“ nad názvom efektu) pokračujte úpravou
ďalších parametrov alebo stlačením rozsvieteného tlačidla SAVE urobené úpravy uložte.
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NAHRADENIE EFEKTU
Ak chcete efekt nahradiť iným efektom, zvýraznite tento efekt na ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY a stlačte ENKODÉR.
Z možností umiestnenia efektu zvoľte „REPLACE“ (Nahradiť) a znovu stlačte ENKODÉR. Zvoľte jednu z ponúkaných
možností – Stomp Box, Modulation, Delay alebo Reverb – a stlačte ENKODÉR, tým vstúpite do príslušnej kategórie
efektov. Posúvajte sa medzi efektmi a stlačením ENKODÉRA zvoľte efekt, ktorým má byť pôvodný efekt nahradený.
NA ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY bude potom zobrazený nový efekt s indikáciou, že bolo urobené nahradenie
pôvodného efektu. Farba poľa s číslom predvoľby sa zmení z modrej na červenú (čo značí, že bola urobená úprava
predvoľby) a rozsvieti sa tlačidlo SAVE. Po nahradení efektu iným efektom je možné robiť ďalšie úpravy, alebo je možné
stlačením tlačidla SAVE urobené úpravy uložiť (pozrite ilustrácie nižšie). Stlačením tlačidla ÚROVNE PREDVOĽBY, ktoré
korešponduje so symbolom „X“ v krúžku v OKIENKU DISPLEJA, dôjde k zatvoreniu ponuky umiestnenia efektu a ponuky
kategórie efektov. Stlačením tohto tlačidla v prípade, že zodpovedá symbolu „späť“ (ako v ponuke efektov), sa používateľ
vráti na predchádzajúcu obrazovku.

Postup nahradenia zvýrazneného efektu: Najprv stlačením ENKODÉRA vstúpte do ponuky možností umiestnenia efektu.

Otáčajte ENKODÉROM tak, aby ste v ponuke možností umiestnenia efektu zvýraznili možnosť „REPLACE“, potom stlačte ENKODÉR, tým možnosť
zvolíte.

Otáčajte ENKODÉROM tak, aby ste zvýraznili jednu zo štyroch kategórií efektov, potom stlačte ENKODÉR, tým zvýraznenú kategóriu efektov zvolíte.

Otáčajte ENKODÉROM tak, aby ste zvýraznili efekt, ktorým chcete pôvodný efekt nahradiť, potom stlačte ENKODÉR, tým zvýraznený efekt zvolíte.
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Po nastavení nahradenia efektu (na ilustráciu označené bielou šípkou pod popisom nad názvom efektu) pokračujte ďalšími úpravami alebo urobené
úpravy uložte stlačením rozsvieteného tlačidla SAVE.

PRESUNUTIE EFEKTU
Ak chcete efekt presunúť v signálovej ceste na inú pozíciu, zvýraznite tento efekt v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY
a stlačte ENKODÉR. V ponuke možností umiestnenia efektu zvoľte „MOVE“ (Presunúť) a znovu stlačte ENKODÉR. Okolo
zvoleného názvu efektu sa zobrazí pole v jantárovej farbe a spolu s tým tiež blikajúca biela šípka, čo označuje, že efekt je
pripravený na presunutie. Otáčaním ENKODÉRA zvolený efekt presuňte. Stlačením ENKODÉRA umiestnite efekt do novej
pozície.
V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY sa efekt bude teraz zobrazovať v novej pozícii. Farba poľa s číslom predvoľby sa zmení
z modrej na červenú (čo značí, že bola urobená úprava predvoľby) a rozsvieti sa tlačidlo SAVE. Po presunutí efektu je
možné robiť ďalšie úpravy alebo je možné urobené úpravy uložiť stlačením tlačidla SAVE (pozrite ilustrácie nižšie).

Presunutie zvýrazneného efektu: Najprv stlačením ENKODÉRA vstúpte do ponuky možností umiestnenia efektov.

Otáčaním ENKODÉRA v ponuke možností umiestnenie efektu zvýraznite „MOVE“, potom stlačte ENKODÉR, tým zvýraznenú možnosť zvolíte.

Zvolený efekt, zvýraznený a označený bielou šípkou pod a popisom nad názvom efektu, sa zobrazuje v poli jantárovej farby, čo značí, že efekt je
pripravený na presunutie na inú pozíciu v signálovej ceste. Efekt presuniete otáčaním ENKODÉRA.
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Po presunutí zvoleného efektu (otáčaním ENKODÉRA) stlačte ENKODÉR, tým zvolíte novú pozíciu efektu v signálovej ceste.

Po presunutí efektu na novú pozíciu (na ilustráciu označené bielou šípkou pod a popisom nad názvom efektu) môžete pokračovať úpravami ďalších
parametrov alebo urobené úpravy uložiť stlačením rozsvieteného tlačidla SAVE.

PRIDANIE EFEKTU
Pridanie efektu je možné urobiť dvoma spôsobmi.
Prvou možnosťou je zvýraznenie jedného z dvoch zástupných symbolov – znamienok plus na ÚROVNI SIGNÁLOVEJ
CESTY. Symbol zvýrazníte otáčaním ENKODÉRA. Farba krúžku, v ktorom je znamienko plus umiestnené, sa zmení na
zelenú. Stlačením ENKODÉRA zobrazíte ponuku štyroch kategórií efektov – Stomp Box, Modulation, Delay a Reverb.
Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite požadovanú kategóriu efektov, tým do tejto kategórie vstúpite. Posúvajte sa efektmi
a stlačením ENKODÉRA zvoľte požadovaný efekt.
V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY sa potom zobrazí novopridaný efekt v zelenom poli s blikajúcou bielou šípkou pod
a popisom nad názvom efektu, čo značí, že efekt je možné presunúť na inú pozíciu (ak je to žiaduce). To urobíte otáčaním
a následným stlačením ENKODÉRA.
Po pridaní efektu sa farba poľa s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (čo značí, že bola urobená úprava
predvoľby) a rozsvieti sa tlačidlo SAVE. Po pridaní efektu je možné robiť ďalšie úpravy alebo je možné urobené úpravy
uložiť stlačením tlačidla SAVE (pozrite ilustrácie nižšie). Majte na pamäti, že stlačením tlačidla ÚROVEŇ PREDVOĽBY,
ktoré korešponduje so symbolom „X“ v krúžku v OKIENKU DISPLEJA, dôjde k zatvoreniu ponuky kategórie efektov
a ponuky efektov. Stlačením tohto tlačidla v prípade, že zodpovedá ikone „back“ (späť), sa používateľ vráti na
predchádzajúcu stránku.

Pridanie efektu: Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite symbol znamienka plus v krúžku. Farba krúžku sa zmení na zelenú. Stlačte ENKODÉR, tým vstúpite
do ponuky štyroch kategórií efektov.
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Posuňte sa na požadovanú kategóriu efektov a stlačením ENKODÉRA ju zvoľte.

Posuňte sa na požadovaný efekt a stlačením ENKODÉRA ho zvoľte.

Novopridaný efekt, zvýraznený a označený bielou šípkou pod a popisom nad názvom efektu, sa zobrazí v zelenom poli, čo
značí, že efekt je možné ponechať v danej pozícii alebo ho presunúť na inú pozíciu v signálovej ceste. Presunutie efektu
urobíte otáčaním ENKODÉRA.

Po presunutí novopridaného efektu (otáčaním ENKODÉRA) stlačte ENKODÉR, tým pre daný efekt zvolíte novú
pozíciu v signálovej ceste.

Po umiestnení pridaného efektu do pozície (na ilustráciu indikované bielou šípkou pod a popisom nad názvom efektu môžete
robiť úpravy ďalších parametrov alebo urobené zmeny uložiť stlačením rozsvieteného tlačidla SAVE.
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Druhou možnosťou, ako efekt pridať, je zvýraznenie existujúceho efektu v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY a následné
stlačenie ENKODÉRA. V ponuke možností umiestnenia efektu zvoľte „ADD FX“ (Pridať) a znovu stlačte ENKODÉR.
Zvoľte jednu zo štyroch zobrazených kategórií efektov a stlačte ENKODÉR, tým vstúpite do efektov tejto kategórie.
Posúvajte sa medzi efektmi a stlačením ENKODÉRA zvoľte požadovaný efekt.
V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY sa potom zobrazí novopridaný efekt v zelenom poli s blikajúcou bielou šípkou pod
a popisom nad názvom efektu, čo značí, že efekt je možné presunúť na inú pozíciu (ak je to žiaduce). Efekt presuniete
otáčaním a následným stlačením ENKODÉRA.
Po pridaní efektu sa farba poľa s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (čo značí, že bola urobená úprava
predvoľby) a rozsvieti sa tlačidlo SAVE. Po pridaní efektu je možné robiť ďalšie úpravy alebo je možné urobené úpravy
uložiť stlačením tlačidla SAVE (pozrite ilustrácie nižšie).

Iný spôsob pridaní efektu: Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite existujúci efekt v predvoľbe a stlačením ENKODÉRA zobrazte ponuku štyroch kategórií
efektov.

V ponuke možností umiestnenia efektu sa posuňte na možnosť „ADD FX“ a stlačte ENKODÉR, tým zvýraznenú možnosť zvolíte.

Posuňte sa na požadovanú kategóriu efektov a stlačením ENKODÉRA ju zvoľte.

Posuňte sa na požadovaný efekt a stlačením ENKODÉRA ho zvoľte.
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Novopridaný efekt, zvýraznený a označený bielou šípkou pod a popisom nad názvom efektu, sa zobrazí v zelenom poli, čo značí, že efekt je možné
ponechať v danej pozícii alebo ho presunúť na inú pozíciu v signálovej ceste. Efekt presuniete otáčaním ENKODÉRA.

Po presunutí novopridaného efektu (otáčaním ENKODÉRA) stlačte ENKODÉR, tým zvolíte novú pozíciu efektu v signálovej ceste.

Po umiestnení pridaného efektu do požadovanej pozície (na ilustráciu je indikovaný bielou šípkou pod a popisom nad názvom efektu) pokračujte
úpravami ďalších parametrov alebo urobené úpravy uložte stlačením rozsvieteného tlačidla „SAVE“.

ODSTRÁNENIE EFEKTU
Ak chcete efekt zo signálovej cesty odstrániť, zvýraznite ho v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY a stlačte ENKODÉR.
Z ponuky možností umiestnenia efektu zvoľte „DELETE“ (Odstrániť) a znovu stlačte ENKODÉR. Zvýraznený efekt bude
odstránený zo signálovej cesty a na jeho miesto sa posunie iný používaný efekt (ak nejaký je). Pokiaľ odstránený efekt
bol jediným efektom v signálovej ceste (pred alebo po), namiesto neho sa v okienku displeja zobrazí zástupný symbol vo
forme znamienka plus (+) v krúžku.
Po odstránení efektu sa farba poľa s číslom predvoľby zmení z modrej na červenú (čo značí, že bola urobená úprava
predvoľby) a rozsvieti sa tlačidlo SAVE. Po odstránení efektu je možné robiť ďalšie úpravy alebo je možné urobené
úpravy uložiť stlačením tlačidla SAVE (pozrite ilustrácie nižšie).

Odstránenie zvýrazneného efektu: Najprv stlačte ENKODÉR, tým vstúpite do ponuky možností umiestnenia efektov.
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V ponuke možností umiestnenia efektu sa posuňte na možnosť „DELETE“ a stlačte ENKODÉR, tým túto možnosť zvolíte.

V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY potom bude zobrazená informácia označujúca, že efekt bol odstránený (označené bielou šípkou) a je nahradený buď
zástupným symbolom vo forme znamienka plus (ako na tejto ilustrácii), alebo bol na pozícii odstráneného efektu presunutý iný efekt (ak je).

ÚPRAVA NASTAVENIA EFEKTOV
Ak chcete upraviť nastavenie ovládačov pre konkrétny efekt, najprv otáčajte ENKODÉROM tak, aby ste požadovaný efekt
zvýraznili v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY, potom stlačte tlačidlo ÚROVNE OVLÁDAČOV, ktoré reprezentuje príslušné
ovládače každého jednotlivého efektu. Otáčaním ENKODÉRA sa posúvajte dostupnými ovládačmi efektu. Pri zvýraznení
sa farba každého ovládača zmení na modrú. Stlačením ENKODÉRA zvoľte konkrétny ovládač efektu, jeho farba sa
zmení na červenú.
Po zvolení konkrétneho ovládača upravte nastavenia tohto ovládača podľa svojej voľby. To urobíte otáčaním
ENKODÉRA. Znovu stlačte ENKODÉR, tým upravené nastavenie ovládača efektu uchováte. Farba ovládača, ktorého
úpravu ste urobili, sa potom zmení z červenej späť na modrú. Po urobení úpravy ovládača efektu sa farba poľa s číslom
predvoľby zmení z modrej na červenú (čo značí, že bola urobená úprava predvoľby) a rozsvieti sa tlačidlo SAVE. Po
urobení úpravy je možné ďalej upravovať ďalšie ovládače efektu alebo urobené úpravy uložiť stlačením tlačidla SAVE
(pozrite ilustrácie nižšie).

Úprava nastavenia konkrétneho efektu: Otáčaním ENKODÉRA zvýraznite požadovaný efekt v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY; potom stlačte tlačidlo
ÚROVNE OVLÁDAČOV.
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V ÚROVNI OVLÁDAČOV zvýraznite ovládač efektu. To urobíte tak, že sa naň pomocou ENKODÉRA
posuniete; pri každom efekte, pri ktorom dôjde k zvýrazneniu, sa jeho farba zmení na modrú.

