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UVOD 
 
V tem razširjenem priročniku za uporabo boste našli podroben opis lastnosti in funkcij ojačevalnikov Mustang GTX50 in 

GTX100. 

 

Razširjeni priročnik dopolnjuje vodnik za hiter začetek uporabe ojačevalnika Mustang GTX, ki je priložen vsakemu 

ojačevalniku. Vsebuje podrobnejši opis številnih vsestranskih možnosti in funkcij ojačevalnika, vključno z navigacijo in 

spreminjanjem širokega nabora prednastavljenih programov (prednastavitev) ter celovitim opisom številnih modelov 

ojačevalnikov efektov. Prav tako vsebuje po korakih opisana navodila za uporabo funkcij, kot so seznami prednastavitev, 

WiFi, Bluetooth, USB, vgrajen uglaševalnik, nožno stikalo GTX-7, stopalka EXP-1 Expression in funkcije ponavljanja 

zvočnega zapisa. 

 

Tonske možnosti ojačevalnika GTX so tako rekoč neskončne, še posebej v povezavi z aplikacijo Fender Tone™ (stran 62). 

Redno preverjajte morebitne posodobitve strojne programske opreme, ki lahko še izboljšajo delovanje in užitke pri uporabi 

ojačevalnika GTX (glej stran 60). Ta razširjeni priročnik predstavlja najnovejšo različico ojačevalnikov, vendar priporočamo, 

da za še več dodatnih napotkov spremljate tudi nove posodobljene priročnike, saj se ojačevalniki Mustang GTX nenehno 

izboljšujejo. 

 

Ojačevalnika Mustang GTX100 (levo) in Mustang GTX50 (desno). 
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NADZORNA PLOŠČA 
 

Na zgornji nadzorni plošči ojačevalnika Mustang GTX se nahaja vhod za priklop instrumenta, sedem kontrolnih gumbov, 

prikazovalnik, tri tipke za PLASTI, vrtljivi IZBIRNI GUMB, štirje TIPKE ZA UPRAVLJANJE, pomožni vhod 3,5 mm (1/8”) za 

priklop instrumenta in izhod za slušalke 3,5 mm (1/8”). 

 

 
Na sliki je prikazana nadzorna plošča ojačevalnika Mustang GTX100; plošča ojačevalnika Mustang GTX50 je opremljena z enakimi funkcijami. 

 

A. INPUT: Vhod za priključitev instrumenta. 

B. GAIN: Programirljiv kontrolni gumb (glej stran 3), ki vpliva na nastavitev ojačanja (gain) v vsaki prednastavitvi. 

C. VOLUME: Programirljiv kontrolni gumb, ki vpliva na nastavitev glasnosti modela ojačevalnika v vsaki prednastavitvi. 

D. TREBLE: Programirljiv kontrolni gumb, ki vpliva na nastavitev visokih tonov v vsaki prednastavitvi. 

E. MIDDLE: Programirljiv kontrolni gumb, ki vpliva na nastavitev srednjih tonov v vsaki prednastavitvi. 

F. BASS: Programirljiv kontrolni gumb, ki vpliva na nastavitev nizkih tonov v vsaki prednastavitvi. 

G. REVERB: Programirljiv kontrolni gumb, ki vpliva na nastavitev odmeva v vsaki prednastavitvi. 

H. MASTER VOLUME: Edini gumb, ki ga ni mogoče programirati. Namenjen je nastavitvi dejanske izhodne glasnosti. 

I. PRIKAZOVALNIK: Prikazuje trenutno uporabljeno prednastavitev, vse njene vsebine in parametre, menije 

ojačevalnika in efekte ter druge funkcije (npr. uglaševalnik, funkcije menija itd.). 

J. TIPKE ZA PLASTI 

PLAST PREDNASTAVITVE (PRESET LAYER): Prikaže plast prednastavitev, kjer so izbrane prednastavitve. 

PLAST SIGNALNE POTI (SIGNAL PATH LAYER): Prikaže signalno pot v vsaki prednastavitvi, kjer lahko spremenite 

modele ojačevalnika, vrste efektov in vrstni red efektov. 

PLAST ZA UPRAVLJANJE (CONTROLS LAYER): Prikaže plast za upravljanje, kjer lahko spremenite nastavitve 

kontrolnih gumbov (z izjemo gumba za dejansko glasnost Master Volume). 

K. IZBIRNI GUMB: Večnamenski vrtljivi gumb, ki ga lahko obrnete ali pritisnete. Za ogled, izbiranje in prilagajanje 

prednastavitev, upravljanja in drugih funkcij ojačevalnika Mustang GTX. 

L. TIPKEZA UPRAVLJANJE (UTILITY) 

 X FX: Preskoči vse efekte. 

SAVE (Shrani): Za shranjevanje spremenjenih prednastavitev in novih prednastavitev. 

MENI: Za dostop do funkcij WiFi, Bluetooth, uglaševalnika, globalnega izenačevalnika (EQ), prednastavitev v oblaku in 

drugih funkcij (glej stran 28). 

TAP/TUNER (TAP/Uglaševalnik): Za nastavitev časa zamika (delay) in stopnje modulacije. Pridržite za dostop do 

vgrajenega uglaševalnika. 

M. POMOŽNI VHOD (AUXILIARY), IZHOD ZA SLUŠALKE: Vhod 3,5 mm (1/8”) za povezovanje z zunanjimi zvočnimi 

napravami in izhod 3,5 mm (1/8”) za slušalke. Izhod za slušalke onemogoči notranje zvočnike. 
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PROGRAMIRLJIVI KONTROLNI GUMBI 

 

Pomembno je upoštevati, da so vsi gumbi na zgornji nadzorni plošči ojačevalnika »programirljivi«, razen gumba za 

dejansko glasnost (Master Volume – H). To pomeni, da po izbrani prednastavitvi položaj gumba na zgornji nadzorni plošči 

morda ne prikazuje dejanskih nastavitev v tej prednastavitvi (dejanske nastavitve so prikazane na prikazovalniku). Samo 

kontrolni gumb Master Volume ni programirljiv in zato njegov položaj vedno prikazuje dejanske nastavitve glasnosti. Ko 

obrnete programirljiv gumb na zgornji nadzorni plošči, se gumb in digitalni ustreznik znotraj prednastavitve sinhronizirata 

na isto vrednost, kot je prikazano na sliki: 

 

 

Prilagojeno nastavitev kontrolnega gumba lahko shranite v novo prednastavitev ali pa z njo prepišete prvotno nastavljeno  

prednastavitev. Če prilagojene nastavitve ne shranite, se bo prednastavitev ponastavila na predprogramirane nastavitve  

kontrolnega gumba. Če ponovno uporabite prednastavitev po njeni predhodni opustitvi ali če izklopite ter ponovno vklopite 

ojačevalnik, bo uporabljena prvotna predprogramirana nastavitev kontrolnega gumba (glej dodatne informacije v poglavju 

»Urejanje in shranjevanje prednastavitev« na straneh 5–6). 

 
ZADNJA PLOŠČA 

 

 
Na sliki je prikazana zadnja plošča ojačevalnika Mustang GTX100; plošča ojačevalnika Mustang GTX50 je opremljena z enakimi funkcijami. 

 
 

N. POWER: Stikalo za vklop ali izklop ojačevalnika. 

O. IEC POWER INLET (Napajalni priključek): Ojačevalnik priključite s priloženim napajalnim kablom v ozemljeno 

vtičnico v skladu z vhodno napetostjo in frekvenco, označeno na napajalnem priključku INPUT POWER. 

P. USB PORT: Vrata za povezavo za snemanje zvoka prek USB. 

Q. FOOTSWITCH (Nožno stikalo): Tukaj lahko priključite nožno stikalo GTX-7 ali nožno stopalko EXP-1 Expression 

Pedal. 

R. LINE OUT: Uravnotežena linijska izhoda za povezavo z zunanjo opremo za snemanje in ojačevanje. 

S. FX SEND/RETURN: Desni/levi vhod Send (oddajanje) in Return (prejemanje) za uporabo zunanjih stereo efektov. 

Efekti, dodani tukaj, so »globalni« (niso dodani konkretni prednastavitvi) in delujejo kot zadnji elementi na signalni poti.  
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OSNOVE PREDNASTAVITVE 
 

Ojačevalnik Mustang GTX ima več kot 100 zaporedno oštevilčenih prednastavitev. Uporabniki lahko poleg teh ustvarijo in 

dodajo še več prednastavitev. Vsaka prednastavitev ima tri »plasti«, ki se prikažejo na PRIKAZOVALNIKU. To so PRESET 

LAYER (plast prednastavitve, zgoraj), SIGNAL PATH LAYER (plast signalne poti, v sredini) in CONTROLS LAYER (plast 

za upravljanje, spodaj). Te tri TIPKE ZA PLASTI omogočajo dostop do posamezne plasti (glej spodnjo sliko). 

PLAST PREDNASTAVITVE je aktivna ob prvem vklopu ojačevalnika. Izhodiščna nastavitev je prva prednastavitev (01). Za 

pomikanje med prednastavitvami vrtite IZBIRNI GUMB (glej spodnjo sliko). Prikazana prednastavitev postane aktivna. 

Prednastavitve lahko izberete tudi z nožnim stikalom (glej stran 40). 

 

Prva prednastavitev (01) je tu prikazana v PLASTI PREDNASTAVITVE. 

 

PLAST SIGNALNE POTI vsake prednastavitve sestoji iz enega od modelov ojačevalnikov Mustang GTX ter enega  

ali več od številnih efektov in njihovega zaporedja (ali brez efektov v nekaterih primerih). Model ojačevalnika je prikazan na 

sredini prikaza PLASTI SIGNALNE POTI. Efekti so prikazani ob obeh straneh modela ojačevalnika. Njihova postavitev na 

prikazovalniku predstavlja njihov položaj na signalni poti – levo pomeni, da se efekt uveljavlja »pred« ojačevalnikom, efekt 

na desni pa »za« ojačevalnikom (v zanki efektov). Elemente v PLASTI SIGNALNE POTI izberete tako, da zavrtite IZBIRNI 

GUMB. Izbrani element v PLASTI SIGNALNE POTI bo spodaj označen s puščico, na vrhu pa bo opis (glej spodnjo sliko). 

 

Prikazan je v prednastavitvi izbrani model ojačevalnika v PLASTI SIGNALNE POTI ter označen z belo puščico in besedo »AMPLIFIER« (ojačevalnik). Ob 

straneh sta prikazani imeni efektov. 

TIPKE ZA PLASTI 

Pritisnite za izbiro ustrezne plasti. 
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PLAST ZA UPRAVLJANJE vsake prednastavitve prikazuje informacije o ojačevalniku ali efektu, ki je označen v PLASTI SIGNALNE 

POTI. Nastavitve kontrolnih gumbov ojačevalnika so prikazane privzeto (glej spodnjo sliko), nastavitve efektov pa se prikažejo, ko 

izberete efekt v PLASTI SIGNALNE POTI. Upravljalnike ojačevalnika in efektov izberete tako, da vrtite IZBIRNI GUMB. 

 

Podroben prikaz PLASTI ZA UPRAVLJANJE z izbranim upravljalnikom ojačanja (GAIN) za model ojačevalnika znotraj prednastavitve. 
 

Vsako prednastavitev lahko uporabljate takšno, kot je. Lahko pa izbirate iz širokega nabora različnih modelov ojačevalnikov, vrst 

efektov in nastavitev upravljalnikov. Za vsako prednastavitev lahko enostavno spremenite nastavitve PLASTI SIGNALNE POTI in 

PLASTI ZA UPRAVLJANJE in shranite spremembe. Tako lahko pridobite svoj lasten prilagojen zvok (glej »Urejanje in 

shranjevanje prednastavitev«). 

 

Prednastavitev lahko premaknete na drugo mesto na seznamu prednastavitev ali pa jo izbrišete s seznama. Celoten seznam 

prednastavitev je mogoče obnoviti na tovarniške nastavitve. Informacije o tem, kako te funkcije uporabiti, boste našli v poglavju 

»Organizator prednastavitev« (stran 51). 

 

UREJANJE IN SHRANJEVANJE PREDNASTAVITEV 
Znotraj vsake prednastavitve lahko po želji prilagodite nastavitve upravljalnih gumbov, modele ojačevalca ter vrste in parametre 

efektov. Ko izberete določeno prednastavitev, je polje s številko prednastavitve obarvano modro, kar pomeni, da prednastavitev 

ni bila spremenjena (glej spodnjo sliko). 

 
 

Če spremenite prednastavitev, se polje s številko prednastavitve obarva rdeče, gumb SAVE (shrani) pa zasveti (glej spodnjo 

sliko). 

 

 

Če spremenjene nastavitve ne shranite, se bo prednastavitev povrnila na predhodne nastavitve, in ko boste zapustili prednastavitev 



 
6 

 

in jo ponovno odprli ali ko boste izklopili in ponovno vklopili ojačevalnik, bodo uporabljene njene prvotne nastavitve. Spremembe 

prednastavitve shranite sledeče: pritisnite na osvetljeni gumb SAVE in prikazale se bodo tri možnosti shranjevanja (glej spodnjo 

sliko): SAVE (Shrani) – shrani urejeno prednastavitev, RENAME (Preimenuj) – shrani prednastavitev pod novim imenom na njenem 

trenutnem mestu in SAVE AS NEW (Shrani kot novo) – shrani prednastavitev na novo mesto pod novim imenom. Z vrtenjem 

IZBIRNEGA GUMBA označite želeno možnost, nato izbrano možnost izberete s pritiskom IZBIRNEGA GUMBA. 

 

 

Če izberete možnost RENAME (Preimenuj) ali SAVE AS NEW (Shrani kot novo), za vnašanje posameznih črk novega imena 

prednastavitve uporabite IZBIRNI GUMB. Z enim pritiskom na IZBIRNI GUMB aktivirate kazalec, nato z vrtenjem gumba izberite 

želeno črko (glej spodnjo sliko). Znova pritisnite na IZBIRNI GUMB, da izberete črko in se pomaknete na naslednje mesto besedila. 

Postopek ponavljajte, dokler ne vnesete celega novega imena prednastavitve. Ko ste vnesli ime, pritisnite gumb SAVE (shrani), če 

pa se želite vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite zgornjo tipko za izbiro PLASTI (na zaslonu označena z besedo »back« (nazaj)). 

Upoštevajte, da bo pri izbiri SAVE AS NEW (Shrani kot novo) prednastavitev shranjena na naslednje prosto mesto (na spodnji sliki 

mesto »101«). 

 
 

Priljubljeno prednastavitev lahko hitro in udobno shranite na seznam priljubljenih prednastavitev »FAVORITES« (glej stran 31). 

Ojačevalnik Mustang GTX ima tudi funkcije varnostnega shranjevanja prednastavitev z uporabo oblaka ter funkcije za njihovo 

obnovitev (glej stran 56). 

 

UREJANJE PREDNASTAVITEV UPRAVLJALNIH GUMBOV OJAČEVALNIKA 

Kot je bilo že omenjeno zgoraj v razdelku »Nadzorna plošča«, lahko uporabniki spremenijo nastavitve upravljalnih gumbov za 

posamezne prednastavitve. To izvedejo tako, da fizično zavrtijo upravljalne gumbe na zgornji plošči (z izjemo gumba za glasnost 

Master Volume). Spremembe nastavitev, izvedene s fizičnimi upravljalnimi gumbi, se sinhronizirajo z ustreznimi digitalnimi gumbi. 

 

Te nastavitve lahko spremenite tudi tako, da uredite položaje digitalnih upravljalnih gumbov na PLASTI ZA UPRAVLJANJE, ki 

prikazuje upravljalnike za trenutno uporabljeni ojačevalnik. To storite tako, da najprej pritisnete TIPKO ZA IZBIRO PLASTI in 

odprete PLAST ZA UPRAVLJANJE (glej spodnjo sliko). 

 

 
Pritisnite spodnjo TIPKO ZA IZBIRO PLASTI za dostop do PLASTI ZA UPRAVLJANJE za model ojačevalnika znotraj prednastavitve. 
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V PLASTI ZA UPRAVLJANJE obračajte IZBIRNI GUMB za pomikanje med digitalnimi upravljalnimi gumbi ojačevalnika in ga 

pritisnite za izbiro določenega digitalnega gumba. Nato znova zavrtite IZBIRNI GUMB, da spremenite nastavitve upravljalnika. Po 

spremembi nastavitve se barva polja s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev 

urejena), gumb SAVE pa zasveti. Potem ko ste upravljalnik nastavili, lahko nadaljujete in spremenite še druge nastavitve ali pa 

pritisnete gumb SAVE, da shranite opravljene spremembe (glej slike spodaj). 

 

Vrtite IZBIRNI GUMB za pomikanje med upravljalnimi gumbi modelov ojačevalnika. 

 

Pritisnite IZBIRNI GUMB za izbiro upravljalnega gumba modela ojačevalnika, ki ga želite prilagoditi. 

 

Ponovno zavrtite IZBIRNI GUMB, da po želji prilagodite izbrani upravljalni gumb modela ojačevalnika.

 

Z nadaljnjim pomikanjem skozi PLAST ZA UPRAVLJANJE v prednastavitvi lahko poiščete različne modele ojačevalnikov in 

dodatne nastavitve. Mednje spadajo »globlji« parametri, kot so sag, bias in gate. Vključeni so tudi različni modeli zvočnih omaric. 

Med temi parametri se pomikate, jih izbirate, prilagajate in shranjujete na enak način, kot je opisano zgoraj (glej spodnji sliki). 

 

Podroben prikaz dodatnih nastavitev ojačevalnika in upravljalnikov v PLASTI ZA UPRAVLJANJE; v tem  

primeru gre za model ojačevalnika Twin Reverb. 
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Uporabite IZBIRNI GUMB za izbiranje in spreminjanje dodatnih nastavitev ojačevalnika in upravljalnikov v PLASTI ZA UPRAVLJANJE. 

 

MENJAVA PREDNASTAVLJENEGA MODELA OJAČEVALNIKA 
 

Če želite zamenjati model ojačevalnika znotraj prednastavitve, odprite PLAST SIGNALNE POTI, tako da pritisnete ustrezno 

TIPKO ZA IZBIRO PLASTI. Prednastavljeni model ojačevalnika bo barvno označen. S pritiskom na IZBIRNI GUMB odprite meni 

modelov ojačevalnika in se pomikajte po njem. Nov model ojačevalnika izberete tako, da znova pritisnete IZBIRNI GUMB. Po 

izbiri novega modela ojačevalnika se barva polja s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila 

prednastavitev urejena), gumb SAVE pa zasveti (glej spodnje slike). Potem ko ste nastavili model ojačevalnika, lahko spremenite 

še druge nastavitve ali pa pritisnite gumb SAVE, da shranite spremembe. S pritiskom na gumb PLASTI PREDNASTAVITVE ob 

obkroženem križcu »X« na PRIKAZOVALNIKU boste zaprli meni ojačevalnika. 

 

Če želite prednastavljeni model ojačevalnika v PLASTI SIGNALNE POTI (označenega z belo puščico pod njim in besedo »AMPLIFIER«  nad njim) 

zamenjati za drug model ojačevalnika, najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni z drugimi modeli ojačevalnika.  

 

Vrtite IZBIRNI GUMB za pomikanje po meniju z modeli ojačevalnika  

 

Ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete model ojačevalnika za prednastavitev.  

 

Potem ko ste nastavili model ojačevalnika, lahko spremenite še druge parametre ali pa pritisnete osvetljeni gumb SAVE, da shranite spremembe. 
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SEZNAM MODELOV OJAČEVALNIKOV 
 

V tej tabeli so navedeni prednastavljeni modeli ojačevalnikov v kitarskem ojačevalniku Mustang GTX s kratkim opisom 

posameznega modela. Modele ojačevalnikov za Mustang GTX bomo stalno prilagajali in posodabljali; v tem priročniku so 

navedeni modeli, ki so v uporabi ob izidu tega navodila. 

 

Studio Preamp Zvok, primeren neposredno za mešalno mizo, s čistim, brezbarvnim tonskim odzivom. 

‘57 Champ® Majhen, ampak zmogljiv ojačevalnik s konca 50. let blagovne znamke Fender, odličen za snemanje. 

‘57 Deluxe™ Srednje zmogljiv ojačevalnik s konca 50. let blagovne znamke Fender, tvidasta klasika, poznana po svojem izrazitem, 
stisnjenem overdrivu. 

‘57 Twin Klasika v tvidasti izvedbi 2x12” iz originalnega obdobja, cenjena zaradi univerzalnosti od čistih do »umazanih« tonov.  

‘57 Bandmaster Trizvočniška klasika v tvidasti izvedbi znamke Fender z ozko kontrolno ploščo, znana po ostrih visokih tonih. 

‘59 Bassman® 
Eden najboljših ojačevalnikov Fender v tvidasti izvedbi, v prvotni različici kot ojačevalnik za bas kitaro, ki so ga pozneje sprejeli 
številni kitaristi. 

‘61 Deluxe Ojačevalnik Fender Deluxe iz »rjavega« obdobja, ki je predstavljal ločnico med tvidastimi modeli in modeli v »črni« »izvedbi«.  

‘65 Princeton® Najpriljubljenejši studijski ojačevalnik s sredine 60. let z rezkim zvokom enega 10-palčnega zvočnika. 

‘65 Deluxe Reverb® 
Zelo popularen ojačevalnik sredine 60. let s čudovitim zvokom, tako pri čistih kot »umazanih« tonih, uporabljal se je v številnih 
klubih.  

‘65 Twin Reverb® Nepogrešljivi ojačevalnik za odre in studie na sredi 60. let, ustvarjal je čisti Fender zvok. 

‘65 Super Reverb® Fenderjev ojačevalnik s srede 60. let z značilnim pokanjem štirih 10-palčnih zvočnikov. 

Excelsior 
Elegantno ekscentričen model ojačevalnika Fender moderne dobe z značilnim udarjanjem 15-palčnega zvočnika. 

‘66 GA-15 Navdih zanj je bil model 1966 Gibson GA-15RVT Explorer, poznan po svoji globoki nastavitvi reverba »full-wet«. 

‘60s Thrift 
Navdih zanj je bila garažna klasika 60. let Sears Silvertono, na katero so prisegali takratni glasbeniki, ki so se povečali 
retro/alternativnemu igranju. 

British Watts 
Navdih zanj je bil originalni 100-vatni ojačevalnik Hiwatt DR103, ki je predstavljal klasični čisti ton britanskih komponent. 

‘60s British 
Navdih zanj je bil ojačevalnik Vox AC30, ki ga je poganjala britanska invazija in je ustvarjal občudovanja vreden čist ter 
»umazan« ton. 

‘70s British Navdih zanj je bil ojačevalnik poznih 60. in začetka 70. let Marshall Super Lead, ojačevalnik, ki je poganjal začetke hard rocka. 

‘80s British 
Navdih zanj je bil ojačevalnik Marshall JCM800, ki je ustvarjal osnovne tone metala 80. let 

British Colour Navdih zanj je bil veličasten sludge zvok ojačevalnika Orange OR120. 

Super-Sonic 
Moderni Fenderjev ojačevalnik z dvema kaskadnima stopnjama ojačevanja v predojačevalniku za doseganje izraženega 
zvenenja tonov. 

‘90s American Izhaja iz ojačevalnika Mesa Dual Rectifier, ki ga je odlikovalo značilno popačenje, ki daje obliko zvoku zvrsti nu-metal. 

Metal 2000 Moderen stroj za metal z visokim ojačanjem, ki je nastal na osnovi modela EVH® 5150III. 

IIC+Clean Navdih zanj je bil čisti kanal ojačevalnika Mesa/Boogie Mark IIC+MB. 

IIC+Lead Utelešenje metalskih tonov iz sredine 80. let, navdih zanj je bil glavni kanal Mesa/Boogie Mark ‘’C+MB. 