Stlačením ENKODÉRA zvoľte konkrétny ovládač, ktorého nastavenie chcete upraviť, po zvolení sa jeho
farba zmení na červenú.

Otáčaním ENKODÉRA nastavte ovládač efektu podľa svojej voľby.

Stlačte ENKODÉR, tým uložíte upravené nastavenie ovládača. Farba ovládača sa zmení späť na modrú.

Po úprave nastavení ovládača konkrétneho efektu môžete pokračovať v úpravách ďalších parametrov
alebo urobené úpravy uložiť stlačením rozsvieteného tlačidla SAVE.
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POUŽITIE TLAČIDLA TAP TEMPO
Pri predvoľbách obsahujúcich efekty modulácia, omeškanie (delay) alebo oba tieto efekty* tlačidlo TAP bliká v takte
s východiskovou frekvenciou posledného efektu delay v signálovej ceste (pokiaľ v signálovej ceste nie je žiadny efekt
delay, potom v takte s posledným efektom modulácie). Túto frekvenciu je možné ponechať tak, ako je nastavená, alebo ju
je možné modifikovať pomocou tlačidla TAP. Ak chcete nastaviť nové tempo TAP, ťuknite v požadovanom tempe najmenej
dvakrát na blikajúce tlačidlo TAP (pozrite ilustrácie nižšie). Tlačidlo TAP je funkčné bez ohľadu na to, aká úroveň je
zvýraznená (ÚROVEŇ PREDVOĽBY, ÚROVEŇ SIGNÁLOVEJ CESTY alebo ÚROVEŇ OVLÁDAČOV).

Ak chcete zmeniť tempo prvého efektu delay (alebo efektu modulácie v prípade, že v signálovej ceste nie je žiadny efekt delay), ťuknite v požadovanom
tempe na tlačidlo TAP
.

Rôzne časové parametre pre všetky efekty delay a efekty modulácie v signálovej ceste je možné nastavovať v ÚROVNI
OVLÁDAČOV bez použitia tlačidla TAP. V ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY pomocou ENKODÉRA zvýraznite efekt delay
alebo efekt modulácie, ktorý chcete upraviť. V ÚROVNI OVLÁDAČOV sa objavia ovládače zvýrazneného efektu.
Stlačením príslušného tlačidla úrovne vstúpte do ÚROVNE OVLÁDAČOV a pomocou ENKODÉRA sa posuňte na časový
parameter, ktorý chcete zmeniť. Stlačte ENKODÉR a otáčajte ním tak, aby ste zvolili a nastavili požadovanú časovú
hodnotu. Počas tohto nastavovania bude okno obsahujúce časovú hodnotu červené. Znovu stlačte ENKODÉR, tým novú
časovú hodnotu uložíte (pozrite ilustrácie nižšie).

Rytmy efektov delay a modulácie je možné zmeniť aj zvýraznením číselnej hodnoty časového parametra v ÚROVNI OVLÁDAČOV a následným
stlačením a otáčaním ENKODÉRA tak, aby bol nastavený požadovaný rytmus.

ĎALŠIE ČLENENIE FUNKCIE TAP TEMPO
Efekty delay a modulácia komba Mustang GTX je možné synchronizovať s frekvenciou BPM (údery za minútu)
uprednostňovanou hráčom. Aktuálne nastavenie frekvencie BPM zobrazíte tak, že raz stlačíte tlačidlo TAP; aktuálna
frekvencia sa zobrazí v OKIENKU DISPLEJA:

* Zoznam efektov modulácie a efektov delay komba Mustang GTX je uvedený na stranách 23 – 24.
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Pre frekvenciu BPM sú k dispozícii dva režimy – „globálny“ a „predvoľba“. V režime „globálny“ platí pre všetky predvoľby
jedna frekvencia BPM. V režime „predvoľba“ má každá predvoľba svoju vlastnú frekvenciu BPM, ktorú je možné pre
predvoľbu nastaviť individuálne (východisková frekvencia je 120 BPM). Ak chcete prepnúť z jedného režimu BPM na
druhý, stlačte TLAČIDLO ÚROVNE, ktoré korešponduje s poľom „mode: preset“ (režim: predvoľba) alebo „mode: global“
(režim: globálny) v OKIENKU DISPLEJE. Otáčaním ENKODÉRA nastavte hodnotu frekvencie BPM:

NASTAVENIE DELENIA NÔT
Na synchronizáciu efektu s frekvenciou BPM môže používateľ nastaviť konkrétne „delenie nôt“ pre efekty modulácie
a delay. Ak je delenie nôt nastavené, je hodnota času automaticky vypočítavaná tak, aby zodpovedala aktuálne nastavenej
frekvencii BPM. Pri zmene časového parametra dôjde automaticky k zmene nastavenia delenia nôt na „vypnuté“.
Možné hodnoty nastavenia delenia nôt sú: vypnuté, celá nota, polová nota, polová nota s bodkou, triplet polových nôt,
štvrťová nota, štvrťová nota s bodkou, triplet štvrťových nôt, osminová nota, osminová nota s bodkou, triplet osminových
nôt, šestnástinová nota, šestnástinová nota s bodkou, triplet šestnástinových nôt, dvaatridsatinová nota, dvaatridatinová
nota s bodkou a triplet dvaatridsatinových nôt.
Ak chcete nastaviť delenie nôt, vstúpte do ÚROVNE OVLÁDAČOV zvoleného efektu modulácie alebo efektu delay. To
urobíte tak, že stlačíte príslušné TLAČIDLO ÚROVNE. Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a zvoľte „DELENIE NÔT“
(skrátené na „DIV“ – note division); potom otáčajte ENKODÉROM a stlačením zvoľte hodnotu delenia nôt:

Ak sú všetky delenia nôt vypnuté, zodpovedá frekvencia BPM frekvencii posledného efektu delay alebo modulácia
v signálovej ceste
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ZOZNAM TYPOV EFEKTOV
Vstavané efekty komba Mustang GTX sú rozčlenené do šiestich kategórií efektov: efekty Stompbox (15), efekty
modulácia (14), efekty omeškania (delay) (13), efekty dozvuku (reverb) (14), efekty Dynamics+EQ (7) a efekty
Filters+Pitch (9). Názvy s popisom jednotlivých efektov sú uvedené v tabuľke nižšie. Efekty sú zoradené v jednotlivých
kategóriách. Efekty komba Mustang GTX sú sústavne revidované a aktualizované.

EFEKTY STOMPBOX
Ranger Boost

Efekt distortion inšpirovaný efektom éry 60. rokov Dallas Rangemaster Ranger Boost.

Overdrive

Univerzálny efekt overdrive Fender, navrhnutý špeciálne pre Mustang GTX.

Mythic Drive

Inšpirovaný efektom éry 90. rokov Klon Centaur germanium-diode overdrive.

Greenbox

Efekt overdrive inšpirovaný originálom konca 70. rokov Ibanez TS808 Tube Screamer.

Blackbox

Efekt distortion inšpirovaný Pro Co RAT.

Yellowbox

Efekt distortion inšpirovaný efektom éry 70. rokov MXR Distortion Plus.

Orangebox

Efekt distortion inšpirovaný originálom konca 70. rokov Boss DS-1.

Fuzz

Univerzálny fuzz Fender s pridanou oktávou, špeciálne navrhnutý pre kombo Mustang GTX.

Big Fuzz

Efekt distortion inšpirovaný efektom Electro-Harmonix Big Muff.

Varifuzz

Univerzálny fuzz Fender s ovládaním priliehavosti basov.

Round Fuzz

Inšpirovaný klasikou konca 60. rokov Fuzz Face.

Octobot

Syntetizátoru podobná kombinácia s efektom zníženia o oktávu a fuzzom zvýšeným o oktávu.

Ram Fuzz

Efekt distortion inšpirovaný Electro-Harmonix Big Muff Pi (model Ram’s Head).

Russian Fuzz

Rovnaký ako „Ram Fuzz“ vyššie, ale založený na verzii vyrábanej v Rusku v 90. rokoch.

Tube OD

Efekt distortion inšpirovaný B. K. Butler Tube Driver.

Názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne
s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov
a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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MODULAČNÉ EFEKTY
Majte na pamäti, že tlačidlo TAP pracuje s efektmi modulácie komba Mustang GTX a bliká v prípade, že je používaná
predvoľba obsahujúca jeden alebo viac modulačných efektov.

Sine Chorus

Hladko zaoblený efekt chorus, ktorý na moduláciu využíva sínusový priebeh.

Triangle Chorus

Typický efekt chorus, ktorý na moduláciu využíva trojuholníkový priebeh.

Sine Flanger

Hladko zaoblený efekt flanger, ktorý na moduláciu využíva sínusový priebeh.

Triangle Flanger

Typický efekt flanger, ktorý na moduláciu využíva trojuholníkový priebeh.

Vibratone

Klasický efekt Fender z konca 60. a začiatku 70. rokov s rotujúcou ozvučnicou reproduktora.

Vintage Tremolo

Klasické „zajakavé“ fotorezistorové tremolo Fender, aké je možné počuť v kombách Fender,
napr. Twin Reverb.

Sine Tremolo

Hladko pulzujúce tremolo biasu elektrónky, aké je možné počuť v kombách Fender, napr.
Princeton Reverb.

Ring Modulator

Kreatívna neharmonická disonancia z počiatku éry elektronickej hudby.

Phaser

Dlhý, nenahraditeľný prúd „whoosh“, ktorý je možné počuť na mnohých nahrávkach.

Phaser 90

Efekt phaser inšpirovaný klasikou 70. rokov MXR Phase 90.

Vibe Unit

Založený na phaseri/vibrato pedáli konca 60. rokov Uni-Vibe.

Harmonic Tremolo

Založený na charakteristickom efekte vstavanom v niektorých kombách Fender začiatku 60.
rokov.

4-Knob Flanger

Založený na efekte MXR M117 Flanger.

JC Chorus

Založený na obvodoch bucket-brigade analógového efektu chorus klasického zosilňovača
Roland JC-120 Jazz Chorus.

Názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne
s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov
a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, sponzorstva ani schválenia medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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EFEKTY DELAY (OMEŠKANIE)
Majte na pamäti, že tlačidlo TAP pracuje s efektmi delay komba Mustang GTX a bliká v prípade, že je používaná
predvoľba obsahujúca jeden alebo viac efektov delay.

Mono Delay

Čisté, jednoduché opakovanie pôvodného signálu.

Mono Echo Filter

Mono echo s rovnomerne rozloženým efektom podobným efektu wah na opakovaniach
signálu.

Stereo Echo Filter

Stereo echo s rovnomerne rozloženým efektom podobným efektu wah na opakovaniach
signálu.

Tape Delay

Založený na analógovej klasike echa páskovej jednotky s nedokonalosťami, ktoré vytvárajú
charakteristické efekty „wow“ a „flutter“.

Stereo Tape Delay

Podobný vyššie opísanému efektu Tape Delay, no v stereo rozšírení.

Multi Tap Delay

Rytmický delay, ktorý je možné rozdeliť do viacerých „pásikov“ s rôznymi časovými
intervalmi.

Reverse Delay

Obrátené poradie tónov pre klasický efekt „obrátenej hry na gitare“.

Ping Pong Delay

Opakovanie v stereo nastavení so striedaním vpravo a vľavo, vytvárajúce efekt „pingpongu“.

Ducking Delay

Delay „duck“ tónov, neuplatňuje sa pri hraní, vyplňuje medzery medzi hrou.

2290 Delay
Memory Delay

Inšpirovaný efektom delay TC Electronic TC 2290, štandardným štúdiovým digitálnym
delayom 80. rokov, vyhľadávaným až do dnešných dní pre „chrumkavé“ opakovania
a univerzálne možnosti modulácie/panning.
Inšpirovaný efektovým pedálom Electro-Harmonix Deluxe Memory Man, delayom koncom
70. rokov s obvodmi „bucket-brigade“, pridávajúcim charakteristickým opakovaním
a modulácii charakteristický charakter.

Space Delay

Založený na milovanom efekte Roland RE-201 Space Echo.

Tape Plex

Úspešné znovuvytvorenie efektu ozveny Maestro Echoplex EP-3 echo.

Názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne
s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov
a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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EFEKTY REVERB (DOZVUK)
Small Hall

Simuluje typ jasného dozvuku, ktorý je možné často počuť v sálach s veľkosťou kinosály.

Mod. Small Hall

Vystavený na reverbe Fender Small Hall pridaním sviežej modulácie k štruktúre interného
reverbu. Pridané ovládače orezania vysokých a nízkych frekvencií ďalej rozširujú kreatívne
možnosti tohto reverbu.

Large Hall

Silný, jasný dozvuk simulujúci veľkosť, napr. veľkých koncertných sál a iných veľkých,
„jaskynných“, priestorov.

Mod. Large Hall

Podobný vyššie opísanému reverbu Mod Small Hall, s moduláciou pridanou k internej
štruktúre reverbu Fender Large Hall Reverb.

Small Room

Teplejší dozvuk s menšou ozvenou, charakteristický pre menšie priestory a klasické
„ozvenové“ komory.

Large Room

Teplo znejúci typ dozvuku, ktorý zodpovedá väčším priestorom, nie však sálam, akými sú
napr. mnohé nočné kluby.

Small Plate

Rezonančne metalický reverb s väčšou hutnosťou a plochosťou než pri reverboch typu room
a hall.

Large Plate

Typ reverbu, ktorý je možné počuť na mnohých nahrávkach, založený na klasickom EMT 140
stolnej veľkosti.

'63 Spring

Klasický samostatný efekt reverb Fender polovice 60. rokov.