Acoustasonic, Bassbreaker, Bassman, Blues, Junior, Champ, Deluxe, Deluxe Reverb, Excelsior, Princeton, Showman, Super Revert,  Supr-Sonic, Twin Reverb in Vibro-King so 
blagovne znamke podjetja FMIC. Vsa druga imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za 
identifikacijo izdelkov, katerih toni in zvoki so bili proučevani med razvojem modelov zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne 
odvisnosti, povezave, sponzorstva ali odobritve med družbo FMIC in katerokoli tretjo stranko. 
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SEZNAM MODELOV OJAČEVALNIKOV (nadaljevanje) 
 

BB15 Low 
Temelji na nizkih nastavitvah ojačevanja ojačevalnika Bassbreaker 15. 

BB15Med Temelji na srednjih nastavitvah ojačevanja ojačevalnika Bassbreaker 15. 

BB15 High Temelji na visokih nastavitvah ojačevanja ojačevalnika Bassbreaker 15. 

FBE-100 Navdih zanj sta bila oba glavna kanala (BE in HBE) ojačevalnika Friedman BE-100. 

Dual Showman Temelji na cevnem Fenderjevem ojačevalniku iz 60. in 70. let, ki se je uporabljal na velikih odrih po vsem svetu. 

Tube Preamp Studijska čistost neposredno za mešalno mizo s povečanim harmoničnim obarvanjem, podobnim cevni konzoli. 

Acoustasonic 
Za uporabo z električnimi/akustičnimi kitarami s piezo odjemnikom. Temelji na predojačevalniku priznanega ojačevalnika Fender 

Acoustasonic; potrebna dinamika z izbirno notch frekvenco. 

Acoustic Sim 
Šest značilnih kitarskih simulacij za transformacijo električne kitaro z izvrstno zvenečim akustičnim zvokom. Za nadaljnje 

oblikovanje tonov je združen s predojačevalnikom Acoustasonic. 

Blues Junior Temelji na zelo popularnem ojačevalniku s toplim zvenom 1x12” Fender s stikalom overdrive in FAT. 

Vibro-King Moderna klasika Fender z dinamiko, ki je občutljiva na dotik, in z značilnim naravnim overdrivom. 

JC-120 Clean Temelji na izjemno jasnem kanalu klasike Roland JC-120 Jazz Chorus. 

Jubilee Clean Temelji na čistem kanalu Marshall Silver Jubilee 50 W. 

Jubilee Clip Temelji na ojačevalniku Marshall Silver Jubilee 50 W z vključenim stikalom Rhythm clip. 

Jubilee Lead Temelji na glavnem kanalu Marshall Silver Jubilee 50 W. 

Uber 
Idealen za agresiven, heavy stil glasbe, ustvarjen po navdihu izjemno visokega ojačanja glavnega kanala Bogner Uberschall 
head. 

 

SEZNAM MODELOV ZVOČNIH OMARIC 
V tej tabeli so navedeni prednastavljeni modeli zvočnih omaric ojačevalnika Mustang GTX s kratkim opisom posameznega 

modela. Modele zvočnih omaric za Mustang GTX bomo stalno prilagajali in posodabljali; v tem priročniku so navedeni modeli, ki 

so v uporabi ob izidu tega navodila. 

 

None 
Vezje ojačevalnika ni obarvano s simulacijo zvočnika. 

‘57 Champ® 
Temelji na ojačevalniku Fender s konca 50. let, ki je snemal s pomočjo nizko zmogljivega 8-palčnega zvočnika s poznanim 
pokajočim zvokom. 

‘57 Deluxe™ 
Temelji na srednje zmogljivem ojačevalniku Fender v tvidasti izvedbi, klasiki s konca 50. let, ki jo je odlikoval en 12-palčni zvočnik 
z alnico magneti. 

‘65 Twin 
Temelji na priznanem ojačevalniku Fender, klasiki s sredine 60. let z dvema 12-palčnima keramično-magnetnima zvočnikoma 
Jensen®. 

‘57 Bandmaster Temelji na ojačevalniku Fender s konca 50. let z ozko upravljalno ploščo, s tremi 10-palčnimi zvočniki Jensen® P10R. 

‘59 Bassman® 
Temelji na najboljšem ojačevalniku Fender iz originalnega obdobja, na ojačevalniku v tvidasti izvedbi s štirimi 10-palčnimi 
zvočniki Jensen® P10R. 

‘61 Brown Temelji na modelu Fender z začetka 60. let, opremljenem z enim 12-palčnim zvočnikom Oxford z značilnim srednjim razponom. 

Acoustasonic, Bassbreaker, Bassman, Blues, Junior, Champ, Deluxe, Deluxe Reverb, Excelsior, Princeton, Showman, Super Revert,  Supr-Sonic, Twin Reverb in Vibro-King so 
blagovne znamke podjetja FMIC. Vsa druga imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za 
identifikacijo izdelkov, katerih toni in zvoki so bili proučevani med razvojem modelov zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne 

odvisnosti, povezave, sponzorstva ali odobritve med družbo FMIC in katerokoli tretjo stranko. 
 
 

SEZNAM MODELOV ZVOČNIH OMARIC (nadaljevanje) 

65 Princeton® Temelji na studijskem ljubljencu Fender s sredine 60. let s pokajočim zvokom enega 10-palčnega zvočnika Jensen® C10R. 
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‘65 Deluxe Temelji na priljubljenem ojačevalniku Fender s sredine 60. let z enim 12-palčnim keramičnim zvočnikom Jensen®. 

Excelsior Temelji na nekonvencionalnem modernem ojačevalniku Fender z značilnim udarnim 15-palčnim zvočnikom Special Design. 

‘66 GA-15 Navdih zanj je bil enojni 10-palčni zvočnik CTS v ojačevalniku Gibson GA-15RVT Explorer iz leta 1966. 

1x12 EV Temelji na zvočniku odprto zadnjo stranjo Mesa/Boogie Mark IIC+ bubinga z enojnim 12-palčnim zvočnikom EVM12L. 

1x12BB15 Temelji na zvočniku z odprto zadnjo stranjo Fender Bassbreaker 15 z enojnim 12-palčnim zvočnikom Celestion® V-Type.  

2x12 Blue Navdih zanj je par 12-palčnih zvočnikov Celestion® Alnico Blue v ugledni zvočni omarici Vox AC30. 

4x12 75W Navdih zanj je 75-vatna zvočna omarica Marshall JCM800 s štirimi 12-palčnimi zvočniki Celestion® G12T75. 

4x12B75W Jasnejša različica zvočne omarice Marshall JCM800 4x12”, opisane zgoraj. 

1x12 Super-Sonic Zvočna omarica ojačevalnika Fender iz brezovega furnirja z enojnim 12-palčnim zvočnikom Celestion® Vintage 30.  

2x12 Super-Sonic Zvočna omarica ojačevalnika Fender iz brezovega furnirja z dvema 12-palčnima zvočnikoma Celestion® Vintage 30. 

4x12 RCT Temelji na zvočni omarici z zaprto zadnjo stranjo Mesa Boogie Rectifier s štirimi 12-palčnimi zvočniki Celestion® Vintage 30. 

4x12 GB Temelji na zvočni omarici Marshall s štirimi 12-palčnimi zvočniki Celestion® Greenback. 

4x12B GB Jasnejša različica zvočne omarice Marshall 4x12”, opisane zgoraj. 

4x12 V30 Temelji na zvočni omarici Fender Super-Sonic s štirimi 12-palčnimi zvočniki Celestion® Vintage 30. 

4x12B V30 Jasnejša različica zvočne omarice 4x12” Fender Super-Sonic, opisane zgoraj. 

4x12 SOL Temelji na zvočni omarici z zaprto zadnjo stranjo Soldano s štirimi 12-palčnimi zvočniki Eminence® Legend. 

4x12FRD Temelji na zvočni omarici z zaprto zadnjo stranjo Friedman 4x12” z zvočnikom Celestion® Greenback. 

4x12B FRD Jasnejša različica zvočne omarice4x12” Friedman, opisane zgoraj. 

2x15D130 Temelji na zvočni omarici Fender Dual Showman z značilnim napadom dveh 15-palčnih zvočnikov JBL® D130F. 

2x12 Jubilee Temelji na majhni zvočni omarici Marshall z dvema 12-palčnima zvočnikoma Celestion® G12-75. 

Blues Junior Temelji na zvočni omarici ojačevalnika Fender z odprto zadnjo stranjo z enim 12-palčnim zvočnikom Celestion® A-Type. 

1x12 LTD Temelji na zvočni omarici z odprto zadnjo stranjo Fender Blues Junior LTD z enojnim 12-palčnim zvočnikom Jensen®. 

2x12JC Temelji na klasičnem ojačevalniku Roland JC-120 Jazz Chorus 2x12” z odprto zadnjo stranjo. 

2x12 VK Temelji na zadaj zaprti razširitvi zvočne omarice Fender Vibro-King z dvema 12-palčnima zvočnikoma Celestion® Vintage 30.  

3x10 VK Temelji na zvočni omarici Fender Vibro-King s tremi 10-palčnimi zvočniki. 

4x10 SUP Temelji na zvočni omarici Fender Super Reverb s štirimi 10-palčnimi zvočniki Jensen®. 

4x12 UC Temelji na zvočni omarici Bogner Uberkab s štirimi 12-palčnimi zvočniki Celestion®. 

 
Acoustasonic, Bassbreaker, Bassman, Blues, Junior, Champ, Deluxe, Deluxe Reverb, Excelsior, Princeton, Showman, Super Revert,  Supr-Sonic, Twin Reverb in Vibro-King so 
blagovne znamke podjetja FMIC. Vsa druga imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za 
identifikacijo izdelkov, katerih toni in zvoki so bili proučevani med razvojem modelov zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne 
odvisnosti, povezave, sponzorstva ali odobritve med družbo FMIC in katerokoli tretjo stranko. 
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UREJANJE EFEKTOV 
Poleg modelov ojačevalnikov vsaka prednastavitev vsebuje tudi različne kombinacije efektov. Efekte lahko uredite na 

različne načine – lahko jih preskočite, zamenjate, premaknete, dodate ali izbrišete. Poleg tega lahko spremenite tudi 

posamezne nastavitve vsakega efekta. Vsaka od teh možnosti je opisana spodaj in na naslednjih straneh. 

 

Uporabljene vrste efektov in njihovo mesto v signalni poti lahko uredite v PLASTI SIGNALNE POTI. Če želite urejati efekte, 

najprej odprite PLAST SIGNALNE POTI, tako da pritisnete ustrezno TIPKO ZA IZBIRO PLASTI. Trenutno uporabljani 

model ojačevalnika bo samodejno označen. Če želite označiti efekt, zavrtite IZBIRNI GUMB v katerokoli stran (glej spodnji 

sliki).  Efekt bo označen spodaj z belo puščico in zgoraj z napisom. 

 

Za dostop do efektov najprej pritisnite srednjo TIPKO ZA IZBIRO PLASTI, da odprete PLAST SIGNALNE POTI. 

  

 

IZBIRNI GUMB zavrtite v katerokoli smer, da označite efekt (z belo puščico spodaj in napisom nad njim, kot je prikazano na sl iki). 

 

Upoštevajte, da se za vsako prednastavitev na desni in levi strani PLASTI SIGNALNE POTI pojavi začasni simbol, 

sestavljen iz znaka plus (+) v krogu (glej spodnjo sliko). Ta simbol označuje odprto mesto, kamor lahko premaknete 

oziroma dodate efekt (glej »Kako dodati efekt«, stran 16). Pri mnogih prednastavitvah, ki vsebujejo enega ali več efektov, 

se mora uporabnik z IZBIRNIM GUMBOM pomakniti skrajno desno ali levo, da vidi ta simbol. 

 

Podroben prikaz drugačne prednastavitve, ki vključuje prazno mesto, ki ga lahko zapolni efekt, in je na sliki označeno z  

začasnim simbolom (znak plus v krogu) na obeh koncih PLASTI SIGNALNE POTI.

 
 
 

KAKO PRESKOČITI EFEKT 
 

Efekt lahko preskočite na dva načina. Prvi je splošna možnost za vklop/izklop, ki z enim pritiskom na tipko preprosto 

izklopi vse efekte v vseh prednastavitvah. Z drugo možnostjo lahko preskočite določen efekt znotraj prednastavitve. 

 

Za izklop (in ponovni vklop) vseh efektov ojačevalnika Mustang GTX v vsaki prednastavitvi, pritisnite tipko X FX. Te 
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možnosti ni mogoče shraniti, temveč je le hiter način za izklop oz. vklop vseh efektov. Ob pritisku na tipko X FX bo le-ta 

zasvetila, nad vsakim efektom pa se bo pojavil napis »bypass« (preskoči) na modrem polju (glej spodnjo sliko). Če ste 

posamezne efekte preskočili že v prednastavitvi, jih z uporabo tipke X FX ne boste ponovno vklopili. 

 

Tipka X FX zasveti ob pritisku nanjo. Tako preskočite vse efekte v vseh prednastavitvah (to kaže napis »BYPASS« na v modrem polju nad vsakim 

efektom). 

 

Za preskok določenega efekta znotraj prednastavitve efekt označite v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnite IZBIRNI 

GUMB. V meniju za določitev mesta efekta izberite možnost »BYPASS« in ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB. Na PLASTI 

SIGNALNE POTI bo prikazano, da ste preskočili efekt, barva polja s številko prednastavitve se bo spremenila iz modre v 

rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev spremenjena), tipka SAVE pa bo zasvetila. Potem ko ste efekt preskočili, 

lahko opravite še druge spremembe ali pa pritisnete tipko SAVE, da shranite opravljene spremembe (glej spodnje slike). 

 

Če želite preskočiti označeni efekt, najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni za določitev mesta efekta. 

 

 

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite »BYPASS« v meniju za določitev mesta efekta, nato pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete to možnost. 

 

 

Potem ko ste izbrali preskok efekta (kar označuje bela puščica pod njim in modro polje z besedo »BYPASS«  

nad njim), lahko spremenite še druge parametre ali pa pritisnete osvetljeno tipko SAVE, da spremembe shranite. 

 
KAKO ZAMENJATI EFEKT 

 

Če želite efekt zamenjati, ga označite v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnite IZBIRNI GUMB. V meniju za določitev 

mesta efekta izberite možnost »REPLACE« (Zamenjaj) in ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB. Izberite eno od prikazanih 

kategorij efektov – Stomp Box, Modulation (Modulacija), Delay (Zakasnitev) ali Reverb (Odmev) – in pritisnite IZBIRNI 

GUMB za dostop do efektov v posamezni kategoriji. Pomaknite se med efekti in pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete 

efekt, s katerim boste zamenjali trenutni efekt.  
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Na PLASTI SIGNALNE POTI bo prikazan nov efekt, ki je zamenjal prvotni efekt. Barva polja s številko prednastavitve se 

bo spremenila iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev spremenjena), tipka SAVE pa bo zasvetila. Potem 

ko ste zamenjali efekt, lahko opravite še druge spremembe ali pa pritisnete tipko SAVE, da shranite opravljene spremembe 

(glej spodnje slike). S pritiskom na tipko PLASTI PREDNASTAVITVE ob obkroženem križcu »X« na PRIKAZOVALNIKU 

zaprete meni za določitev mesta efekta oziroma meni s kategorijami efektov. Če to tipko pritisnete, ko je ob njej prikazan 

napis »back« (nazaj), kot v meniju z efekti, se boste vrnili na prejšnji zaslon. 

 

Postopek zamenjave označenega efekta: Najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni za določitev mesta efekta. 

 

 

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite »REPLACE« (Zamenjaj) v meniju za določitev mesta efekta, nato pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete to možnost. 

 

 

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite eno od štirih kategorij efektov, nato pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete označeno kategorijo efektov. 

 

 

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite efekt, s katerim boste zamenjali stari efekt, nato pritisnite IZBIRNI GUMB, da ga izberete.  

 

Potem ko ste zamenjali efekt (označen z belo puščica spodaj in napisom nad njim), lahko nadaljujete s spremembami ali pa pritisnete osvetljeno tipko 

SAVE, da shranite opravljene spremembe. 
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KAKO PREMAKNITI EFEKT 

 

Če želite efekt premakniti na drugo mesto na signalni poti, označite zadevni efekt v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnite  

IZBIRNI GUMB. V meniju za določitev mesta efekta izberite možnost »MOVE« (Premakni) in ponovno pritisnite IZBIRNI 

GUMB. Okoli imena izbranega efekta se bo pojavilo oranžno polje, ki skupaj z belo utripajočo puščico nakazuje, da lahko 

efekt premaknete. Zavrtite IZBIRNI GUMB, da spremenite položaj izbranega efekta. Pritisnite IZBIRNI GUMB, da efekt 

premaknete na novo mesto. 

 

Na PLASTI SIGNALNE POTI bo efekt prikazan na novem mestu. Barva polja s številko prednastavitve se bo spremenila  

iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev spremenjena), tipka SAVE pa bo zasvetil. Potem ko ste premaknili 

efekt, lahko opravite še druge spremembe ali pa pritisnete tipka SAVE, da shranite opravljene spremembe (glej spodnje 

slike). 

 

Če želite premakniti označeni efekt, najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni za določitev mesta efekta. 

 

 

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite »MOVE« (premakni) v meniju za določitev mesta efekta, nato pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete to možnost. 

 

 

Izbrani efekt, ki je označen z belo puščico spodaj in z napisom nad njim, je prikazan v oranžnem polju, kar pomeni, da ga lahko premaknete na drugo 

mesto na signalni poti. Efekt premaknete tako, da zavrtite IZBIRNI GUMB.   

 

Ko premaknete izbrani efekt, pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete novo mesto efekta na signalni poti. 
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Potem ko ste efekt premaknili na novo mesto (označen z belo puščica spodaj in napisom nad njim), lahko nadaljujete s spremembami ali pa pritisnete 

osvetljeno tipko SAVE, da shranite opravljene spremembe. 

 
KAKO DODATI EFEKT 

 

Efekt lahko dodate na dva načina. 

 

Prvi način je, da označite enega od dveh začasnih simbolov – znakov plus v PLASTI SIGNALNE POTI. Simbol označite z 

obračanjem IZBIRNEGA GUMBA. Krog okoli znaka plus se bo obarval zeleno. Pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni 

s štirimi kategorijami efektov – Stomp Box, Modulation (modulacija), Delay (zakasnitev) ali Reverb (odmev). Označite 

kategorijo z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA, nato ga pritisnite za dostop do efektov v tej kategoriji. Pomaknite se med 

efekti in pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete efekt. 

 

V PLASTI SIGNALNE POTI bo novo dodani efekt prikazan v zelenem polju z utripajočo puščico spodaj in oznako nad  

njim, kar pomeni, da lahko efekt (če želite) premaknete na drugo mesto. To naredite tako, da zavrtite in pritisnete IZBIRNI 

GUMB. 

 

Potem ko ste dodali efekt, se barva polja s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila 

prednastavitev spremenjena), tipka SAVE pa zasveti. Potem ko ste dodali efekt, lahko opravite še druge spremembe ali 

pa pritisnete tipko SAVE, da shranite opravljene spremembe (glej spodnje slike). Upoštevajte, da s pritiskom na tipko 

PLASTI PREDNASTAVITVE ob obkroženem križcu »X« na PRIKAZOVALNIKU zaprete meni s kategorijami efektov 

oziroma meni z efekti. Če to tipko pritisnete, ko je ob njej prikazan napis »back« (nazaj), se boste vrnili na prejšnji zaslon. 

 

Dodajanje efekta: Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite začasni simbol z znakom plus. Krog okoli znaka plus se bo obarval zeleno. Pritisnite IZBIRNI 

GUMB, da odprete meni s štirimi kategorijami efektov. 

 

 

Izberite kategorijo efektov, tako da zavrtite in pritisnete IZBIRNI GUMB. 
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Izberite efekt, tako da zavrtite in pritisnete IZBIRNI GUMB. 

 

 

Novo dodani efekt, ki je označen z belo puščico spodaj in z napisom nad njim, je prikazan v zelenem polju, kar pomeni, da 

ga lahko pustite na trenutnem položaju ali pa ga premaknete na drugo mesto na signalni poti. Efekt premaknete tako, da 

zavrtite IZBIRNI GUMB. 

 

 

Potem ko ste premaknili novo dodani efekt z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA, pritisnite IZBIRNI GUMB, da 

izberete njegovo novo mesto na signalni poti. 

 

 

 

Potem ko ste dodali efekt na ustrezno mesto (označen z belo puščico spodaj in napisom nad njim), lahko opravite še druge 

spremembe ali pa pritisnete osvetljeno tipko SAVE, da shranite opravljene spremembe. 

 

 

Drugi način za dodajanje efekta je, da označite obstoječi efekt v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnete IZBIRNI GUMB. V 

meniju za določitev mesta efekta izberite možnost »ADD FX« (Dodaj) in ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB. Izberite eno 

od štirih prikazanih kategorij efektov in pritisnite IZBIRNI GUMB za dostop do efektov v posamezni kategoriji. Pomaknite 

se med efekti in pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete želeni efekt. 
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V PLASTI SIGNALNE POTI bo novo dodani efekt prikazan v zelenem polju z utripajočo puščico spodaj in oznako nad  

njim, kar pomeni, da lahko efekt (če želite) premaknete na drugo mesto. To naredite tako, da zavrtite in pritisnete IZBIRNI 

GUMB. 

 

Potem ko ste dodali efekt, se barva polja s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila 

prednastavitev spremenjena), tipka SAVE pa zasveti. Potem ko ste dodali efekt, lahko opravite še druge spremembe ali 

pa pritisnete tipko SAVE, da shranite opravljene spremembe (glej spodnje slike). 

 

 

Drugi način dodajanja efekta: Označite obstoječi efekt v prednastavitvi tako, da zavrtite IZBIRNI GUMB proti efektu in ga nato pritisnite, da odprete meni 

s štirimi kategorijami efektov. 

 

 

Izberite možnost »ADD FX« (dodaj efekt) v meniju za določitev mesta efekta, tako da obrnete in pritisnete IZBIRNI GUMB. 

 

 

Izberite kategorijo efektov, tako da zavrtite in pritisnete IZBIRNI GUMB. 

 

 

Izberite efekt, tako da zavrtite in pritisnete IZBIRNI GUMB. 
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Novo dodani efekt, ki je označen z belo puščico spodaj in z napisom nad njim, je prikazan v zelenem polju, kar pomeni, da ga lahko pustite na 

trenutnem položaju ali pa ga premaknete na drugo mesto na signalni poti. Efekt premaknete tako, da zavrtite IZBIRNI GUMB.  

 

Ko premaknete novo dodani efekt, pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete novo mesto efekta na signalni poti. 

 

Potem ko ste dodali efekt na želeno mesto (označen z belo puščico spodaj in napisom nad njim), lahko opravite še druge spremembe ali pa pritisnete 

osvetljeni tipko SAVE, da shranite opravljene spremembe. 

 
KAKO IZBRISATI EFEKT 

 

Če želite efekt izbrisati iz signalne poti, ga označite v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnite IZBIRNI GUMB. V meniju za 

določitev mesta efekta izberite možnost »DELETE« (Izbriši) in ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB. Označeni efekt bo 

odstranjen s signalne poti in nov uporabljeni efekt (če obstaja) se bo pomaknil na njegovo mesto. Če je bil izbrisani efekt 

edini efekt na signalni poti (pred ali za ojačevalnikom), se bo na mestu, ki ga je zasedal, pojavil simbol v obliki 

obkroženega znaka plus (+). 

 

Potem ko ste odstranili efekt, se barva polja s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila 

prednastavitev spremenjena), tipka SAVE pa zasveti. Potem ko ste odstranili efekt, lahko opravite še druge spremembe 

ali pa pritisnete tipko SAVE, da shranite opravljene spremembe (glej spodnje slike). 