'65 Spring

Efekt reverb Fender vstavaný do klasických komb Fender polovice 60. rokov.

Arena

Simuluje dlho sa ťahajúce doznievanie charakteristické pre veľké štadióny a arény.

Ambient

Jemný efekt reverb charakteristický pre citeľne menšie priestory (ešte menšie než pri vyššie
opísanom reverbe Small Room).

Shimmer

Akusticky žiarivá kombinácia reverbu a dvojoktávového posunu výšok.

GA-15 Reverb

Založený na reverbe komba éry 60. rokov Gibson GA-15, jedinečného svojou schopnosťou
poskytovať signál „full wet“ (bez neupraveného signálu)

Názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne
s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov
a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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EFEKTY DYNAMICS + EQ
Simple Comp

Efekt kompresie inšpirovaný klasikou MXR Dyna Comp

Compressor

Rovnaký ako efekt kompresie opísaný vyššie, s pridanými ovládačmi gain, threshold, attack
a release

Sustain

Inšpirovaný efektom MXR M-163 Sustain, vzácnym pedálom kompresie 80. rokov so silným
efektom kompresie a krátky čas ataku

Metal Gate

Inšpirovaný pedálom ISP Technologies Decimator II G String. Ideálny obzvlášť pre high-gain
metal, s veľmi rýchlou krivkou útlmu

EQ Parametric

Parametrický ekvalizér stredného rozsahu, s ovládačmi nízkych a vysokých frekvencií

EQ5 Graphic

Podobný päťpásmovému grafickému ekvalizéru Mesa Boogie Mark IIC+

EQ7 Graphic

Sedempásmový grafický ekvalizér založený na the Boss GE-7

EFEKTY FILTERS + PITCH (FILTRE A VÝŠKA TÓNU)
Pedál Wah

Wah efekt s dvoma režimami inšpirovaný efektom Dunlop Cry Baby a wah pedálom éry 60.
rokov Vox Clyde McCoy

Touch Wah

Podobný vyššie opísanému pedálu Wah, no ovládaný skôr snímaním dynamiky, než
pedálom expression

Envelope Filter

Inšpirovaný funky efektom 70. rokov Mu-Tron III

Step Filter

Efekt rytmicky trhanej modulácie, ktorý vsúva noty do zreteľne sa striedajúcich „krokov“

Pitch Shifter

Jednoduchý posun výšky tónu, ktorý pridáva jednu notu nad alebo pod k výške tónu suchého
signálu

Diatonic Pitch

Posun výšky tónu, ktorým dochádza k zvolenému hudobnému intervalu pre vytvorenie
harmonizovaných nôt v kľúči

Pedál Shift

Založený na funkciách posunu výšky tónu pedála DigiTech Whammy; najlepším variantom je
používať tento efekt s pedálom EXP-1 Expression (strana 46)

Pedál Harmony

Založený na funkciách harmonizácie pedála DigiTech Whammy; najlepším variantom je
používať tento efekt s pedálom EXP-1 Expression (strana 46)

Pedál Detune

Založený na funkciách rozladenia pedála DigiTech Whammy; najlepším variantom je
používať tento efekt s pedálom EXP-1 Expression (strana 46)

Názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne
s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov
a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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FUNKCIA TLAČIDLA MENU
Vpravo od ENKODÉRA sa nachádza zvislý stĺpec štyroch tlačidiel pomocných funkcií. Tretím tlačidlom zhora je tlačidlo
MENU, pomocou ktorého je možné vstúpiť do škály špeciálnych funkcií komba Mustang GTX (pozrite ilustrácie nižšie).
Tieto funkcie sú zmienené na viac miestach tohto návodu, tu je uvedený ich úplný zoznam spolu so stručným popisom
každej funkcie.

Po stlačení tlačidla MENU sa pomocou ENKODÉRA posúvajte v ponuke a zvoľte jednu z rôznych možností ponuky komba
Mustang GTX. K dispozícii sú možnosti:
SETLISTS (Setlisty): Funkcia pre vytváranie a použitie setlistov obsahujúcich používateľom zvolené skupiny predvolieb
(strany 30 – 33).
CLOUD PRESETS (Predvoľby v cloude): Umožňuje uloženie a použitie predvolieb vo vzdialenom úložisku (cloude)
(strany 55 – 56).
WIFI & BLUETOOTH: Funkcia pre zapnutie/vypnutie WiFi, voľbu a pripojenie k sieti, pridanie hesla (strany 33 – 35). Tiež
umožňuje prístup k funkcionalite Bluetooth komba Mustang GTX (strany 36 – 37).
EQ & AMP SETTINGS (Nastavenie Eq a komba): Poskytuje prístup k vstavaným profilom Global EQ (strany 50 – 51),
ovládanie zosilnenia (gainu) pre výstupy USB a line out (strany 39, 51), k organizátoru predvolieb (strany 52 – 53)
a informáciám vo voľbe O tomto kombe (strana 55). Umožňuje tiež obnovu továrenského nastavenia predvolieb
a zosilňovačov (strana 54).
FOOTSWITCH (Nožný prepínač): Funkcia na použitie nožného prepínača GTX-7 (strany 40 – 45) a pedála EXP-1
Expression (strany 46 – 49). S kombom Mustang GTX je kompatibilný aj nožný prepínač MGT-4.
TUNER (Ladička): Umožňuje použiť vstavanú chromatickú ladičku komba Mustang GTX (strana 38).
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ZOZNAMY PREDVOLIEB – SETLISTY
Aby každý používateľ mohol kombo pohodlne používať podľa svojich vlastných potrieb, je možné predvoľby zoskupovať do
zoznamov predvolieb, tzv. „setlistov“. Setlisty sú používateľom vytvorené skupiny, ktoré obsahujú ľubovoľne usporiadané
predvoľby, vhodné pre určité situácie – na vystúpenie alebo na skúšku, zoznam obľúbených, zoznam podľa žánru alebo
umelca atď. Setlisty je možné ľahko vytvárať aj upravovať podľa priania používateľa. Predstavujú tak pomôcku, ktorej
využitím je možné získať osobitý zvuk komba Mustang GTX vďaka jednoduchému a rýchlemu prístupu k väčšiemu počtu
predvolieb.
Ak chcete vytvoriť setlist, najprv stlačte tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posúvajte a zvoľte možnosť
SETLIST:

Na displeji sa zobrazí znamienko plus v zelenom poli. Stlačte ENKODÉR na znamienku plus, tým vytvoríte nový setlist:

Na displeji sa zobrazí modré pole s popisom „SETLIST 1“. Stlačte ENKODÉR na poli SETLIST 1, tým začnete pridávanie
predvolieb to tohto setlistu:

Potom sa znovu zobrazí znamienko plus v zelenom poli. Stlačte ENKODÉR na tomto poli, tým zobrazíte zoznam
predvolieb, z ktorých je možné voliť:

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte medzi predvoľbami, ktoré je možné do SETLISTU 1 pridať, potom požadovanú
predvoľbu zvoľte stlačením ENKODÉRA:

Teraz je zvolená predvoľba pridaná do SETLISTU 1. Ďalšie predvoľby pridáte do SETLISTU 1 opakovaním
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predchádzajúcich dvoch krokov. Po pridaní požadovaných predvolieb do SETLISTU 1 sa pomocou ENKODÉRA posúvajte
a jednotlivé predvoľby v rámci zvoleného setlistu aktivujte:

Po vytvorení a pri použití setlistu sa stlačením horného TLAČIDLA ÚROVNE vráťte do hlavného režimu predvolieb. Pritom
majte na pamäti, že v ÚROVNI PREDVOLIEB je zobrazená predvoľba, ktorá bola v setliste zvýraznená ako posledná:

Ak chcete z niektorého setlistu odstrániť všetky predvoľby, posuňte sa pomocou ENKODÉRA na setlist, z ktorého chcete
predvoľby odstrániť a potom stlačte tlačidlo ÚROVNE OVLÁDAČOV, ktoré zodpovedá symbolu „ozubeného kolieska“:

Na displeji sa zobrazí možnosť „CLEAR SETLIST“ (Vymazať zoznam predvolieb) v modrom poli. Stlačte ENKODÉR na
tejto možnosti, tým všetky predvoľby z daného setlistu odstránite. Môžete tiež stlačiť horné tlačidlo ÚROVNE, ktoré
korešponduje s tlačidlom „back“ (späť) v OKIENKU DISPLEJA, – v tomto prípade nebudú predvoľby zo setlistu vymazané:

Ak chcete zo setlistu odstrániť jednu predvoľbu, zvýraznite túto predvoľbu tak, že sa na ňu posuniete pomocou
ENKODÉRA a stlačte tlačidlo ÚROVNE OVLÁDAČOV, ktoré korešponduje so symbolom „ozubeného kolieska“
v OKIENKU DISPLEJA:
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Zobrazí sa modré pole s popisom „DELETE“ (Odstrániť). Stlačte ENKODÉR na tomto poli, tým danú predvoľbu odstránite.
Môžete tiež stlačiť tlačidlo ÚROVNE, ktoré korešponduje s tlačidlom „back“ (späť) v OKIENKU DISPLEJA – v tomto
prípade nebude predvoľba zo setlistu odstránená:

Ak chcete vytvoriť ďalšie setlisty, opakujte kroky opísané na stranách 30 a 31. Ďalšie vytvorené setlisty budú automaticky
nazvané „SETLIST 2“, „SETLIST 3“ a tak ďalej v postupnom číselnom poradí.
Majte na pamäti, že kombo Mustang GTX je vybavené funkciami pre zálohovanie setlistov v cloude a funkciami obnovenia
(pozrite stranu 57).
SETLISTY: RÝCHLE ULOŽENIE „OBĽÚBENÝCH“ PREDVOLIEB
Obľúbenú predvoľbu je možné rýchlo a pohodlne uložiť do zoznamu obľúbených predvolieb „FAVORITES“. Ak chcete
uložiť predvoľbu do zoznamu obľúbených predvolieb „FAVORITES“, jednoducho stlačte a niekoľko sekúnd podržte
ENKODÉR, kým sa farba poľa s číslom predvoľby nezmení z modrej na zlatú:

Predvoľba je automaticky pridaná do setlistu s názvom „FAVORITES“. To tohto setlistu vstúpite tak, že stlačíte tlačidlo
„MENU“, pomocou ENKODÉRA sa posuniete na možnosť „SETLIST“ a túto možnosť zvolíte. Setlist „FAVORITES“ sa vždy
zobrazuje ako prvý:

Stlačte ENKODÉR na poli „FAVORITES“, potom sa budete môcť posúvať a voliť predvoľby uložené v tomto setliste:

Ak chcete zo setlistu „FAVORITES“ odstrániť niektorú predvoľbu, znovu stlačte a niekoľko sekúnd podržte ENKODÉR, kým
sa pole s číslom predvoľby nezmení zo zlatej späť na modrú.
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SKRÁTENÁ VOĽBA PRE PONUKU SETLISTOV
Do ponuky setlistov je možné ľahko a rýchlo vstúpiť pomocou skrátenej voľby priamo z horného panela s ovládaním komba
Mustang GTX. Jednoducho stlačte a podržte horné TLAČIDLO ÚROVNE, zobrazia sa setlisty:

POZNÁMKA: Setlistov môže byť najviac 25 (vrátane setlistu „FAVORITES“); každý setlist môže obsahovať najviac 50
predvolieb.

POUŽITIE WIFI
Funkcia WiFi komba Mustang GTX umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie komba k sieti. Používateľ tak môže získať
najnovšie aktualizácie firmwaru komba Mustang GTX (pozrite stranu 61). Začnite stlačením tlačidla MENU a pomocou
ENKODÉRA sa posuňte na voľbu „WIFI & BLUETOOTH“, potom stlačte ENKODÉR na poli „WiFi“.
Východiskové nastavení WiFi je „vypnuté“, toto nastavenie je indikované červeným poľom s textom „WIFI OFF“. Znovu
stlačte ENKODÉR, tým WiFi zapnete. Zapnutie WiFi bude indikované zeleným poľom s textom „WIFI ON“. Ak je WiFi
zapnutá, môžete sa pomocou ENKODÉRA posúvať v zozname dostupných sietí. Požadovanú sieť zvoľte stlačením
ENKODÉRA na príslušnej voľbe. Pokiaľ známa dostupná sieť nie je zobrazená, je možné ju zadať manuálne pomocou
voľby „ADD HIDDEN NETWORK“ (Pridať skrytú sieť) zobrazené na konci zoznamu. Znaky zadajte pomocou ENKODÉRA
(postup je uvedený na strane 6). Po zvolení siete zvoľte zo zobrazenej ponuky možnosť „CONNECT“ (Pripojiť). To urobíte
stlačením ENKODÉRA na tejto možnosti (ďalšie možnosti tejto ponuky sú opísané na strane 35).
Po zvolení možnosti „CONNECT“ budete kombom vyzvaní na zadanie hesla. Heslo zadajte po jednotlivých znakoch:
jedným stlačením ENKODÉRA aktivujte kurzor a potom otáčaním ENKODÉRA vyberte požadovaný znak. Znovu stlačte
ENKODÉR, tým znak zadáte a presuniete sa na nasledujúcu pozíciu. Tento postup opakujte, kým nezadáte celé heslo. Po
zadaní všetkých znakov hesla stlačte horné TLAČIDLO ÚROVNE (korešponduje s tlačidlom „done“ v okienku displeja).
Úspešné pripojenie k sieti je indikované zelenou bodkou vľavo pred názvom siete. Všetky tieto kroky sú ilustrované nižšie
a na nasledujúcej strane.
Majte na pamäti, že stlačenie tlačidla ÚROVNE PREDVOĽBY a ÚROVNE OVLÁDAČOV slúži aj na zatvorenie niektorých
ponúk (to je indikované symbolom „x“) alebo pre návrat do predchádzajúceho kroku (to je indikované ikonou „back“ (späť)).