 

 

Če želite odstraniti efekt, najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni za določitev mesta efekta. 
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Izberite možnost »DELETE« (izbriši) v meniju za določitev mesta efekta, tako da obrnete in pritisnete IZBIRNI GUMB. 

 

V PLASTI SIGNALNE POTI lahko nato vidite, da je bil efekt izbrisan (označeno z belo puščico) bodisi po tem, da ga je zamenjal začasni simbol z 

znakom plus (kot je prikazano tu) ali da se je na njegovo mesto premaknil drug efekt (če obstaja). 

 
UREJANJE NASTAVITEV EFEKTOV 

 

Za urejanje nastavitev upravljalnika posameznega efekta zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite efekt v PLASTI SIGNALNE 

POTI, nato pa pritisnite tipko za izbiro PLASTI ZA UPRAVLJANJE, da se prikažejo posamezni upravljalniki za vsak efekt. 

Z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA se pomikate med razpoložljivimi upravljalniki efekta. Ko bo upravljalnik označen, se 

bo obarval v modro. Pritisnite IZBIRNI GUMB, če želite izbrati določen upravljalnik efekta, pri čemer se bo obarval rdeče. 

 

Potem ko ste izbrali določen upravljalnik efekta, ga lahko uredite. To naredite tako, da zavrtite IZBIRNI GUMB. Ponovno 

pritisnite IZBIRNI GUMB; da narejene spremembe upravljalnika efekta shranite. Upravljalnik efekta, ki ste ga uredili, bo 

spremenil barvo iz rdeče v modro. Potem ko ste uredili upravljalnik efekta, se barva polja s številko prednastavitve 

spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev spremenjena), tipka SAVE pa zasveti. Potem ko ste 

uredili efekt, lahko spremenite še druge upravljalnike efekta ali pa pritisnete tipko SAVE, da shranite opravljene 

spremembe (glej spodnje slike). 

 

 

Urejanje nastavitev določenega efekta: efekt označite v PLASTI SIGNALNE POTI, in sicer  

ga izberite z IZBIRNIM GUMBOM, nato pa pritisnite tipko za izbiro PLASTI ZA UPRAVLJANJE.  
 

 

V PLASTI ZA UPRAVLJANJE označite upravljalnik efekta. To naredite tako, da ga izberete z IZBIRNIM 

GUMBOM. Ko ga označite, se vsak upravljalnik obarva modro. 
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S pritiskom na IZBIRNI GUMB izberete določen upravljalnik efekta, ki ga želite prilagoditi, pri čemer se ta 
obarva rdeče. 

 

 

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da po želji prilagodite izbrani upravljalnik efekta. 

 

 

Pritisnite IZBIRNI GUMB, če želite shraniti spremenjeno nastavitev upravljalnika. Upravljalnik efekta se bo 
ponovno obarval modro. 

 

 

Potem ko ste prilagodili upravljalnik določenega efekta, lahko spremenite še druge parametre ali pa 

pritisnete osvetljeno tipko SAVE, da shranite spremembe. 

 
UPORABA TIPKE TAP TEMPO 

 

V prednastavitvah, ki vsebujejo efekte Modulation (modulacija), Delay (zakasnitev) ali oboje*, tipka TAP utripa v skladu 

s privzetim tempom prvega efekta zakasnitve v signalni poti (ali prvega efekta modulacije, če ni efekta zakasnitve). Ta 

tempo lahko pustite takšen, kot je, ali pa ga spremenite s tipko TAP. Za nastavitev novega tempa TAP se vsaj dvakrat 

dotaknite utripajočege tipke TAP v ustreznem tempu (glej spodnjo sliko). Tipka TAP bo delovala ne glede na to, katera 

plast je označena (PLAST PREDNASTAVITVE, PLAST SIGNALNE POTI ali PLAST ZA UPRAVLJANJE). 
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Če želite spremeniti tempo prvega efekta zakasnitve (ali efekta modulacije, če ni efekta zakasnitve), se dotaknite tipke TAP v želenem tempu. 

. 

Različne časovne parametre za vse efekte zakasnitve in modulacije v signalni poti lahko nastavite v PLASTI ZA 

UPRAVLJANJE brez uporabe tipke TAP. V PLASTI SIGNALNE POTI z IZBIRNIM GUMBOM označite efekt zakasnitve ali 

modulacije, ki ga želite prilagoditi. Ustrezni upravljalniki bodo prikazani v PLASTI ZA UPRAVLJANJE. Premaknite se v 

PLAST ZA UPRAVLJANJE, tako da pritisnete ustrezno tipko plasti, in se z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA pomaknite do 

časovnega parametra. Pritisnite in zavrtite IZBIRNI GUMB, da izberete in prilagodite želeno časovno vrednost. V tem času 

bo okno s časovno vrednostjo obarvano rdeče. Če želite obdržati novo časovno vrednost, ponovno pritisnite IZBIRNI 

GUMB (glej spodnjo sliko). 

 

Efekte Delay (zakasnitev) in Modulation (modulacija) lahko spremenite tako, da označite številčno vrednost časovnega  

parametra v PLASTI ZA UPRAVLJANJE, ter nato pritisnete in obrnete IZBIRNI GUMB, da nastavite želeni tempo. 

 

DODATNA DELITEV FUNKCIJE TAP TEMPO  

 

Efekte Delay in Modulation ojačevalnika Mustang GTX lahko sinhronizirate s frekvenco BPM (udarci na minuto) po želji 

glasbenika. Trenutne nastavitve frekvence BPM prikažete tako, da enkrat pritisnete tipko TAP; trenutna frekvenca se 

prikaže v OKENCU PRIKAZOVALNIKA. 

 

 

*Efekti modulacije in zakasnitve ojačevalnika Mustang GTX so navedeni na straneh 24–26. 
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Za frekvenco BPM sta na voljo dva načina – »globalni« in »prednastavitev«. V načinu »globalni« velja za vse 

prednastavitve ena frekvenca BPM. V načinu »prednastavitev« ima vsaka prednastavitev svojo lastno frekvenco BPM, ki jo 

lahko za prednastavitev nastavite posamezno (izhodiščna frekvenca je 120 BPM). Če želite preklopite med načinoma 

BPM, pritisnite TIPKO ZA IZBIRO PLASTI ob polju »mode:preset« (način:prednastavitev) ali »mode:global« 

(način:globalni) v OKENCU PRIKAZOVALNIKA. Vrednost frekvence BPM nastavite tako, da zavrtite IZBIRNI GUMB. 

 

 

 
 
NASTAVITEV DELITVE NOT 
 

Za sinhronizacijo efekta s frekvenco BPM lahko uporabnik nastavi določeno »deljenje not« za efekta Modulation in Delay. 

Če deljenje ni nastavljeno, je vrednost časa samodejno izračunana tako, da ustreza trenutno nastavljeni frekvenci BPM. 

Ob spremembi časovnega parametra se samodejno nastavi delitev not na »izklopljeno«. 

 

Možne vrednosti nastavitve deljenja not so: izklopljeno, celinka, polovinka, polovinka s piko, polovinska triola, četrtinka, 

četrtinka s piko, četrtinska triola, osminka, osminka s piko, osminska triola, šestnajstinka, šetnajstinka s piko, 

šestnajstinska triola, dvaintridesetinka, dvaintridesetinka s piko in dvaintridesetinska triola. 

 

Če želite nastaviti delitev not, vstopite v PLAST ZA UPRAVLJANJE izbranega efekta modulacija ali efekta delay. To storite 

tako, da pritisnete ustrezno TIPKO ZA IZBIRO PLASTI. S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se pomaknite in izberite 

»DELITEV NOT« (skrajšano »DIV« – note division); nato zavrtite IZBIRNI GUMB in pritisnite za izbiro vrednosti delitve not: 

 

  

 

 
Če so vse delitve not izklopljene, frekvenca BPM ustreza frekvenci zadnjega efekta Delay ali Modulation v signalni poti. 
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SEZNAM VRST EFKTOV 
Efekti, vgrajeni v ojačevalnik Mustang GTX, so razvrščeni v šest menijev glede na naslednje kategorije: Efekti Stompbox (15), 

efekti Modulation (14), efekti Delay (13), efekti Reverb (14), efekti Dynamics+EQ (7) in efekti Filters+Pitch (9). Imena in opisi 

vsakega efekta so navedeni v spodnji tabeli. Efekti so razvrščeni v posamezne kategorije. Efekti ojačevalnika Mustang GTX  se 

stalno prilagajajo in posodabljajo. 

EFEKTI STOMPBOX  

Ranger Boost Efekt distorzije, ki ga je navdihnil efekt Dallas Rangemaster Treble Booster iz 60. let 

Overdrive Vsestranski Fenderjev efekt overdrive, zasnovan posebej za Mustang GTX. 

Mythic Drive Nastal je po navdihu efekta iz obdobja 90. let Klon Centaur germanium-diode overdrive. 

Greenbox 
Efekt overdrive, ki ga je navdihnil originalni Ibanez TS808 Tube Screamer iz poznih 70. let. 

Blackbox Efekt distorzije, ki ga je navdihnil Pro Co RAT. 

Yellowbox Efekt distorzije, ki ga je navdihnil MXR Distortion Plus iz 70. let. 

Orangebox Efekt distorzije, ki ga je navdihnil originalni Boss DS-1 s konca 70. let. 

Fuzz 
Univerzalni Fenderjev fuzz z dodano oktavo, posebej zasnovan za ojačevalnik Mustang GTX. 

Big Fuzz Efekt distorzije, ki ga je navdihnil Electro-Harmonix Big Muff. 

Varifuzz Vsestranski Fenderjev fuzz z nadzorovanjem nizkih tonov. 

Round Fuzz Nastal po navdihu klasike s konca 60. let Fuzz Face. 

Octobot Sintetizatorju podobna kombinacija efektov znižanja oktave in fuzza z zvišanjem oktave. 

Ram Fuzz Efekt distorzije, ki ga je navdihnil Electro-Harmonix Big Muff Pi (model Ram's Head). 

Russian Fuzz Enako kot »Ram Fuzz« zgoraj, a je nastal na osnovi ruske različice iz 90. let. 

Tube OD Efekt distorzije, ki ga je navdihnil B. K. Butler Tube Driver. 
 

 
 

EFEKTI MODULACIJE 
 

Upoštevajte, da tipka TAP deluje skupaj z efekti modulacije ojačevalnika Mustang GTX in utripa, ko je uporabljena 

prednastavitev, ki uporablja enega ali več efektov modulacije. 

Sine Chorus Gladko zaokrožen efekt chorus (zbor), ki za modulacijo uporablja sinusni val. 

Triangle Chorus 
Značilen efekt chorus, ki za modulacijo uporablja trikotni val. 

Sine Flanger 
Gladko zaokrožen efekt flanger, ki za modulacijo uporablja sinusni val. 

Triangle Flanger Značilen efekt flanger, ki za modulacijo uporablja trikotni val. 
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EFEKTI MODULACIJE (nadaljevanje) 

Vibratone 
Klasični Fenderjev efekt iz poznih 60. in zgodnjih 70. let z vrtljivo ploščo z zvočnikom. 

Vintage Tremolo 
Klasični Fenderjev »jecljajoči« tremolo s fotorezistorjem, ki ga lahko slišimo v Fenderjevih 

ojačevalnikih, kot je Twin Reverb. 

Sine Tremolo 
Mehko utripajoč bias tremolo z elektronkami, ki ga lahko slišimo v ojačevalnikih, kot je 

Fender Princeton Reverb. 

Ring Modulator 

Kreativna neharmonska disonanca iz zgodnjega obdobja električne glasbe. 

Phaser 
Nepogrešljiv zvok, podoben zvoku reaktivnega potniškega letala, ki ga lahko slišimo na 

številnih ploščah. 

Phaser 90 Efekt phase shifter, ki ga je navdihnil klasični MXR Phase 90 iz 70. let. 

Vibe Unit Nastale je na osnovi pedala phaser/vibrato Uni-Vibe s konca 60. let. 

Harmonic Tremolo 
Nastal je na osnovi značilnega efekta, ki je bil vgrajen v nekaterih ojačevalnikih Fender na 
začetku 60. let. 