Ak chcete sa pripojiť k WiFi, najprv stlačte tlačidlo MENU.
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Pomocou ENKODÉRA sa v ponuke posuňte na možnosť „WiFi & Bluetooth“, potom stlačte ENKODÉR a zvoľte „WiFi“.

Východiskové nastavenie WiFi je „vypnuté“ (off), to je vyznačené v červenom poli. Stlačením ENKODÉRA WiFi zapnite
(vyznačené v zelenom poli).

Keď je WiFi zapnutá (ako je vyznačené v zelenom poli), posúvajte sa pomocou ENKODÉRA v zozname dostupných sietí.
Požadovanú sieť zvoľte stlačením ENKODÉRA na príslušnej možnosti.

Sieť je možné sprístupniť aj manuálne: Posuňte sa na možnosť „ADD HIDDEN NETWORK“ (Pridať skrytú sieť), túto možnosť
zvoľte. Otáčaním a stlačením ENKODÉRA zadajte potrebné znaky.

Po vybraní siete zvoľte zo zobrazenej ponuky možnosť „CONNECT“ (Pripojiť). To urobíte stlačením ENKODÉRA na tejto
možnosti (ďalšie možnosti tejto ponuky sú opísané na strane 35).
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Po zvolení možnosti „CONNECT“ zadajte otáčaním a stlačením ENKODÉRA postupne jednotlivé znaky hesla.

Po zadaní všetkých znakov hesla stlačte tlačidlo ÚROVNE PREDVOĽBY (korešponduje s tlačidlom „done“ (hotovo) v okienku displeja).

Úspešné pripojenie k sieti indikuje zelená bodka zobrazujúca sa vľavo pred názvom siete.

Ak je WiFi v kombe zapnutá, sú okrem voľby „CONNECT“ (Pripojiť) v ponuke pre sieť zobrazené aj ďalšie možnosti. Ide
o možnosti označené „FORGET“ (Zabudnúť), „MODIFY“ (Upraviť) a „INFO“ (pozrite ilustrácie nižšie). Pomocou
ENKODÉRA sa posúvajte a vyberte jednu z možností. Jednotlivé možnosti sú opísané nižšie.

Detailný pohľad na DISPLEJ, na ktorom sú zobrazené ďalšie možnosti pre sieť WiFi: „FORGET“ (Zabudnúť), „MODIFY“ (Upraviť) a „INFO“.

FORGET (Zabudnúť): Táto možnosť slúži na odpojenie a odstránenie siete z pamäte komba. Ak chcete obnoviť
pripojenie k „zabudnutej“ sieti, postupujte podľa krokov pre pridanie skrytej siete („ADD HIDDEN NETWORK“, strany 33 –
34).
MODIFY (Upraviť): Táto možnosť slúži na modifikáciu aktuálneho nastavenia zobrazených parametrov siete: „SSID“,
„PROTOCOL“ a „PASSWORD“ (Heslo). Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte, vyberte a zvoľte jeden z týchto parametrov,
potom otáčaním a stlačením ENKODÉRA zadávajte jednotlivé znaky až do úplného zadania.
INFO: Táto možnosť slúži na zobrazenie informácií o aktuálnej sieti: názve (SSID), popise signálu, protokole a stave
pripojenia. Tieto údaje nemôžu byť používateľom modifikované.
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POUŽITIE FUNKCIE BLUETOOTH
Kombá Mustang GTX sú vybavené funkciou pripojenia Bluetooth, ktorá umožňuje jednoduché spárovanie s audio
streamovacími zariadeniami a s aplikáciou Fender Tone™. Na streamovanie zvuku do komba Mustang GTX môžu byť
využívané obľúbené streamovacie aplikácie audio zariadenia používateľa.
Funkciu pripojenia Bluetooth aktivujete nasledujúcim postupom: Stlačte tlačidlo MENU, pomocou ENKODÉRA sa
posúvajte možnosťami a zvoľte „WIFI & BLUETOOTH“, potom stlačte ENKODÉR na možnosti „BLUETOOTH“.
Východiskové nastavenie funkcie Bluetooth je vypnuté, toto nastavenie je indikované červeným poľom s textom
„BLUETOOTH OFF“. Znovu stlačte ENKODÉR, tým funkciu Bluetooth zapnete, zapnutie funkcie Bluetooth je indikované
zeleným poľom s popisom „BLUETOOTH ON“. Po zapnutí funkcie Bluetooth zvoľte na externom zariadení, ku ktorému je
kombo pripojené, „MUSTANG GTX“. Pokiaľ chce používateľ na externom zariadení kombo Mustang GTX premenovať,
môže tak urobiť stlačením tlačidla ÚROVNE OVLÁDAČOV, ktoré zodpovedá symbolu „ozubeného kolieska“ v OKIENKU
DISPLEJA a následným zadaním znakov nového názvu (postup je uvedený na strane 6). Teraz môžete stlačením tlačidla
ÚROVNE PREDVOĽBY (indikované zobrazením symbolu „x“ v krúžku) ponuku zavrieť, alebo sa vrátiť do
predchádzajúceho kroku (indikované popisom „back“ (späť)).
Je potrebné upozorniť, že audio streamovanie pomocou funkcie Bluetooth a audio USB (strana 36) nie je možné použiť
súčasne.

Aktivácia funkcie Bluetooth: Najprv stlačte tlačidlo MENU.

Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „WIFI & BLUETOOTH“, potom stlačte ENKODÉR na „BLUETOOTH“.

Východiskové nastavenie Bluetooth je „vypnuté“ (off) (indikované v červenom poli). Stlačte ENKODÉR, tým funkciu Bluetooth zapnete (indikované
v zelenom poli).

Po zapnutí funkcie Bluetooth komba (indikované v zelenom poli) zvoľte na externom zriadení možnosť „MUSTANG GTX“.
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Ak je ku kombu Mustang GTX pripojené streamovacie zariadenie, zobrazí sa v ľavej hornej časti DISPLEJA ikona
Bluetooth, indikujúca, že kombo je pripravené na streamovanie:

Ak je ku kombu MUSTANG GTX pripojená aplikácia Fender TONE, zobrazí sa v hornej ľavej časti DISPLEJA ikona
„TONE“:

OVLÁDANIE HLASITOSTI FUNKCIE BLUETOOTH
Úroveň hlasitosti zariadenia Bluetooth používaného spolu s kombom GTX je možné ovládať pomocou ovládača hlasitosti
na samotnom externom zariadení alebo pomocou funkcie ponuky „BT & AUX VOLUME“. Túto funkciu ponuky
BLUETOOTH použijete nasledujúcim postupom: Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „BT & AUX VOLUME“
a zvoľte ju. Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na jednu zo štyroch možností a zvoľte ju. Možnosťou „MASTER“ zvolíte
nastavenie, v ktorom je možné hlasitosť Bluetooth nastavovať pomocou horného panela s ovládaním komba Mustang
GTX. Možnosti „HIGH“ a „LOW“ ponúkajú ďalšie upravené úrovne hlasitosti, možnosť „NORMAL“ navracia používateľa na
„stredné“ východiskové nastavenie hlasitosti Bluetooth komba (pozrite ilustrácie nižšie).
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VSTAVANÁ LADIČKA
Do funkcie vstavanej chromatickej ladičky komba Mustang GTX vstúpite tak, že stlačíte a dve sekundy podržíte tlačidlo
TAP. Druhou možnosťou vstúpenia do funkcie ladičky je stlačenie tlačidla MENU, potom otáčaním a stlačením
ENKODÉRA zvoľte možnosť TUNER (pozrite ilustrácie nižšie).
Zobrazí sa písmenový názov noty, zvislé čiary po oboch stranách dlhšej stredovej zvislej čiary sa rozsvietia červeno, čo
indikuje rôzne stupne ostrosti (doprava) a plochosti (doľava). Na oboch stranách displeja sa zobrazujú aj presné číselné
hodnoty výšky tónu (v centoch). Pokiaľ je tón naladený, svieti stredová zvislá čiara zeleno. Po dokončení ladenia opustíte
režim ladenia stlačením tlačidla ÚROVNE PREDVOĽBY. Je potrebné mať na pamäti, že pri použití ladičky dochádza
k úplnému stlmeniu zvuku reproduktora. Funkciou ladenia je vybavený aj nožný PREPÍNAČ GTX-7 (pozrite stranu 45).

Majte tiež na pamäti, že v režime LADIČKY zostáva dostupná originálna ladička komba Mustang GTX „bouncing ball“.
Dostupná je stlačením TLAČIDLA ÚROVNE, ktoré korešponduje s tlačidlom „view“ (zobraziť) v OKIENKU DISPLEJA
(pozrite ilustrácie nižšie). Kombo Mustang GTX automaticky ukladá preferovaný režim ladičky používateľa.
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VSTUP AUX PRE PRIPOJENIE ZVUKOVÉHO ZARIADENIA A VÝSTUP
PRE PRIPOJENIE SLÚCHADIEL
Panel s ovládačmi komba Mustang GTX je osadený dvoma zdierkami 3,5 mm (1/8") – zdierkou AUX na pripojenie
externého mobilného/audio zariadenia a výstupom pre pohodlné použitie slúchadiel.
Majte na pamäti, že pri použití vstupu AUX sa úrovne hlasitosti pre externé zariadenie nastavujú pomocou ovládača
hlasitosti na externom zariadení alebo pomocou funkcie GTX „BT & AUX“ komba Mustang GTX v ponuke opísanej na
strane 37. Pamätajte tiež, že pri zapojení slúchadiel je celkom stlmený zvuk reproduktora.

USB PORT
Zadný panel komba Mustang GTX je osadený USB audio portom, umožňujúcim nahrávanie. Pomocou kábla USB
s mikrokonektorom (nie je súčasťou dodávky) môžete do tohto portu zapojiť počítač
s nahrávacím softvérom. Na pripojenie počítača Apple nie je nutný žiadny externý ovládač. Pri
pripojení počítača pracujúceho na báze Windows si musí používateľ stiahnuť aj ovládač ASIO
s nastavením pre zariadenie Fender Mustang. Ovládač je k dispozícii na
www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-drive
Majte na pamäti, že USB audio a audio streamovanie Bluetooth (strana 36) nie je možné použiť súčasne.
Ovládač zosilnenia (gainu) pre USB sa nachádza v ponuke „EQ & AMP SETTINGS“ (Nastavenie EQ a AMP). Stlačte
tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posuňte na možnosť „EQ & AMP SETTINGS“ a túto možnosť zvoľte,
potom zvoľte „LINE OUT/ USB GAIN“. Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na požadovanú hodnotu zosilnenia pre USB
a túto hodnotu zvoľte (strana 51).

VÝSTUPY LINE OUT A FX SEND/RETURN
Kombá Mustang GTX sú vybavené výstupnými zdierkami symetrického výstupu (ľavou a pravou). Zdierky slúžia na
pripojenie externého nahrávacieho a ozvučovacieho vybavenia (pozrite ilustrácie nižšie).

Detailný pohľad na pravú a ľavú zdierku symetrického výstupu na zadnom paneli komba.

Pre výstup line out je možné použiť vyššie opísané ovládače zosilnenia (gainu) pre USB audio port. Postupuje sa
rovnakými krokmi.
Kombo Mustang GTX je vybavené tiež funkciou efektovej slučky. Zdierky pravá/ľavá FX send a pravá/ľavá FX return úplne
vpravo na zadnom paneli sú určené na použitie externých mono či stereo efektov (pozrite ilustrácie nižšie). Mono efekt je
možné zapojiť do pravého alebo ľavého kanála. Pamätajte, že efekty zapojené do týchto zdierok sú „globálne“ (nevzťahujú
sa na konkrétnu predvoľbu) a fungujú ako posledné prvky v signálovej ceste.

Detailný pohľad na ľavé a pravé zdierky FX send/return na zadnom paneli komba.
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POUŽITIE NOŽNÉHO PREPÍNAČA
S kombom Mustang GTX je možné použiť tri nohou ovládané zariadenia – prepínače GTX-7 a MGT-4 a pedál EXP-1
Expression.
Sedemtlačidlový nožný prepínač GTX-7 sa dodáva ako súčasť dodávky komba Mustang GTX100, pri kombe Mustang
GTX50 predstavuje voliteľnú výbavu. Nožný prepínač umožňuje pohodlne ovládať nohou niekoľko funkcií vrátane
vstavanej ladičky, voľby predvoľby komba, pominutia efektu, 60-sekundovej slučky a ďalších. Pedál EXP-1 Expression je
voliteľnou výbavou pre oba modely komba Mustang GTX. EXP-1 Expression je digitálny pedál s dvojitým režimom, ktorým
je možné ovládať hlasitosť komba Mustang GTX a parametre komba/efektov.
Štvortlačidlový nožný prepínač MGT-4 je voliteľnou výbavou pri oboch modeloch komba Mustang GTX. Pokyny na použitie
nožného prepínača MGT-4 nájdete online v rozšírenom návode gitarového komba Mustag GT Mustang GT Guitar
Amplifier Expanded Owner's Manual Rev. A (Ref. č. (PN) 7712493000) a dodatku k tomuto návodu Mustang GT Guitar
Amplifier Addendum to Expanded Owner's Manual Firmware V2.0 (Ref. č. (PN) 7715279000).
Každý z týchto pedálov je možné používať samostatne pri zapojení do zdierky „FOOTSWITCH“ na zadnom paneli komba
alebo je možné oba pedále „zreťaziť“ a používať ich súčasne.

POPIS NOŽNÉHO PREPÍNAČA GTX-7
Nožný prepínač GTX-7 je vybavený siedmimi tlačidlami – tlačidlom BANK UP (V banke hore) v hornom ľavom rohu,
tlačidlom MODE/TUNER (Režim/Ladička) v pravom hornom rohu a piatimi číslovaným FUNKČNÝMI tlačidlami v spodnej
časti. V hornej pravej časti sa nachádzajú tri LED kontrolky REŽIMU, päť LED kontroliek FUNKCIÍ je usporiadaných tak, že
nad každým FUNKČNÝM tlačidlom je umiestnená jedna LED kontrolka FUNKCIE. OKIENKO DISPLEJA je umiestnené
hore uprostred.

A.

TLAČIDLO BANK UP (V banke hore): Slúži na posúvanie nahor (a dole) po sebe idúcimi skupinami („bankami“)
piatich predvolieb.

B. OKIENKO DISPLEJA: V okienku displeja sa zobrazuje aktuálne používaná funkcia nožného prepínača.
C. LED kontrolky REŽIMU: Farebne kódované LED kontrolky indikujú, ktorý z troch režimov sa aktuálne používa.
Priradenie je nasledujúce: PRESETS (Predvoľby) – červená, EFFECTS (Efekty) – žltá a LOOPER (Slučka) – zelená.
D. TLAČIDLO MODE/TUNER (Režim/Ladička): Slúži na voľbu medzi režimami PRESETS, EFFECTS a LOOPER.
Stlačením a podržaním tlačidla vstúpite do režimu chromatickej LADIČKY.
E. TLAČIDLÁ/LED kontrolky FUNKCIÍ: Päť číslovaných tlačidiel umožňuje nohou ovládať rôzne funkcie komba Mustang
GTX. Konkrétne funkcie závisia od toho, v akom režime sa nožný prepínač používa. Červené LED kontrolky nad
jednotlivými FUNKČNÝMI TLAČIDLAMI indikujú rôzne aktuálne používané funkcie.
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NOŽNÝ PREPÍNAČ GTX-7: REŽIMY
Nožný prepínač GTX-7 ponúka tri režimy komba Mustang GTX – PRESETS (Predvoľby), EFFECTS (Efekty) a LOOPER
(Slučka). Ak chcete vybrať konkrétny režim, opakovaným zošliapnutím tlačidla MODE (D) v hornom pravom rohu prechádzajte
režimami, kým nedosiahnete požadovaný režim, ktorý je indikovaný LED kontrolkou REŽIMU príslušnej farby (C).

REŽIM PREDVOLIEB
Režim predvolieb (PRESETS) umožňuje používateľovi dosiahnuť ktorúkoľvek z mnohých predvolieb komba Mustang GTX
pomocou nožného prepínača GTX-7. Postupujte takto: Zošliapnite tlačidlo MODE (na ilustrácii nižšie označené zelenou šípkou),
kým nedôjde k aktivácii režimu PRESETS, čo bude indikované rozsvietenou červenou LED kontrolkou režimu vpravo vedľa
označenia „PRESETS“.
Ak je nožný prepínač GTX-7 v režime PRESETS, sú predvoľby dostupné v skupinách piatich predvolieb idúcich po sebe,
nazývaných „banky“. Každá z piatich predvolieb v jednej banke je v postupnom poradí priradená FUNKČNÉMU tlačidlu 1, 2, 3, 4
a 5. Ak as chcete posúvať v bankách piatich predvolieb idúcich po sebe nahor, zošliapnite tlačidlo BANK UP (na ilustrácii nižšie
označené modrou šípkou). Ak sa chcete posunúť „dole“ na predchádzajúcu banku piatich predvolieb, zošliapnite a držte tlačidlo
BANK UP zošliapnuté.
Po dosiahnutí banky, ktorá obsahuje požadovanú predvoľbu, zvolíte túto predvoľbu v rámci danej banky tak, že zošliapnete
príslušné FUNKČNÉ tlačidlo (na ilustráciu nižšie označená žltými šípkami). Po zvolení požadovanej predvoľby sa rozsvieti
príslušná červená LED kontrolka a v OKIENKU DISPLEJA sa zobrazí používaná predvoľba (pozrite ilustráciu nižšie, na ktorej je
aktívna predvoľba 3).

Majte na pamäti, že pri aktivácii režimu PRESETS sa nožný prepínač GTX-7 automaticky nastaví na predvoľbu, ktorá je už
nastavená na kombe MUSTANG GTX, bez ohľadu na to, o akú predvoľbu ide.
Táto predvoľba bude priradená FUNKČNÉMU TLAČIDLU nožného prepínača, ktoré zodpovedá pozícii predvoľby v príslušnej
banke (1, 2, 3, 4 alebo 5). Napríklad: Ak je kombo nastavené na predvoľbu číslo 33, bude nožný prepínač GTX-7 v režime
PRESETS nastavený aj na predvoľbu číslo 33 a priradí túto predvoľbu FUNKČNÉMU tlačidlu 3 (tretia pozícia v banke
obsahujúca predvoľby 31, 32, 33, 34 a 35).

REŽIM EFEKTOV
Režim efektov (EFFECTS) umožňuje používateľovi zapínať a vypínať prvých päť efektov v predvoľbe komba Mustang GTX
pomocou nožného prepínača GTX-7 (známe ako východiskové nastavenie režimu EFFECTS alebo nastavenie „prvých päť“).
Postupujte takto: Zošliapnite tlačidlo MODE nožného prepínača (na ilustráciu nižšie označené zelenou šípkou), kým nebude
aktivovaný režim EFFECTS; LED kontrolka REŽIMU priamo vedľa označenia „EFFECTS“ sa rozsvieti žlto a v OKIENKU
DISPLEJA sa zobrazí „EFF“ (pozrite ilustrácie nižšie). Efekty aktívnej predvoľby sú potom priradené FUNKČNÝM tlačidlom
nožného prepínača – tie sú na tento účel označené „FX1“, „FX2“, „FX3“, „FX4“ a „FX5“ (na ilustráciu nižšie označené žltými
šípkami). Ak je efekt zapnutý, rozsvieti sa červená LED kontrolka FUNKCIE nad jemu priradeným FUNKČNÝM tlačidlom. Ak
chcete efekt pominúť, zošliapnite FUNKČNÉ TLAČIDLO prislúchajúce tomuto efektu. Efekt a jeho červená LED kontrolka
FUNKCIE sa vypnú. Ak chcete efekt znovu zapnúť, znovu zošliapnite FUNKČNÉ TLAČIDLO príslušné tomuto efektu.
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Týmto spôsobom je priradených prvých až päť efektov v predvoľbe. Napríklad pri predvoľbe s iba dvoma efektmi budú tieto
efekty priradené FUNKČNÝM tlačidlom „FX1“ a „FX2“, ako je znázornené na príklade nižšie.

Príklad režimu efektov (EFFECTS) znázorňujúci predvoľbu s dvoma efektmi priradenými FUNKČNÝM tlačidlom FX1 a FX2. Rozsvietená červená LED
kontrolka FUNKCIE nad tlačidlami FX1 a FX2 indikujte, že oba efekty sú zapnuté. Každý z týchto dvoch efektov je možné vypnúť zošliapnutím
príslušného FUNKČNÉHO TLAČIDLA.

Režim EFFECTS ponúka tiež nastavenie „kategórií“, v ktorom sú FUNKČNÝM tlačidlom nožného prepínača priradené
kategórie efektov. To umožňuje používateľovi zapínať a vypínať všetky efekty konkrétneho typu v aktívnej predvoľbe.
V tomto nastavení sú efekty Stompbox priradené FUNKČNÉMU tlačidlu FX1, efekty modulácie sú priradené FUNKČNÉMU
tlačidlu FX2, efekty delay sú priradené FUNKČNÉMU tlačidlu FX3, efekty reverb sú priradené FUNKČNÉMU tlačidlu FX4
a efekty Filters+Pitch sú priradené FUNKČNÉMU tlačidlu FX5. Kategóriu efektov Dynamics+EQ nie je možné nožnému
prepínaču priradiť.
Ak chcete použiť toto nastavenie režimu EFFECTS, stlačte tlačidlo MENU na paneli s ovládaním zosilňovača, pomocou
ENKODÉRA sa posuňte v ponuke na možnosť „FOOTSWITCH“ a túto možnosť zvoľte:

Pomocou ENKODÉRA sa v ponuke posuňte na možnosť „GTX-7 (7-BUTTON)“ a zvoľte ju, potom sa pomocou
ENKODÉRA posuňte na možnosť „FX ASSIGN“ a zvoľte ju:

42

Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na nastavenie „kategórií a túto možnosť zvoľte. To sa v OKIENKU DISPLEJA zobrazí
ako „1.STMP 2.MOD 3.DLY“, potom stlačte tlačidlo MENU, tým sa vrátite do aktívnej predvoľby:

Nožný prepínač GTX-7 má teraz priradené efekty Stompbox FUNKČNÉMU tlačidlu FX1, efekty modulácie tlačidlu FX2,
efekty Delay tlačidlu FX3, efekty Reverb tlačidlu FX4 a efekty Filters+Pitch tlačidlu FX5. Každú kategóriu efektov je možné
zapnúť aj vypnúť zošliapnutím príslušného FUNKČNÉHO tlačidla. Majte na pamäti, že kombo Mustang GTX si po vypnutí
a ďalšom zapnutí komba „pamätá“ nastavenie režimu EFFECTS, tak sa je možné vrátiť do východiskového nastavenia
„prvých päť“, ktoré bolo opísané skôr. Opakujte kroky opísané v tejto časti a v záverečnom kroku zvoľte v ponuke možnosť
„FIRST 5 (DEFAULT)“.
REŽIM SLUČKY
Režim slučky (LOOPER) umožňuje používateľovi nahrávať slučku s dĺžkou do 60 sekúnd a prihrávať ďalšie party
(overdub). K pôvodnému nahranému partu je možné prihrať ľubovoľný počet partov a tak ich vrstviť. No zrušený môže byť
iba posledný prihraný part (overdub). Ak chcete nahrať slučku, zošliapnite tlačidlo MODE (na ilustrácii nižšie označené
zelenou šípkou), kým nebude aktivovaný režim „LOOPER“, LED kontrolka REŽIMU vpravo vedľa označenia „LOOPER“ sa
rozsvieti zeleno (pozrite ilustrácie nižšie).
Nahrávanie prvej hudobnej pasáže začnete tak, že zošliapnete FUNKČNÉ tlačidlo 1 (na ilustrácii nižšie označené žltou
šípkou), ktoré je pre tento účel označené popisom „REC“. Červená LED kontrolka FUNKCIE nad tlačidlom začne blikať a
v OKIENKU DISPLEJA sa zobrazí „REC“, čo značí že, LOOPER je v režime nahrávania. Zahráte pasáž ľubovoľnej dĺžky
do 60 sekúnd (pozrite ilustrácie nižšie).

Po tom, ako zahráte prvú hudobnú pasáž, zastavte nahrávanie a zošliapnutím FUNKČNÉHO tlačidla 3 (na ilustrácii nižšie
označené žltou šípkou), označeného popisom „PLAY“, spusťte prehrávanie. Červená LED kontrolka FUNKCIE nad
FUNKČNÝM tlačidlom 1 prestane blikať a rozsvieti sa červená LED kontrolka FUNKCIE nad FUNKČNÝM tlačidlom 3. V
OKIENKU DISPLEJA bude indikované prehrávanie zobrazením „PLA“ (pozrite ilustrácie nižšie). Zošliapnutím
FUNKČNÉHO tlačidla 4, označeného popisom „STOP“ (na ilustrácii nižšie označené zelenou šípkou), prehrávanie
zastavte. Na displeji sa zobrazí „STP“ (na ilustrácii nie je zobrazené).
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Po dohraní prvej hudobnej pasáže prejdete zošliapnutím FUNKČNÉHO tlačidla 2 (na ilustrácii nižšie označené žltou
šípkou) do režimu overdub. Červená LED kontrolka FUNKCIE nad tlačidlom začne blikať a v OKIENKU DISPLEJA sa
zobrazí „DUB“. Tým je indikované, že LOOPER je teraz v režime overdub a k prvej hudobnej pasáži je možné prihrať
druhú (režim overdub je možné aktivovať aj počas prehrávania prvej pasáže zošliapnutím FUNKČNÉHO tlačidla 2).
Pokračujte prihrávaním hudobných pasáží tak často, ako chcete. Po nahraní prihrávky zošliapnite FUNKČNÉ tlačidlo 3 (na
ilustrácii nižšie označené zelenou šípkou), tým spustíte prehrávanie všetkých nahraných partov. Prehrávanie zastavíte
stlačením FUNKČNÉHO tlačidla 4 (na ilustrácii nižšie označené modrou šípkou).