4-Knob Flanger Nastel je na osnovi efekta MXR M117 Flanger. 

JC Chorus 
Temelji na vezju bucket-brigate analognega efekta chorus klasičnega ojačevalnika 

Roland JC-120 Jazz Chorus. 

 

EFEKTI ZAKASNITVE 
 

Upoštevajte, da tipka TAP deluje skupaj z efekti zakasnitve ojačevalnika Mustang GTX in utripa, ko je uporabljena 

prednastavitev, ki uporablja enega ali več efektov zakasnitve. 

 

Mono Delay Jasno, preprosto in neomadeževano ponavljanje signala. 

Mono Echo Filter Mono odmev z enakomerno porazdeljenim efektom za ponovitve signala, ki je podoben 
efektu wah. 

Stereo Echo Filter Stereo odmev z enakomerno porazdeljenim efektom za ponovitve signala, ki je podoben 
efektu wah. 

Tape Delay Temelji na analogni klasiki odmeva na tračni enoti, znani po nezamenljivih zvokih, ki so 
zveneli kot »wow« in vibracije. 

Stereo Tape Delay Podoben zgoraj opisanemu efektu Tape Delay, vendar v stereo razširitvi. 

Multi Tap Delay Ritmična zakasnitev, ki se lahko razdeli v več »tapkanj«  
z različnimi časovnimi intervali. 

Reverse Delay Obrne obliko not za klasični efekt »obrnjene kitare«. 

Ping Pong Delay Ponovitve se v stereo polju izmenjaje oddajajo enkrat levo, drugič desno, kar ustvari efekt 
»ping pong«. 

Ducking Delay Zakasnjene note se med igranjem »umaknejo« in zapolnijo praznino, ko ne igrate. 
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EFEKTI ZAKASNITVE (nadaljevanje) 
 

2290 Delay 

Nastal je po navdihu efekta zakasnitve TC Electronic TC 2290, standardnega studijskega 
digitalnega delayja 80. let, za katerega še danes obstaja zanimanje zaradi »hrskajočih« 
ponavljanj in univerzalne možnosti modulacije zvočnega kanala v večkanalnem zvočnem 
prostoru. 

Memory Delay 

Nastal je po navdihu nožne stopalke z efekti Electro-Harmonix Deluxe Memory Man, 
zakasnitve s konca 70. let z vezjem »bucket-brigade«, ki je dodajalo značilno ponavljanje in 
modulacijo značilnega karakterja. 

Space Delay Temelji na priljubljenem efektu Roland RE-201 Space Echo. 

Tape Plex Uspešna poustvaritev efekta Maestro Echoplex EP-3 echo. 
 

EFEKTI ODMEVA 

Small Hall 
Simulira svetel odmev, ki ga lahko pogosto slišimo v npr. prostoru velikosti kinodvorane. 

Mod. Small Hall 

Temelji na odmevu Fender Small Hall z dodano svežo modulacijo strukturi internega 
odmeva. Dodani upravljalniki za rezanje visokih in nizkih frekvenc razširjajo kreativne 
možnosti tega efekta. 

Large Hall 
Močan, svetel odmev, ki simulira npr. veliko koncertno halo in druge velike prostore. 

Mod. Large Hall Podoben zgoraj opisanemu odmevu Mod Small Hall, z modulacijo, ki je bila dodana interni 
strukturi odmeva Fender Large Hall Reverb. 

Small Room Toplejši, manj doneč odmev, tipičen za manjše prostore in klasične odmevne sobe. 

Large Room 
Toplo zveneč odmev, kakršnega lahko slišimo v večjih prostorih, npr. nočnih klubih. 

Small Plate Kovinski odmev z večjo gostoto in enakomernostjo kot odmevi tipa »room« in »hall«.  

Large Plate Tip odmeva, ki ga lahko slišimo na neštetih posnetkih; temelji na klasičnem EMT 140 (ki ima 
velikost biljardne mize). 

‘63 Spring Klasičen samostojni Fenderjev efekt odmeva iz zgodnjih 60. let. 

‘65 Spring Fenderjev efekt odmeva, vgrajen v klasične Fenderjeve ojačevalnike v srednjih 60. letih. 

Arena 
Simulira dolgo trajajoč odmev, ki je tipičen za velike stadione in arene. 

Ambient 
Subtilen efekt odmeva, ki je tipičen za veliko manjše prostore (še manjše kot pri odmevu 
Small Room zgoraj). 

Shimmer 
Zvonka kombinacija odmeva in zamika tonov za dve oktavi. 

GA-15 Reverb Temelji na odmevu ojačevalnika Gibson GA-15 iz 60. let, ki je edini, ki nudi možnost signala 
»full wet« (brez čistega signala). 
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Vsa druga imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za identifikacijo izdelkov, 
katerih toni in zvoki so bili proučevani med razvojem modelov zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne 
odvisnosti, povezave, sponzorstva ali odobritve med družbo FMIC in katerokoli tretjo stranko. 

 
EFEKTI DYNAMICS+EQ  

Simple Comp Efekt kompresije po navdihu klasike MXR Dyna Comp. 

Compressor Enak kot zgornji efekt kompresije z dodanimi upravljalniki gain, threshold, attack in release. 

Sustain 
Nastal je po navdihu efekta MXR M-163 Sustain, redkega pedala za kompresijo iz 80. let z 
močnim efektom kompresije in kratkim začetnim časom (attack). 

Metal Gate Nastal je po navdihu pedala ISP Technologies Decimator II G String. Idealne posebej za 
high-gain metal, z zelo hitro krivuljo slabenja. 

EQ Parametric Parametrični izenačevalnik srednjega razpona s upravljalniki nizkih in visokih frekvenc. 

EQ5 Graphic Podoben petpasovnemu grafičnemu izenačevalniku Mesa Boogie Mark IIC+.  

EQ7 Graphic Sedempasovni grafični izenačevalnik na osnovi the Boss GE-7. 
 

EFEKT FILTROV IN TONSKIH VIŠIN (FILTERS+PITCH) 

Pedal Wah Efekt wah z dvema načinoma, ki je nastal po navdihu efekta Dunlop Cry Baby in wah pedala 
iz obdobja 60. let ox Clyde McCoy. 

Touch Wah Podoben zgoraj opisanemu pedalu Wah, vendar se upravlja bolj z izbiranjem dinamike kot s 
pedalom expression. 

Envelope Filter Nastal je po navdihu funky efekta 70. let Mu-Tron III. 

Step Filter 
Efekt ritmično trgane modulacije, ki vstavlja note v očitno izmenjajoče se »korake«. 

Pitch Shifter Enostaven pomik tonske višine, ki dodaja note pod ali nad višino čistega signala. 

Diatonic Pitch 
Pomik tonske višine, ki ustvarja izbran glasbeni interval za nastanek harmoniziranih not v 
ključu. 

Pedal Shift Temelji na funkciji pomika tonske višine pedala DigiTech Whammy. Najbolje je ta efekt 
uporabljati s pedalom EXP-1 Expression (stran 45). 

Pedal Harmony 
Temelji na funkciji harmoniziranja pedala DigiTech Whammy. Najbolje je ta efekt uporabljati 
s pedalom EXP-1 Expression (stran 45). 

Pedal Detune Temelji na funkciji razglaševanja pedala DigiTech Whammy. Najbolje je ta efekt uporabljati s 
pedalom EXP-1 Expression (stran 45). 

 
Vsa druga imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za identifikacijo izdelkov, 
katerih toni in zvoki so bili proučevani med razvojem modelov zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne 
odvisnosti, povezave, sponzorstva ali odobritve med družbo FMIC in katerokoli tretjo stranko. 
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MENIJSKE FUNKCIJE 
Desno ob IZBIRNEM GUMBU je stolpec s štirimi tipkami za upravljanje. Tretja od zgoraj navzdol je tipka MENU, ki 

omogoča dostop do različnih posebnih funkcij ojačevalnika Mustang GTX (glej spodnjo sliko). Te funkcije so podrobno 

obravnavane drugje v tem priročniku; vse pa so naštete in kratko opisane v tem razdelku. 

 

 

 

Potem ko pritisnete tipko MENU, uporabite IZBIRNI GUMB za pomikanje in izbiro ene od 10 različnih funkcij tipke MENU 

ojačevalnika Mustang GTX. Na voljo so funkcije: 

 

SETLISTS (Seznami prednastavitev): Za ustvarjanje in uporabo seznamov, ki vsebujejo skupine prednastavitev, ki jih 

izbere uporabnik (strani 29–32). 

 

CLOUD PRESETS (Prednastavitve v oblaku): Omogoča shranjevanje in uporabo prednastavitev v oblaku (strani 54–55). 

 

WIFI & BLUETOOTH: Za vklop/izklop povezave WiFi, izbiro in povezavo z omrežjem ter dodajanje gesla (strani 32–34). 

Omogoča tudi dostop do funkcije Bluetooth ojačevalnika Mustang GTX (strani 35–36). 

 

EQ & AMP SETTINGS (Nastavitve izenačevalnika in ojačevalnika): Omogoča dostop do vgrajenih profilov Global EQ 

(strani 49–50), upravljanja ojačevanja (gaina) za USB in linijski izhod (strani 38, 50), do organizatorja prednastavitve (strani 

51–52) in do podatkov O tem ojačevalniku (stran 54). Omogoča tudi obnovitev tovarniških nastavitev za prednastavitve in 

ojačevalnike (stran 53). 

 

FOOTSWITCH (Nožno stikalo): Funkcija za uporabo nožnega stikala GTX-7 (strani 39–44) in nožne stopalke EXP-1 

Expression (strani 45–48). Z ojačevalnikom Mustang GTX je združljivo tudi nožno stikalo MGT-4. 

 

TUNER (Uglaševalnik): Omogoča uporabo kromatičnega uglaševalnika, vgrajenega v Mustang GTX (stran 37).
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SEZNAMI PREDNASTAVITEV 
 

Za večjo prikladnost lahko prednastavitve združite v sezname prednastavitev, t. i. »Setlists«. Seznami prednastavitev so 

skupine, ki jih ustvari uporabnik in vsebujejo prednastavitve, urejene posebej za določeno priložnost – za koncert ali vajo, 

seznam s priljubljenimi, seznam na podlagi žanra ali avtorja itd. Sezname lahko uporabnik enostavno ustvarja in ureja po 

svojih željah. Na ta način uporabniku pomagajo, da ustvari osebni zvok ojačevalnika Mustang GTX in enostavno ter hitro 

dostopa do številnih prednastavitev. 

 

Če želite ustvariti seznam Setlist, najprej pritisnite tipko MENU in z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost 
SETLIST: 

 

 
Pojavil se bo zelen pravokotnik z znakom plus. Zdaj pritisnite IZBIRNI GUMB, da ustvarite novi seznam: 

 

 
Pojavil se bo moder pravokotnik z napisom »SETLIST 1«. Zdaj pritisnite IZBIRNI GUMB, da začnete dodajati 

prednastavitve na ta seznam: 

 

 
Ponovno se bo pojavil zelen pravokotnik z znakom plus. Pritisnite IZBIRNI GUMB na tem polju za ogled seznama 

prednastavitev, s katerega lahko izbirate: 

 

 
Z IZBIRNIM GUMBOM se pomikate med prednastavitvami, s pritiskom nanj pa izberete prednastavitev, ki jo želite dodati 

na seznam SETLIST 1. 
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Izbrana prednastavitev je sedaj dodana na seznam SETLIST 1. Za dodajanje dodatnih prednastavitev na seznam SETLIST 1 

ponovite prejšnja dva koraka. Potem ko ste na seznam SETLIST 1 dodali več prednastavitev, se lahko z IZBIRNIM GUMBOM 

pomikate po izbranem seznamu Setlist in aktivirate različne prednastavitve na njem. 

 
 

Ko ste zaključili z ustvarjanjem in uporabo seznama prednastavitev, se na glavni način prednastavitev vrnete s pritiskom na 

zgornjo TIPKO ZA IZBIRO PLASTI. Upoštevajte, da se bo nato v PLASTI PREDNASTAVITVE prikazala prednastavitev, ki je bila 

nazadnje označena na seznamu Setlist. 

 
 

Če želite s seznama Setlist izbrisati vse prednastavitve, se z IZBIRNIM GUMBOM pomaknite na seznam, s katerega želite 

izbrisati prednastavitve, in pritisnite TIPKO za izbiro PLASTI ZA UPRAVLJANJE ob znaku »zobnika«. 

 
 

Na zaslonu se bo prikazala možnost »CLEAR SETLIST« (Počisti seznam) v modrem polju. S pritiskom na IZBIRNI GUMB ob tej 

možnosti boste izbrisali vse prednastavitve z danega seznama. Pritisnete lahko tudi zgornjo TIPKO ZA IZBIRO PLASTI, ki 

ustreza tipki »back« na PRIKAZOVALNIKU – na ta način prednastavitev ne boste izbrisali s seznama. 

 
 

Če želite s seznama prednastavitev izbrisati eno prednastavitev, označite prednastavitev, ki jo želite izbrisati, tako da se z 

IZBIRNIM GUMBOM premaknete nanjo. Pritisnite tipko za izbiro PLASTI ZA UPRAVLJANJE ob zobniku na PRIKAZOVALNIKU. 

 

 

V modrem pravokotniku se bo nato pojavila možnost »DELETE« (Izbriši). Pritisnite IZBIRNI GUMB, če želite izbrisati to 
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prednastavitev. Pritisnete lahko tudi TIPKO ZA IZBIRO PLASTI, ki ustreza tipki »back« na PRIKAZOVALNIKU – tako 

prednastavitve ne boste izbrisali s seznama. 

 

 

Če želite ustvariti nove sezname prednastavitev, ponovite korake na straneh 29 in 30. Ti seznami bodo samodejno 

poimenovani »SETLIST 2«, »SETLIST 3« itn. po vrstnem redu. 
 

Upoštevajte, da je ojačevalnik Mustang GTX opremljen s funkcijami za varnostno shranjevanje seznamov v oblaku in s 
funkcijami za obnovitev (glej stran 56). 
 
SEZNAMI PREDNASTAVITEV: HITRO SHRANJEVANJE »PRILJUBLJENIH« PREDNASTAVITEV 
 

Priljubljeno prednastavitev lahko hitro in udobno shranite na seznam priljubljenih prednastavitev »FAVORITES«. Če želite 

prednastavitev shraniti na seznam priljubljenih prednastavitev »FAVORITES«, enostavno pritisnite in za nekaj sekund 

pridržite IZBIRNI GUMB, dokler se barva polja s številko prednastavitve ne spremeni iz modre v zlato. 

 

 

Prednastavitev se bo samodejno dodala na seznam prednastavitev z imenom »FAVORITES«. Na ta seznam vstopite tako, 

da pritisnete gumb »MENU« in se z IZBIRNIM GUMBOM pomaknete na možnost »SETLIST« in jo izberete. Seznam 

»FAVORITES« se vedno prikaže kot prvi: 

 

 

 
Pritisnite IZBIRNI GUMB na polju »FAVORITES« za pomikanje in izbiranje prednastavitev, ki so shranjene na tem seznamu. 

 

 

Če želite s seznama »FAVORITES« izbrisati katero od prednastavitev, ponovno pritisnite in za nekaj sekund pridržite 

IZBIRNI GUMB, dokler se polje s številko prednastavitve ne spremeni iz zlate nazaj v modro. 
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BLIŽNJICA DO MENIJA SETLISTS 
 
Na meni seznamov prednastavitev lahko enostavno in hitro pridete s pomočjo bližnjice neposredno z zgornje nadzorne 

plošče ojačevalnika Mustang GTX. Enostavno pritisnite in pridržite zgornjo TIPKO ZA IZBIRO PLASTI in seznami se bodo 

prikazali: 

 

 

OPOMBA: Seznamov prednastavitev je lahko največ 25 (vključno s seznamom »FAVORITES«); vsak seznam 

prednastavitev lahko vsebuje največ 50 prednastavitev. 

 
UPORABA POVEZAVE WIFI 

 

Funkcija WiFi ojačevalnika Mustang GTX omogoča preprost dostop do omrežja prek brezžičnega omrežja. Na ta način 

lahko uporabnik pridobi najnovejše posodobitve strojne programske opreme ojačevalnika Mustang GTX (glej stran 60). Za 

začetek pritisnite tipko MENU in se z IZBIRNIM GUMBOM pomaknite na možnost »WIFI«, nato pa pritisnite IZBIRNI 

GUMB za dostop do nastavitev WiFi. 

 

Privzeta nastavitev povezave WiFi je »off« (izklopljeno), kar je prikazano z oznako »WIFI OFF« v rdečem polju. Če želite 

vklopiti WiFi, ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB. Prikazalo se bo zeleno polje z napisom »WIFI ON«, ki označuje, da je WiFi 

vklopljen. Ko je WiFi vklopljen, lahko z IZBIRNIM GUMBOM listate po razpoložljivih omrežjih. Omrežje izberete s pritiskom 

na IZBIRNI GUMB. Če poznano omrežje ni prikazano, ga lahko vnesete ročno, tako da izberete možnost »ADD HIDDEN 

NETWORK« (Dodaj skrito omrežje) na koncu seznama razpoložljivih omrežij. Ime vnesete z IZBIRNIM GUMBOM, kot je 

prikazano na strani 6. Potem ko ste izbrali omrežje, na prikazanem meniju izberite »CONNECT« (Poveži). To izvedete s 

pritiskom na IZBIRNI GUMB na tej možnosti (druge možnosti v tem meniju so razložene na strani 34). 

 

Potem ko ste izbrali »CONNECT«, vas bo ojačevalnik pozval, da vnesete geslo. Geslo vnesete po posameznih znakih. S 

pritiskom na IZBIRNI GUMB aktivirate kazalec in nato z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA izberete želeni znak. S 

ponovnim pritiskom na IZBIRNI GUMB znak vnesete in se pomaknete na naslednjega. Postopek ponavljajte, dokler ne 

vnesete celotnega gesla. Ko ste vnesli celotno geslo, pritisnite zgornjo tipko za IZBIRO PLASTI (ob napisu »done« na 

prikazovalniku). Če se je ojačevalnik uspešno povezal z omrežjem, bo to prikazano z zeleno piko levo od imena omrežja. 

Vsi koraki so prikazani spodaj in na naslednji strani. 

 

Upoštevajte, da je s pritiskom na tipko PLASTI PREDNASTAVITVE in tipko PLASTI ZA UPRAVLJANJE mogoče tudi 

zapreti nekatere menije (kar je označeno s križcem – »x«) ali se vrniti na prejšnji korak (kar je označeno z besedo »back«). 

 

Če želite omogočiti WiFi, pritisnite tipko MENU. 
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Uporabite IZBIRNI GUMB za pomikanje po meniju do možnosti »WiFi«, nato pa pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete nastavitve za WiFi. 
 

 

Privzeta nastavitev povezave WiFi je »off« (izklopljeno), označena v rdečem polju. Če želite vklopiti WiFi, pritisnite IZBIRNI GUMB (vklop je označen v 
zelenem polju). 

 

 

Ko je WiFi vklopljen (kar označuje zeleno polje), lahko z IZBIRNIM GUMBOM listate po razpoložljivih omrežjih. Omrežje izberete s pritiskom na IZBIRNI 

GUMB. 

 

 

Do omrežja lahko dostopate ročno, tako da se pomaknete se do možnosti »ADD HIDDEN NETWORK« (Dodaj skrito omrežje) in jo izberete. Z 

obračanjem in pritiskanjem IZBIRNEGA GUMBA vnesete ime omrežja. 

 

 

Potem ko ste izbrali omrežje, na prikazanem meniju izberite »CONNECT« (Poveži). To izvedete s pritiskom na IZBIRNI GUMB na tej možnosti (druge 

možnosti v tem meniju so razložene na strani 34). 
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Potem ko izberete »CONNECT«, z obračanjem in pritiskanjem IZBIRNEGA GUMBA vnesete geslo. 
  

 

Ko ste vnesli celotno geslo, pritisnite tipko za IZBIRO PLASTI (ob napisu »done« na prikazovalniku). 
  

 

Če je bila povezava z omrežjem uspešno vzpostavljena, se levo od imena omrežja prikaže zelena pika. 
 

 

Če je na ojačevalniku omogočena povezava WiFi, se poleg možnosti »CONNECT« (Poveži) pojavijo tudi druge možnosti. 

Označene se kot »FORGET« (Pozabi), »MODIFY« (Spremeni) in »INFO« (glej spodnjo sliko). Za pomikanje in izbiro ene 

izmed možnosti uporabite IZBIRNI GUMB. Posamezne možnosti so opisane spodaj. 

 

Podroben prikaz PRIKAZOVALNIKA, na katerem so prikazane dodatne možnosti omrežja WiFi: »FORGET« (Pozabi), »MODIFY« (Spremeni)  in »INFO«. 
 

FORGET (Pozabi): Funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo z omrežjem in omrežje odstraniti iz spomina  

ojačevalnika. Če želite ponovno vzpostaviti povezavo s »pozabljenim« omrežjem, sledite korakom za dodajanje skritega  

omrežja (stran 38). 

 

MODIFY (Spremeni): Funkcijo lahko uporabite, če želite spremeniti parametre omrežja: »SSID«, »PROTOCOL« 

(protokol) in »PASSWORD« (geslo). Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite enega izmed naštetih parametrov, nato pa 

vnesite spremembe z vrtenjem in pritiskanjem na IZBIRNI GUMB. 

 

INFO (Informacije): Ta možnost prikaže ime trenutnega omrežja (SSID), opis signala, protokol in stanje povezave. Teh 

podatkov uporabnik ne more spreminjati. 
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UPORABA POVEZAVE BLUETOOTH 
 

Ojačevalniki Mustang GTX imajo vgrajeno tehnologijo Bluetooth za lažje povezovanje z napravami za predvajanje zvoka in 

nameščeno aplikacijo Fender Tone™. Za pretakanje zvoka v ojačevalnik Mustang GTX se lahko uporabljajo priljubljene 

aplikacije za pretakanje vsebin na uporabnikovi avdio napravi. 

 

Povezavo s tehnologijo Bluetooth omogočite sledeče: Pritisnite tipko MENU in z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite 

možnost »WIFI & BLUETOOTH«, nato pritisnite IZBIRNI GUMB na možnosti »BLUETOOTH«. Privzeta nastavitev funkcije 

Bluetooth je »off« (izklopljeno), kar je prikazano z oznako »BLUETOOTH OFF« v rdečem polju. Ponovno pritisnite IZBIRNI 

GUMB, da Bluetooth vklopite, kar bo prikazano z zelenim poljem z opisom »BLUETOOTH ON«. Po vklopu funkcije 

Bluetooth na zunanji napravi, ki ste jo povezali z ojačevalnikom, izberite »MUSTANG GTX«. Uporabniki, ki želijo 

preimenovati ojačevalnik Mustang GTX na svoji zunanji napravi, to storijo tako, da pritisnejo na tipko PLASTI ZA 

UPRAVLJANJE ob ikoni »zobnika« na PRIKAZOVALNIKU, nato pa vnesejo novo ime po postopku, opisanem na strani 6. 

Sedaj lahko s pritiskom na tipko PLASTI PREDNASTAVITVE (označen z znakom »x« v krogcu) meni zaprete ali se vrnete 

na prejšnji korak (označen z opisom »back«). 

 

Upoštevajte, da ni mogoče istočasno predvajanje zvoka preko povezave Bluetooth in preko USB (stran 38). 

 

 

Če želite omogočiti Bluetooth, pritisnite tipko MENU. 
  

 

Uporabite IZBIRNI GUMB za pomikanje do možnosti »WIFI & BLUETOOTH«, nato pa pritisnite IZBIRNI GUMB na »BLUETOOTH«.. 
  