Pri nahrávaní, prehrávaní alebo zastavení prvej hudobnej pasáže môže používateľ v prípade potreby vrátiť zmeny späť
zošliapnutím FUNKČNÉHO tlačidla 5 (na ilustrácii nižšie označené žltou šípkou), označeného popisom „UNDO“.
Nahrávanie sa pritom zastaví, červená LED kontrolka FUNKCIE nad tlačidlom sa rozsvieti a v OKIENKU DISPLEJA sa
zobrazí aktuálne používaný režim (na ilustrácii nižšie „REC“). Funkcia UNDO (Vrátenie zmeny späť) sa však po pridaní
prihrávky vzťahuje iba na poslednú nahranú prihrávku; predchádzajúce prihrávky nie je možné vrátiť späť.
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REŽIM LADIČKY
Nožný prepínač GTX-7 je možné používať aj na ladenie bez použitia rúk. To urobí tak, že zošliapnete a krátko podržíte
tlačidlo MODE (na ilustrácii nižšie označené zelenou šípkou), tým aktivujete chromatickú ladičku, v OKIENKU DISPLEJA
sa pritom zobrazí písmeno označujúce výšku tónu najbližšieho k znejúcemu tónu. LED kontrolky FUNKCIE 1 a 2 vľavo sa
rozsvecujú červeno a indikujú stupne plochosti. LED kontrolky FUNKCIE 4 a 5 vpravo sa rozsvecujú červeno a indikujú
stupne ostrosti. Pri dosiahnutí správnej výšky tónu sa červeno rozsvieti LED kontrolka FUNKCIA uprostred. Po dokončení
ladenia ukončte režim ladenia zošliapnutím tlačidla. Majte na pamäti, že pri použití ladičky nožného prepínača GTX-7 je
celkom stlmený zvuk reproduktora.

Funkciu ladičky nožného prepínača GTX-7 aktivujete zošliapnutím a krátkym podržaním tlačidla MODE (zelená šípka). V zobrazenom príklade je
zobrazená nota „A“ ako čiastočne plochá, ako je indikované rozsvietením LED kontrolky FUNKCIE 1 celkom vľavo (žltá šípka).

V tomto príklade je nota „A“ zobrazená ako mierne ostrá, ako je indikované rozsvietením LED kontrolky FUNKCIE 4 (žltá šípka).

Tu je nota „A“ so správnou výškou tónu, ako je indikované rozsvietením LED kontrolky FUNKCIE 3 uprostred (žltá šípka). Po dokončení ladenia režim
ladenia opustíte zošliapnutím akéhokoľvek tlačidla.
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PEDÁL EXP-1 EXPRESSION
Pedál EXP-1 Expression je nožný ovládač s dvojitým režimom. Umožňuje používateľovi ovládať
celkovú výstupnú hlasitosť Master volume (v režime „Volume“) a parametre zosilňovačov
a efektov (v režime „Expression“).
Na prepínanie medzi režimami Volume a Expression slúži prepínač umiestnený v hornej časti
pedála (stláčaný špičkou nohy). K prepnutiu režimu dôjde zošliapnutím tohto prepínača. Na
označenie aktívneho režimu sú použité LED diódy červená a zelená. Režim Volume, indikovaný
zelenou LED diódou, ovláda celkovú hlasitosť alebo ho je možné vypnúť. Režim Expression,
indikovaný červenou LED diódou, ovláda parametre efektov Mustang GTX, ako sú frekvencia
wah efektov, rýchlosti modulačných efektov atď.

Pedál EXP-1 pripravíte na použitie nasledujúcim postupom: Zapojte pedál do zdierky na zapojenie nožného prepínača na zadnej strane
komba a kombo zapnite. Stlačte tlačidlo MENU na kombe, pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „FOOTSWITCH“ a zvoľte ju
(nie je zobrazené). Potom sa v zobrazenej ponuke posuňte na možnosť „EXP-1(EXPRESSION)“ (pozrite ilustrácie nižšie).

Zobrazí sa výzva na voľbu medzi „PRESET SETTINGS“ (Nastavenie pre predvoľbu) a „GLOBAL SETTINGS“ (Globálne nastavenie)
(pozrite ilustrácie nižšie). Pomocou ENKODÉRA zvoľte jednu z týchto možností. NASTAVENIE PRE PREDVOĽBU slúži na priradenie
pedála EXP-1 ku konkrétnemu zosilňovaču alebo efektu v konkrétnej predvoľbe, kde je možné upravovať širokú škálu parametrov
v používanom zosilňovači a predvoľbe. GLOBÁLNE NASTAVENIE slúži na konfigurovanie parametrov, ktoré ovplyvnia efekty vo
všetkých predvoľbách. Obe možnosti sú podrobnejšie opísané nižšie.

NASTAVENIE PRE PREDVOĽBU
Ako bolo uvedené vyššie, NASTAVENIE PRE PREDVOĽBU slúži na priradenie pedála EXP-1 ku konkrétnemu zosilňovaču alebo efektu
v danej predvoľbe. Postupujte takto: Stlačte ENKODÉR na možnosti PRESET SETTINGS, zobrazí sa prostredná ÚROVEŇ
SIGNÁLOVEJ CESTY – jeden po druhom – zosilňovač a efekty v predvoľbe, ku ktorej je možné pedál EXP-1 priradiť. Používateľ sa
môže týmito prvkami posúvať otáčaním ENKODÉRA (pozrite ilustrácie nižšie).

V NASTAVENÍ PRE PREDVOĽBU pedála EXP-1 sú zosilňovač a efekty predvoľby, ku ktorej je možné pedál EXP-1 priradiť, zobrazené jeden po druhom
v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY. Na posúvanie medzi nimi slúži ENKODÉR. V zobrazenom príklade je zvýraznený zosilňovač '65 Twin.
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Hneď ako je v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY zvýraznený zosilňovač alebo efekt, budú v ÚROVNI OVLÁDAČOV pod ňou
zobrazené niektoré položky, pre ktoré je možné pre túto predvoľbu konfigurovať pre pedál EXP-1. Stlačte tlačidlo
ÚROVNE OVLÁDAČOV, tým do tejto úrovne vstúpite (pozrite ilustrácie nižšie).

Ak chcete priradiť pedál EXP-1 ku konkrétnemu efektu v predvoľbe, stlačte tlačidlo ÚROVNE OVLÁDAČOV (žltá šípka), tým sprístupníte položky efektov
vrátane nastavení parametrov („PARAM“). V zobrazenom príklade pedál EXP-1 ovláda stompbox efekt Green Box overdrive.

Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „PARAMETER“ a zvoľte ju, tu potom môžete voliť parametre ovládača
zosilňovača alebo efektu zobrazeného v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY, ktoré majú byť ovládané pedálom EXP-1
v režime Expression (pozrite ilustrácie nižšie).

Pomocou ENKODÉRA (žltá šípka) sa posuňte na možnosť „PARAMETER“, ktorá obsahuje jednotlivé ovládače pre efekt zvýraznený v ÚROVNI
SIGNÁLOVEJ CESTY. V príklade je zvýraznený parameter „LEVEL“ ako jeden z parametrov efektu Green Box overdrive, ktoré je možné priradiť pedálu
EXP-1.

Pri zvolení sa farba poľa parametru zmení z modrej na červenú a ENKODÉROM sa je možné posunúť na iné parametre
ovládača. Stlačením ENKODÉRA na ktoromkoľvek z nich môžete zmeniť jeho nastavenie na použitie s pedálom EXP1
(pozrite ilustrácie nižšie). Ak je ovládač zvolený, zmení sa jeho farba z modrej na červenú, čo indikuje, že ovládač je
možné upravovať. Po dokončení úprav znovu stlačte ENKODÉR, farba ovládača sa zmení späť na modrú a bude použitá
nová hodnota parametra.

V príklade zobrazenom vyššie: Stlačte ENKODÉR (žltá šípka) na možnosti „LEVEL“. Farba jeho poľa sa zmení z modrej na červenú, čo indikuje, že je
možné upravovať nastavenie tohto parametra efektu Green Box overdrive na použitie s pedálom EXP-1 .

Po dokončení úpravy nastavenia parametra stlačte tlačidlo SAVE, tým urobené zmeny zachováte (pozrite ilustrácie nižšie).
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V ÚROVNI OVLÁDAČOV sa nachádza niekoľko ďalších režimov pedála EXP-1. Pomocou ENKODÉRA sa môžete medzi
týmito režimami a ich možnosťami posúvať a voliť jednotlivé režimy a možnosti. Sú to režimy:
REŽIM VOLUME („VOL“, Hlasitosť): Vypína funkciu pedála EXP-1 režim Volume (zelená LED kontrolka) (pozrite
ilustrácie nižšie).
REŽIM EXPRESSION („EXP“): Umožňuje tri rôzne priradenia. „OFF“ vypína funkciu pedála EXP-1 režim Expression
(červená LED kontrolka). „VOLUME“ konfiguruje pedál EXP-1 tak, že ovláda celkovú hlasitosť (podobne ako režim
VOLUME vyššie). „AMP/FX“ konfiguruje pedál EXP-1 tak, že ovláda zosilňovač alebo efekt zobrazenia v ÚROVNI
SIGNÁLOVEJ CESTY.
REŽIMY HEEL/TOE (Päta/špička): Spoločne špecifikujú rozsah parametra, ktorý má byť ovládaný.
REŽIM LIVE: Ak je režim LIVE zapnutý, konfigurované parametre okamžite „preskakujú“ na hodnoty „prikázané“ pozíciou
pedála. Ak je vypnutý, je pozícia pedála ignorovaná, kým nie je pedál presunutý, potom je v synchronizácii
s konfigurovaným parametrom.
REŽIM BYPASS: Ak je režim zapnutý, je možné pominutie efektu prepínať medzi zapnuté a vypnuté špičkou nohy
pomocou prepínača pedála EXP-1.
REŽIM REVERT: Ak je režim zapnutý, pri prepnutí z režimu Expression do režimu Volume pomocou prepínača na špičke
pedála je nastavenie konfigurovaného parametra obnovené na hodnotu uloženú v predvoľbe.
REŽIM DEFAULT (Východiskové): Konfiguruje počiatočný režim pedála EXP-1 (Volume alebo Expression) pre
používanú predvoľbu. Režim DEFAULT je nadradený v prípade, že funkcia „MODE SOURCE“ (Zdroj režimu) globálnych
nastavení je nastavená na „PEDÁL“ (pozrite „GLOBÁLNE NASTAVENIE“ nižšie).

V tomto príklade: Funkciu pedála EXP-1 režim Volume pre zosilňovač '65 Twin zobrazený v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY vypnete nasledujúcim
postupom. Stlačte tlačidlo ÚROVNE OVLÁDAČOV. V ÚROVNI OVLÁDAČOV sa automaticky zvýrazní režim VOLUME.

Stlačte ENKODÉR v poli „VOLUME“. Farba poľa sa zmení z modrej na červenú, čo značí, že teraz je možné robiť úpravy nastavenia.

Otočte ENKODÉROM (žltá šípka) na „OFF“, potom stlačením ENKODÉRA nastavenie „OFF“ zvoľte. Funkcia pedála EXP-1 režim Volume pre zosilňovač
zobrazený v ÚROVNI SIGNÁLOVEJ CESTY je teraz vypnutá, farba poľa sa zmení späť na modrú. Stlačením tlačidla SAVE (zelená šípka) urobené
zmeny zachováte.
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GLOBÁLNE NASTAVENIE
Ako už bolo uvedené, GLOBÁLNE NASTAVENIE slúži na priradenie pedála EXP-1 ku všetkým predvoľbám. Po stlačení
tlačidla MENU a posunutí sa na možnosť „EXP-1 SETUP“ znovu stlačte ENKODÉR a posuňte sa na možnosť „GLOBAL
SETTINGS“ (pozrite ilustrácie nižšie).

Stlačte ENKODÉR na možnosti „GLOBAL SETTINGS“. Zobrazí sa ponuka umožňujúca úpravu troch parametrov – „MODE
SOURCE“ (Zdroj režimu), „HEEL VOLUME“ (Hlasitosť na päte) a „TOE VOLUME“ (Hlasitosť na špičke). ZDROJ REŽIMU
slúži na výber medzi nastavením „PRESET“ (Predvoľba) a „PEDAL“ (Pedál). Nastavenie PRESET znamená, že nech sa
používateľ nachádza v ktorejkoľvek predvoľbe, určuje táto predvoľba, či sa pedál EXP-1 nachádza v režime Volume, alebo
v režimu Expression (toto nastavenie sa môže pri jednotlivých predvoľbách líšiť). Pri nastavení na „PEDAL“ je pedál EXP-1
nadradený nastaveniu v predvoľbe a zostáva v režime, v ktorom sa práve nachádza (Volume alebo Expression).
Stlačte ENKODÉR a otočte ním tak, aby ste zvolili „PEDAL“ alebo „PRESET“. Farba poľa sa zmení z modrej na červenú
(pozrite ilustrácie nižšie), tá bude zobrazená, kým nebude ďalším stlačením ENKODÉRA urobené zvolenie. Potom sa
farba poľa zmení späť na modrú, s platnou aktuálnou voľbou.

„HLASITOSŤ NA PÄTE“ a „HLASITOSŤ NA ŠPIČKE“ sa používajú spoločne na nastavenie rozsahu hlasitosti, ktorý je
pedálom pokrytý. Východiskové nastavenie rozsahu je 1 – 10, pričom päta stlačená plne dole zodpovedá hlasitosti 1 (bez
zvuku) a úplne stlačená špička zodpovedá hlasitosti 10 (plná hlasitosť). Tento rozsah je možné nastaviť podľa svojej voľby
pomocou ovládača „HEEL VOLUME“, ktorým sa nastavuje odlišná hodnota minimálnej hlasitosti, a ovládača „TOE
VOLUME“, ktorým sa nastavuje odlišná hodnota maximálnej hlasitosti.
Postupne sa pomocou ENKODÉRA posuňte a zvoľte ovládače „HEEL VOLUME“ a „TOE VOLUME“. Pre každý z nich
platí: Po zvolení ovládača sa farba jeho poľa zmení z modrej na červenú, čo značí, že je možné robiť úpravy. Po
dokončení nastavenia stlačte znovu ENKODÉR, tým novú hodnotu uložíte. Farba poľa ovládača sa zmení späť na modrú
(pozrite ilustrácie nižšie).

Majte na pamäti, že zmeny globálnych nastavení sú ukladané automaticky, nie je potrebné ich ukladať žiadnym zvláštnym
postupom.
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NASTAVENIE EQ & AMP
„EQ & Amp Settings“ je funkcia ponuky tlačidla MENU (pozrite stranu 29), ktorá poskytuje prístup k niekoľkým funkciám
vrátane GLOBAL EQ (Globálne EQ), LINE OUT/USB GAIN (Zosilnenie LINE OUT/USB), PRESET ORGANIZER
(Organizátor predvolieb), RESTORE SETTINGS (Obnovenie nastavení) a RESTORE ALL (Obnoviť všetko) a ABOUT
THIS AMP (O tomto kombe). Do všetkých funkcií je možné vstúpiť stlačením tlačidla MENU a následným použitím
ENKODÉRA na posúvanie a voľbu možnosti „EQ & AMP SETTINGS“.

Do funkcie nastavenia komba vstúpite tak, že najprv stlačte tlačidlo MENU.

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte medzi možnosťami a stlačením zvoľte možnosť „EQ & AMP SETTINGS“.

GLOBÁLNE EQ
„Globálne EQ“ je funkcia tlačidla MENU v rámci ponuky „EQ & AMP SETTINGS“ (pozrite strana 29), ktorá poskytuje
prístup k rôznym ekvalizačným krivkám a umožňuje tak ľahšie nastaviť celkovú odozvu komba na rôzne akustické
prostredia. To je užitočné najmä v prípade, keď používatelia majú nastavené všetky svoje obľúbené predvoľby
a nastavenia, no ocitnú sa v inom akustickom prostredí, napr. v miestnostiach, halách či vonkajšom priestore s jasnejšie či
dunivejšie znejúcim zvukom. Používateľ môže v takom prípade využiť jednoduchšiu možnosť, než je prestavenie všetkých
predvolieb a nastavení jednotlivo. Rýchlo a ľahko zvolí jeden z deviatich rôznych EQ profilov tvarovaných tak, aby
vyhovoval okolitému prostrediu.
Túto funkciu aktivujete nasledujúcim postupom: Stlačte tlačidlo MENU (zelená šípka), a pomocou ENKODÉRA sa posuňte
na možnosť „EQ & AMP SETTINGS“ a zvoľte ju, potom možnosť „GLOBAL EQ“. Posuňte sa a zvoľte ktorúkoľvek zo
zobrazených deviatich možností (pozrite ilustrácie nižšie). „BRIGHT CUT EQ“ utlmenie horného konca, „FLAT EQ“ (dobrá
východisková voľba, ktorá v skutočnosti nepridáva žiadnu ďalšiu ekvalizáciu), dva rôzne profily „GUITAR FOCUS“, dva
rôzne profily „BRIGHT BOOST“ zdôraznenia horného konca, dva profily „LOW CUT“ pre orezanie basovej odozvy a profil
„LOW VOLUME BASS BOOST“ na zosilnenie basovej odozvy pri nastavení na nižšiu hlasitosť (použitie tohto profilu pri
vyšších úrovniach hlasitosti môže spôsobiť nežiaduce dunenie alebo skreslenie reproduktora).

Ak chcete vstúpiť do funkcie Global EQ, najprv stlačte tlačidlo MENU a pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „EQ & Amp Settings“ a zvoľte ju.
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Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „GLOBAL EQ“ a zvoľte ju.

Otáčaním ENKODÉRA sa posuňte na jednu z deviatich možností funkcie „GLOBAL EQ“.

Stlačením ENKODÉRA zvoľte možnosť „GLOBAL EQ“.

ZOSILNENIE LINE OUT/USB
„LINE OUT/USB GAIN“ je funkcia tlačidla MENU v ponuke „EQ & AMP SETTINGS“ (strana 29), ktorá umožňuje
samostatné ovládanie zosilnenia pri použití tak výstupu USB, ako aj výstupu line out (strana 39). Do tejto funkcie vstúpite
tak, že stlačíte tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posuniete na možnosť „EQ & AMP SETTINGS“ a zvolíte
ju, potom možnosť „LINE OUT/USB GAIN“. Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte hodnotami a zvoľte novú hodnotu
zosilnenia pre USB.
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ORGANIZÁTOR PREDVOLIEB
„ORGANIZÁTOR PREDVOLIEB“ je funkcia tlačidla MENU v ponuke „EQ & AMP SETTINGS“ (strana 29), ktorá umožňuje
používateľovi presunúť predvoľbu na inú pozíciu alebo ju zo zoznamu predvolieb odstrániť. Táto funkcia slúži tiež
na obnovenie celého zoznamu predvolieb v pôvodnej továrenskej konfigurácii.
Ak chcete predvoľbu presunúť v zozname predvolieb na inú pozíciu, stlačte tlačidlo MENU (zelená šípka). Potom sa
pomocou ENKODÉRA posuňte na možnosť „EQ & AMP SETTINGS“ a zvoľte ju, potom „PRESET ORGANIZER“.
Pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „MOVE PRESET“ a zvoľte ju (pozrite ilustrácie nižšie).

Pomocou ENKODÉRA sa posuňte a zvoľte predvoľbu, ktorú chcete premiestniť. Farba poľa predvoľby sa zmení z modrej
na jantárovú. Otáčajte ENKODÉROM tak, aby ste zvolenú predvoľbu premiestili, stlačením ENKODÉRA predvoľbu
umiestnite do novej pozície. Potom sa farba poľa zmení späť na modrú (pozrite ilustrácie nižšie).
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Ak chcete predvoľbu vymazať zo zoznamu predvolieb, stlačte tlačidlo MENU, pomocou ENKODÉRA sa posuňte na
možnosť „EQ & AMP SETTINGS“ a zvoľte ju, potom možnosť „PRESET ORGANIZER“, ako bolo opísané na
predchádzajúcej strane. Potom sa pomocou ENKODÉRA posuňte a zvoľte „CLEAR PRESET“ (pozrite ilustrácie nižšie).

Pole zvolenej predvoľby sa zobrazí červeno. Pomocou ENKODÉRA sa posuňte a zvoľte predvoľbu, ktorú chcete vymazať.
Stlačením ENKODÉRA na zvýraznenej predvoľbe predvoľbu vymažete. Pred tým, než bude predvoľba vymazaná, bude
používateľ vyzvaný, aby potvrdil, či si je istý, že chce predvoľbu vymazať a zvolil jednu z možností „YES“ (Áno) alebo „NO“
(Nie). Zároveň sa zobrazí varovanie, že vymazaním predvoľby dôjde k ovplyvneniu zoznamu predvolieb. Ak stlačíte
ENKODÉR na možnosti „Áno“ a túto možnosť tak zvolíte, predvoľba bude vymazaná a jej prislúchajúci číslovaný slot bude
označený ako prázdny („EMPTY“) (pozrite ilustrácie nižšie). Zvolením možnosti „Nie“ (nie je zobrazené) sa používateľ vráti
na predchádzajúcu obrazovku.

Ak chcete obnoviť celý zoznam predvolieb na pôvodnú továrenskú konfiguráciu, vstúpte postupom opísaným vyššie do
ponuky ORGANIZÁTORA PREDVOLIEB a pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a zvoľte možnosť „RESTORE PRESETS“
(pozrite ilustrácie nižšie). Zobrazí sa výzva s varovaním a žiadosťou o potvrdenie Áno/Nie, ako bolo opísané vyššie. Ak je
zvolená možnosť „Áno“, budú znovu nahrané továrenské predvoľby. Potom je potrebné kombo vypnúť a znovu zapnúť. Ak
je zvolená možnosť „Nie“, vráti sa používateľ na predchádzajúcu obrazovku.
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OBNOVIŤ NASTAVENIA A OBNOVIŤ VŠETKO
„OBNOVIŤ NASTAVENIA“ a „OBNOVIŤ VŠETKO“ sú funkcie tlačidla MENU v ponuke „EQ & AMP SETTINGS“ (strana
29). Umožňujú rýchle a jednoduché obnovenie továrenských predvolieb a nastavenia zosilňovačov. Postupujte takto:
stlačte tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posuňte na možnosť „EQ & AMP SETTINGS“ a zvoľte ju. Posuňte
sa na ktorúkoľvek z dvoch možností a túto možnosť zvoľte – možnosť „RESTORE SETTINGS“ slúži iba na továrenské
nastavenie komba, možnosť „RESTORE ALL“ slúži na obnovenie továrenských nastavení komba a predvolieb (pozrite
ilustrácie nižšie). V oboch prípadoch sa potom pomocou ENKODÉRA posuňte na požadovanú možnosť výzvy Áno/Nie
a možnosť zvoľte (nie je zobrazené).
Funkcia „OBNOVIŤ VŠETKO“ je dostupná aj ako možnosti pri zapnutí komba. Podrobný opis je uvedený v časti
„Aktualizácia firmwaru a obnovenie továrenského nastavenia“ (strana 61). Majte na pamäti, že každú ponuku je možné
zavrieť pomocou tlačidla ÚROVNE PREDVOĽBY, ktoré korešponduje so symbolom „X“ v krúžku v OKIENKU DISPLEJA.

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a zvoľte jednu z troch možností „Nastavení komba“.

Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte a zvoľte jednu z možností „RESTORE SETTINGS“ a „RESTORE ALL“ (už zobrazené v príklade vyššie).
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O TOMTO KOMBE
„O tomto kombe“ je funkcia tlačidla MENU v ponuke „EQ & AMP SETTINGS“ (strana 29). Slúži na zobrazenie informácií
o aktuálnej verzii firmwaru komba. Ak chcete túto informáciu zobraziť, stlačte tlačidlo MENU (zelená šípka na ilustráciu
nižšie), pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „EQ & AMP SETTINGS“, zvoľte ju, potom sa posuňte na možnosť
„ABOUT THIS AMP“ a zvoľte ju.

Po zvolení možnosti „ABOUT THIS AMP“ sa v OKIENKU DISPLEJA zobrazia informácie o modeli komba a verzii firmwaru
(pozrite ilustrácie nižšie).

PREDVOĽBY CLOUDU
„Predvoľby vo vzdialenom úložisku – cloude“ je funkcia tlačidla MENU (strana 29), ktorá používateľovi umožňuje prístup do
celého sveta predvolieb, ktoré sú k dispozícii mimo komba vrátane zverejnených predvolieb, predvolieb konkrétnych
umelcov a mnohých ďalších. Prostredníctvom pripojenia komba k WiFi môžu používatelia prezerať, hrať, sťahovať
a zdieľať bohatú ponuku predvolieb uložených v cloude, ktoré mimoriadnym spôsobom rozširujú kreatívne možnosti komba
GTX.
Ak chcete začať predvoľby cloudu používať, stlačte tlačidlo MENU (zelená šípka), pomocou ENKODÉRA sa v zobrazenej
ponuke posuňte na možnosť „CLOUD PRESETS“ a zvoľte ju.

Po zvolení možnosti „CLOUD PRESETS“ z ponuky postupujte podľa pokynov zobrazovaných v OKIENKU DISPLEJA
a zadajte prihlasovací kód, ktorý získate online na stránkach tone.fender.com po kliknutí na možnosť „Set Up Amp“
(pozrite ilustrácie nižšie). Kód stačí zadať iba raz, po zadaní kódu zostáva používateľ prihlásený. Jednotlivé znaky
prihlasovacieho kódu zadajte pomocou ENKODÉRA (strana 6).
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Po prihlásení použite ENKODÉR na prechádzanie kategóriami predvolieb cloudu (pozrite ilustrácie nižšie).

Stlačením ENKODÉRA na vybranej kategórii predvolieb kategóriu zvoľte, potom môžete prechádzať zobrazeným
zoznamom predvolieb (žltá šípka na ilustrácii nižšie). Zvýraznená predvoľba bude automaticky prehraná/zobrazená
na náhľad. Ak chcete pridať zvýraznenú predvoľbu do komba, stlačte tlačidlo SAVE (zelená šípka).

Ak chcete pred uložením cloudovej predvoľby do komba (postup je opísaný vyššie) prezrieť alebo editovať jednotlivé prvky
nachádzajúce sa v predvoľbe, stlačte ENKODÉR na tejto predvoľbe (pozrite ilustrácie nižšie).

Pri prezeraní alebo úprave jednotlivých prvkov nachádzajúcich sa v cloudovej predvoľbe pred jej uložením do komba sa
v OKIENKU DISPLEJA zobrazia prvky predvoľby spolu so zeleným symbolom „mraku“ (cloud) (v mieste, kde sa pri
vstavaných predvolieb komba zobrazuje číslo predvoľby). Zelený mrak identifikuje predvoľbu ako cloudovú predvoľbu,
ktorá nebola uložená do komba. Úpravy cloudovej predvoľby je možné robiť rovnako, ako by sa robili pri ktorejkoľvek
vstavanej predvoľbe. Po dokončení úprav stlačte tlačidlo SAVE, tým upravenú cloudovú predvoľbu uložíte do komba.
Majte na pamäti, že ak sa používateľ v prípade, že sa nachádza v cloudovej predvoľbe, posunie na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu predvoľbu, cloudová predvoľba zmizne, pretože nebola uložená do komba (pozrite ilustrácie nižšie).

56

ZÁLOHOVANIE/OBNOVENIE PREDVOLIEB A SETLISTOV
Kombo Mustang GTX je vybavené funkciou zálohovania predvolieb a setlistov v cloude a funkciou ich obnovenia, obe
využívajú aplikáciu Fender Tone™. Na používanie týchto funkcií je nutný účet Fender Connect (tento účet je možné vytvoriť
na webových stránkach Fender na fender.com kliknutím na „Sign In“ v pravom hornom rohu obrazovky alebo
prostredníctvom aplikácie Tone poťukaním na „My Account“ na obrazovke nastavení).
ZÁLOHA PREDVOLIEB A SETLISTOV
Ak chcete zálohovať všetky predvoľby a setlisty v cloude, najprv pripojte Fender Tone a otvorte aplikáciu. V aplikácii
prejdite do ponuky „SETTINGS“ v dolnej časti obrazovky, potom zvoľte „BACKUP/RESTORE“:

Pri prvom vytváraní zálohy je používateľ vyzvaný na zvolenie položky „CREATE A BACKUP“ (Vytvoriť zálohu) a potom
na zadanie názvu zálohy:

Po zadaní názvu zálohy je používateľ vyzvaný, aby vybral z možností „OK BACKUP NOW“ (Zálohovať teraz) a „CANCEL“
(Zrušiť):
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Po voľbe možnosti „OK BACKUP NOW“ sa na obrazovke zobrazia správy „BACKUP IN PROGRESS“ (Zálohovanie
prebieha) a „BACKUP SUCCESSFUL“ (Zálohovanie úspešne prebehlo), indikujúce, že všetky predvoľby a setlisty sú teraz
zálohované. Potom používateľ zvolí „DONE“ (Hotovo):

Na obrazovke sa tiež môže zobraziť správa „BACKUP FAILED“ (Proces zálohovania zlyhal). Po zobrazení tejto správy volí
používateľ z možností „TRY AGAIN“ (Skúsiť znovu) a „CONTACT SUPPORT“ (Kontaktovať podporu) (druhá možnosť
presmeruje používateľa na portál podpory aplikácie Tone na webu Fender). Pokiaľ zálohovanie znovu zlyhá aj po zvolení
možnosti „TRY AGAIN“, zobrazí sa na obrazovke druhýkrát správa „BACKUP FAILED“ s možnosťami „CONTACT
SUPPORT“, ktorá presmeruje používateľa na portál podpory aplikácie Tone na webe Fender, a „GOT IT" (Rozumiem),
ktorou sa používateľ vráti na obrazovku „BACKUP/RESTORE“:

Zálohy sú v cloude protokolované pomocou času a dátumu. Protokol záloh je možné prezerať v aplikácii Fender Tone.
Zálohu je možné odstrániť pomocou symbolu „úpravy“ v hornom pravom rohu obrazovky (zelená šípka). Majte na pamäti,
že týmto krokom dôjde k odstráneniu zálohy z cloudu, nielen z protokolu záloh. A pamätajte aj na to, že pri vytvorení
nasledujúcej zálohy po prvej zálohe bude tlačidlo „CREATE A BACKUP“ nahradené symbolom plus v pravom hornom rohu
obrazovky (žltá šípka):
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OBNOVENIE/ODSTRÁNENIE PREDVOLIEB A SETLISTOV Z CLOUDU
Ak chcete obnoviť alebo odstrániť predvoľby a setlisty z cloudu, najprv pripojte aplikáciu Fender Tone a aplikáciu otvorte.
V aplikácii prejdite do ponuky „SETTINGS“ (Nastavenia) a stlačte „BACKUP/RESTORE“ (Záloha/Obnovenie):

Zobrazí sa zoznam už vytvorených záloh. Zo zoznamu zvoľte zálohu, ktorá má byť obnovená. Zobrazí sa obrazovka
s podrobnosťami o zálohe. Zvoľte jednu z ponúkaných možností „RESTORE“ (Obnoviť) a „DELETE“ (Odstrániť):

Pre zaistenie maximálnej istoty pri voľbe „RESTORE“ sú používateľovi zobrazené dve po sebe idúce varovné výzvy,
používateľ tak volí medzi „RESTORE“ a „CANCEL“ dvakrát:

Po voľbe možnosti „RESTORE“ v oboch výzvach sa na obrazovke zobrazia správy „RESTORE IN PROGRESS“
(Obnovovaní prebieha) a „RESTORE SUCCESSFUL“ (Obnovenie prebehlo úspešne); používateľ potom zvolí „DONE“
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(Hotovo) a reštartuje kombo:

Na obrazovke sa tiež môže zobraziť správa „RESTORE FAILED“ (Proces obnovenia zlyhal). Používateľ potom volí medzi
možnosťami „TRY AGAIN“ (Skúsiť znovu) a „CONTACT SUPPORT“ (Kontaktovať podporu) (druhá možnosť presmeruje
používateľa na portál podpory aplikácie Tone na webu Fender). Pokiaľ obnovovanie znovu zlyhá aj po zvolení možnosti
„TRY AGAIN“, zobrazí sa na obrazovke druhýkrát správa „RESTORE FAILED“ s možnosťami „CONTACT SUPPORT“,
ktorá presmeruje používateľa na portál podpory aplikácie Tone na webe Fender, a „GOT IT“ (Rozumiem), ktorou sa
používateľ vráti na obrazovku „BACKUP/RESTORE“:

Ak je zvolená možnosť „DELETE“ (Odstrániť), sú kroky postupu obdobné ako kroky opísané vyššie – zobrazí sa obrazovka
„DELETE“ s varovaním, nasledovaná obrazovkou „DELETE IN PROGRESS“ (Odstraňovanie prebieha). Výsledkom je buď
obrazovka „DELETE SUCCESSFUL“ (Odstránenie prebehlo úspešne), na ktorej používateľ zvolí „DONE“ (Hotovo), alebo
obrazovka „DELETE FAILED“ (Proces odstraňovania zlyhal). Pokiaľ proces odstraňovania zlyhá, môže používateľ urobiť
ďalšie dva pokusy. Pokiaľ zlyhajú aj tie, sú používateľovi zobrazené možnosti „CONTACT SUPPORT“ alebo „GOT IT“,
ktoré už boli opísané vyššie.
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AKTUALIZÁCIA FIRMWARU A OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO
NASTAVENIA
Ako bolo uvedené už v úvode, používatelia komba Mustang GTX by mali pravidelne kontrolovať aktualizácie firmwaru,
ktoré zlepší a umocní ich zážitky s kombom Mustang GTX. Firmware komba Mustang GTX aktualizujte nasledujúcim
postupom: Pri zapínaní komba stlačte a na päť sekúnd podržte ENKODÉR, tým kombo nastavíte do režimu aktualizácie
prostredníctvom WiFi (na ilustráciu nižšie žltá šípka).

V OKIENKU DISPLEJA bude zobrazená správa informujúca, že kombo Mustang GTX vyhľadáva najnovšiu aktualizáciu
firmwaru, nasledovaná správou informujúcou o sťahovaní aktualizácie (pozrite ilustrácie nižšie).

Po dokončení sťahovania sa v OKIENKU DISPLEJA zobrazia správy oznamujúce, že prebieha aplikácia aktualizácie
firmwaru, aktualizácia firmwaru bola dokončená a je potrebné kombo reštartovať (pozrite ilustrácie nižšie).
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Pri aktualizácii firmwaru sa používateľ môže stretnúť s tromi situáciami, v ktorých nemôže byť aktualizácia systému
spustená. V týchto prípadoch sa v OKIENKU DISPLEJA zobrazí príslušná správa: nie je nakonfigurované WiFi pripojenie
komba, nie je k dispozícii žiadna aktualizácia alebo server aktualizácií komba nie je dostupný (pozrite ilustrácie nižšie).

Okrem vyššie opísanej aktualizácie firmwaru ponúka kombo Mustang GTX tiež niekoľko používateľom aktivovaných
režimov spustenia obsahujúcich funkcie obnovenia továrenského nastavenia. Tieto možnosti sú opísané nižšie.
RESTORE ALL (Obnoviť všetko): Slúži na obnovenie továrenských predvolieb a nastavenie komba nachádzajúcich sa
v najnovšej aktualizácii firmwaru. Postupujte takto: Pri zapnutí komba stlačte a päť sekúnd podržte tlačidlo ÚROVNE
PREDVOĽBY (zelená šípka na ilustráciu nižšie). Táto funkcia je dostupná aj prostredníctvom ponuky „EQ & Amp Settings“
ako možnosť „RESTORE ALL“ (strana 54).
WIFI UPDATE/RESTORE ALL (Aktualizácia prostredníctvom WiFi/Obnoviť všetko): Kombinuje aktualizáciu firmwaru
a možnosť pri spustení opísanú v odseku vyššie (RESTORE ALL). Postupujte takto: Pri zapnutí komba súčasne stlačte
a na päť sekúnd podržte ENKODÉR a tlačidlo ÚROVNE PREDVOĽBY (modrá šípka na ilustrácii nižšie).
FORCE UPDATE (Nútená aktualizácia): Slúži na aktualizáciu komba Mustang GTX v prípade, že sa vyskytol problém
s vyššie opísaným postupom aktualizácie firmwaru. „Nútená aktualizácia“ môže byť iniciovaná stlačením a podržaním
ENKODÉRA a tlačidla ÚROVNE SIGNÁLOVEJ CESTY pri zapnutí komba (fialová šípka na ilustrácii nižšie).
RECOVERY (Obnoviť východiskové): Slúži na obnovenie základnej východiskovej verzie firmwaru (zobrazené funkciou
„O tomto kombe“, pozrite stranu 55) vrátane predvolieb. Postupujte takto: Pri zapnutí komba súčasne stlačte a na päť
sekúnd podržte tlačidlo ÚROVNE PREDVOĽBY a tlačidlo X FX (červená šípka na ilustrácii nižšie).
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APLIKÁCIA FENDER TONE™
Fender Tone – základná sprievodná aplikácia pre kombá Mustang GTX – je k dispozícii voľne na stiahnutie z Apple App
Store (iPhone) a Google Play Store (Android). Používatelia aplikácie Fender Tone majú pohodlne k dispozícii kontrolu nad
existujúcimi funkciami komba Mustang GTX a navyše prístup k ďalšiemu obsahu poskytovanému spoločnosťou Fender
a komunitou používateľov aplikácie Fender Tone. Medzi ne patrí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhľadávanie predvolieb, navigácia, filtrovanie a výber predvolieb
Vytváranie a zdieľanie nových predvolieb
Úpravy signálovej cesty predvolieb, zmena poradia, pridávanie a odstraňovanie
Úprava nastavení parametrov modelov efektov
Prechádzanie, vyhľadávanie a sťahovanie oficiálnych predvolieb Fender, predvolieb podpísaných umelcami,
predvolieb hráčov, žánrových predvolieb a ďalších
Vytváranie, výber a správa setlistov (personalizovaných zoskupení predvolieb)
Správa používateľských účtov, registrácia produktov, nastavenie WiFi a nastavenie Bluetooth
Úprava nastavenia EQ
Funkcia ladičky

Viac sa dozviete na fender.com/ToneMobile.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Mustang GTX50
TYP

PR 5748

POŽIADAVKY NA PRÍKON

118 wattov

VÝSTUPNÝ VÝKON

50 wattov

VSTUPNÁ IMPEDANCIA

1 MΩ (gitara)
18 kΩ (aux)
Jeden 12" Celestion® G12P-80 (80)

REPRODUKTOR
NOŽNÝ PREPÍNAČ

OBAL NA KOMBO
ROZMERY A HMOTNOSŤ
REFERENČNÉ ČÍSLA (PN)

Sedemtlačidlový GTX-7 (voliteľná výbava, PN 0994072000)
Štvortlačidlový MGT-4 (voliteľná výbava, PN 0994071000)
EXP-1 Pedál Expression (voliteľná výbava, PN 2301050000)
Voliteľná výbava (Ref. č. (PN) 7717475000)
Šírka: 48,9 cm Výška: 43,2 cm Hĺbka: 22,8 cm Hmotnosť: 8,8 kg
2310600000 (120 V) NA

2310605000 (220 V) ARG

2310608000 (220) CN

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

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

2310609000 (220 V) ROK
2310613000 (240 V) MA

Mustang GTX100
TYP

PR 5749

POŽIADAVKY NA PRÍKON

300 wattov

VÝSTUPNÝ VÝKON

100 wattov

VSTUPNÁ IMPEDANCIA

1 MΩ (gitara)

REPRODUKTOR
NOŽNÝ PREPÍNAČ

Jeden 12" Celestion® G12FSD-100 (40)

18 kΩ (aux)

Sedemtlačidlový GTX-7 (súčasť dodávky, PN 0994072000)
Štvortlačidlový MGT-4 (voliteľná výbava, PN 0994071000)
EXP-1 Pedál Expression (voliteľná výbava, PN 2301050000)
OBAL NA KOMBO
ROZMERY A HMOTNOSŤ
REFERENČNÉ ČÍSLA (PN)

Voliteľná výbava (Ref. č. (PN) 7717476000)
Šírka: 53,3 cm Výška: 45,7 cm Hĺbka: 25,3 cm Hmotnosť: 10 kg
2310700000 (120 V) NA

2310705000 (220 V) ARG

2310708000 (220) CN

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

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

2310709000 (220 V) ROK
2310713000 (240 V) MA

Technické údaje podliehajú zmenám bez oznámenia.
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MUSTANG™ GTX50
MUSTANG™ GTX100
VÝROBOK SPOLOČNOSTI FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE CORONA
CALIF. 92880 USA.
AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORT PRE: 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
Servis pre klientov: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433
Fender® a Mustang™ sú obchodné značky spoločnosti FMIC.
Ostatné obchodné značky sú vlastníctvom a majetkom príslušných vlastníkov.
Copyright © 2020 FMIC. Všetky práva vyhradené.
PN 7718047000 REV. A
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