  
Privzeta nastavitev za Bluetooth »off« (izklopljeno), označena v rdečem polju. Funkcijo Bluetooth vklopite s pritiskom na IZBIRNI GUMB, kar bo 

označeno z zelenim poljem. 
 

 

Ko ste vklopili funkcijo Bluetooth (označeno z zelenim poljem), na zunanji napravi izberite možnost »MUSTANG GTX«.
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Če je z ojačevalnikom Mustang GTX povezana naprava za predvajanje zvoka, je to prikazano z ikono Bluetooth v levem 

zgornjem delu PRIKAZOVALNIKA, kar označuje, da je ojačevalnik pripravljen na pretakanje. 

Če je z ojačevalnikom MUSTANG GTX povezana aplikacija Fender TONE, je v zgornjem levem delu PRIKAZOVALNIKA 

prikazana ikona »TONE«. 

 

 
 
UPRAVLJANJE GLASNOSTI S TEHNOLOGIJO BLUETOOTH 
 

Nivo glasnosti naprave Bluetooth, ki se uporablja z ojačevalnikom Mustang GTX, je mogoče upravljati s pomočjo 

upravljalnika glasnosti na sami zunanji napravi ali s pomočjo funkcije menija »BT & AUX BOLUME«. To funkcijo menija 

BLUETOOTH uporabite sledeče: Z IZBIRNIM GUMBOM se pomaknite na možnost »BT & AUX VOLUME« in jo izberite. Z 

IZBIRNIM GUMBOM se pomaknite na eno od štirih možnosti in jo izberite. Z možnostjo »MASTER« izberete nastavitve, v 

katerih je mogoče glasnost funkcije Bluetooth nastavljati z gumbom MASTER VOLUME na nadzorni plošči ojačevalnika 

Mustang GTX. Možnosti »HIGH« in »LOW« ponujata dodatna prilagojena nivoja glasnosti, možnost »NORMAL« pa 

uporabnika vrne na »običajno« privzeto nastavitev glasnosti funkcije Bluetooth (glej spodnji sliki). 
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VGRAJENI UGLAŠEVALNIK 

 

V kromatski uglaševalnik ojačevalnika Mustang GTX lahko vstopite tako, da dve sekundi držite pritisnjeno tipko TAP. V 

uglaševalnik lahko vstopite tudi tako, da pritisnete gumb MENU, nato pa z obračanjem in pritiskom IZBIRNEGA GUMBA 

izberete možnost TUNER (glej spodnje slike). 

 

Prikažejo se črkovno ime note, pokončne črte na obeh straneh daljše osrednje pokončne črte zasvetijo rdeče, kar 

označuje različne nivoje zvišanega (desno) in znižanega (levo) tona. Na obeh straneh zaslona se prikazujejo tudi natančne 

oznake vrednosti tonalne višine (v centih). Če je ton uglašen, sredinska pokončna črta sveti zeleno. Po končanem 

uglaševanju zapustite način uglaševanja s pritiskom na tipko za izbiro PLASTI PREDNASTAVITVE. Kadar uporabljate 

uglaševalnik, se izhodni zvok utiša. Za uglaševanje lahko uporabite tudi nožno stikalo GTX-7 (glej stran 44). 

  

 

 

Upoštevajte, da v načinu UGLAŠEVALNIKA ostaja dostopen originalni uglaševalnik ojačevalnika Mustang GTX »bouncing 

ball«. Dostopen je s pritiskom na gumb za IZBIRO PLASTI ob oznaki »view« na PRIKAZOVALNIKU (glej spodnji sliki). 

Ojačevalnik Mustang GTX samodejno shranjuje uporabnikov priljubljeni način uglaševalnika. 
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POMŽNI VHODI IN VHODI ZA SLUŠALKE 

Na nadzorni plošči ojačevalnika Mustang GTX se nahajata dva vhoda (3,5 mm) – pomožni vhod (AUX) za zunanje 

mobilne/zvočne naprave in priročen izhod za slušalke. 

 

Pri uporabi pomožnega izhoda se nivo glasnosti za zunanjo napravo nastavlja s pomočjo upravljalnika glasnosti na zunanji 

napravi ali s pomočjo funkcije »BT & AUX« na ojačevalniku Mustang GTX v meniju, ki je opisan na strani 36. Ob vklopu slušalk 

se izhodni zvok povsem utiša. 

 

POVEZLJIVOST Z USB 
 

Na zadnji plošči ojačevalnika Mustang GTX je izhod USB, ki omogoča snemanje zvoka. Računalnik z nameščeno snemalno 

programsko opremo lahko prek izhoda USB priklopite s kablom za mikro USB (ni priložen). Za povezovanje z računalniki znamke 

Apple ne potrebujete zunanjih gonilnikov. Uporabniki računalnikov z operacijskim sistemom Windows morate za povezovanje teh 

naprav z ojačevalnikom prenesti gonilnik ASIO za naprave Fender Mustang. Gonilnik je na voljo na spletnem naslovu 

www.fender.com/support/articles/fender-universal-asio-drive. 
 

 
 

Upoštevajte, da ni mogoče istočasno oddajanje zvoka prek izhoda USB in povezave Bluetooth (glej stran 35). 
 

Upravljanje ojačitve (gain) za USB se nahaja v meniju »EQ & AMP SETTINGS« (Nastavitve uglaševalnika in ojačevalnika). Pritisnite 

tipko MENU, nato se z IZBIRNIM GUMBOM pomaknite na možnost »EQ & AMP SETTINGS« in jo izberite, nato izberite »LINE 

OUT/USB GAIN«. Z IZBIRNIM GUMBOM se pomaknite na želeno vrednost ojačitve za USB in to vrednost izberite (stran 50). 

 
LINIJSKI IZHOD TER VHODA IN IZHODA ZA EFEKTE 

 

Ojačevalniki Mustang GTX imajo na zadnji plošči uravnotežena linijska izhoda (levega in desnega). Izhoda sta namenjena 

povezovanju zunanje snemalne in ojačevalne naprave (glej spodnjo sliko). 

Podroben prikaz uravnoteženih linijskih izhodov zadnje plošče. 

 
Za linijski izhod lahko uporabite tudi zgoraj opisano upravljanje ojačitve (gain) za vrata USB. Ravnajte se po istem postopku. 
 
Ojačevalnik Mustang GTX je opremljen tudi s funkcijo zanke efektov. Levi/desni vhod za prejemanje ter levi/desni izhod za 

oddajanje efektov povsem desno na zadnji plošči sta namenjena uporabi zunanjih mono ali stereo efektov (glej spodnjo sliko). 

Mono efekt lahko priključite na desni ali levi kanal. Efekti, ki so vključeni v te vhode, so »globalni« (ne prednastavljeni) in bodo 

delovali kot zadnji elementi na signalni poti. 

Podroben prikaz desnega in levega vhoda za oddajanje in prejemanje efektov na zadnji plošči.
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UPORABA NOŽNEGA STIKALA 
 

Ojačevalnik Mustang GTX je mogoče uporabljati s tremi nožnimi napravami – z nožnima stikaloma GTX-7 in MGT-4 in z nožno 

stopalko EXP-1 Expression. 

 

Ojačevalniku Mustang GTX-7 je priloženo nožno stikalo GTX-7 s sedmimi gumbi, pri ojačevalniku Mustang GTX50 pa je na voljo 

kot dodatna oprema. Nožno stikalo omogoča, da številne funkcije upravljate z nogo, med drugim vgrajen uglaševalnik, izbor 

prednastavitev ojačevalnika, preskok efekta, 60-sekundno ponavljanje in druge. Nožna stopalka EXP-1 Expression je na voljo kot 

dodatna oprema za oba modela ojačevalnika Mustang GTX. EXP-1 Expression je digitalna nožna stopalka z dvema načinoma, s 

katero je mogoče upravljati glasnost ojačevalnika Mustang GTX in parametre ojačevalnika/efektov. 

 

Nožno stikalo MGT-4 s štirimi gumbi je pri obeh modelih ojačevalnikov Mustang GTX na voljo kot dodatna oprema. Navodila za 

uporabo nožnega stikala MGT-4 najdete na spletni strani v razširjeni različici navodil za kitarski ojačevalnik Mustang GT Guitar 

Amplifier Expanded Owner's Manual Rev. A (Ref. št. (PN) 7712493000) in v dodatku k tem navodilom Mustang GT Guitar 

Amplifier Addendum to Expanded Owner's Manual Firmware V2.0 (Ref. št. (PN) 7715279000). 

 

Vsako od teh stopalk je mogoče uporabljati samostojno, tako da jo priklopite v vhod »FOOTSWITCH« na zadnji plošči 

ojačevalnika, lahko pa obe stopalki med seboj povežete in uporabljate obe hkrati. 

 
OPIS NOŽNEGA STIKALA GTX-7 

 

Nožno stikalo GTX-7 ima sedem gumbov – gumb BANK UP (po zaporedju navzgor) v zgornjem levem kotu, gumb 

MODE/TURNER (Način/uglaševalnik) v desnem zgornjem kotu in petimi oštevilčenimi gumbi ZA IZBIRO FUNKCIJE, ki se 

nahajajo v spodnjem delu. V zgornjem delu so tri LED-lučke za NAČIN, pet LED-lučk za FUNKCIJE pa je razporejenih tako, da 

se nad posameznim gumbom ZA IZBIRO FUNKCIJE nahaja ena LED-lučka za FUNKCIJO. PRIKAZOVALNIK je umeščen v 

sredini zgoraj. 

 
A. GUMB BANK UP (Pomik po zaporedju navzgor): Namenjen je premikanju navzgor (in navzdol) po zaporednih skupinah 

(»bankah«) v petih prednastavitvah. 
 

B. PRIKAZOVALNIK: Na prikazovalniku se pojavi funkcija nožnega stikala, ki je trenutno v uporabi. 
 

C. LED-lučke za NAČIN: Obarvane LED-lučke prikazujejo, kateri izmed treh režimov se trenutno uporablja. Razporeditev je 

naslednja: PRESETS (prednastavitve) – rdeča, EFFECTS (efekti) – rumena in LOOPER (ponavljanje) – zelena. 

 

D. GUMB MODE/TUNER (način/uglaševalnik): Namenjen je izbiranju med načini PRESETS, EFFECTS IN LOOPER. S 

pritiskom in držanjem na gumba vstopite v način kromatskega UGLAŠEVALNIKA. 

 

E. GUMBI/LED-lučke za NAČIN: Pet oštevilčenih gumbov omogoča upravljanje različnih funkcij ojačevalnika MUSTANG GTX 

z nogo. Posamezna funkcija je odvisna od tega, v kakšnem načinu uporabljate nožno stikalo. Rdeče LED-lučke nad 

posameznimi GUMBI ZA IZBIRO FUNKCIJE prikazujejo različne funkcije, ki so trenutno v uporabi. 
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NOŽNO STIKALO GTX-7: NAČINI 
 

Nožno stikalo GTX-7 omogoča uporabo treh načinov ojačevalnika Mustang GTX – PRESETS (prednastavitve), EFFECTS (efekti) 

in LOOPER (ponavljanje). Če želite izbrati posamezni način, z večkratnim pritiskom noge na gumb MODE (D) v desnem 

zgornjem kotu prehajate med načini, dokler ne pridete do želenega načina, za katerega bo zasvetila LED-lučka za NAČIN (C). 

 
NAČIN S PREDNASTAVITVAMI 
 

Način s prednastavitvami (PRESETS) omogoča uporabniku, da lahko do katerekoli od številnih prednastavitev ojačevalnika 

MUSTANG GTX dostopa preko nožnega stikala GTX-7. Postopek je naslednji: pritisnite gumb MODE (na spodnji sliki je označen 

z zeleno puščico), dokler ne vklopite načina PRESETS, na kar vas bo opozorila rdeča LED-lučka za način, ki bo zasvetila na 

desni strani, poleg oznake »PRESETS«. 

 

Če je nožno stikalo GTX-7 v načinu PRESETS, so prednastavitve dostopne v skupinah, ki si sledijo v petih prednastavitvah 

imenovanih »zaporedja«. Vsaka od petih prednastavitev v posameznem zaporedju je v postopnem zaporedju dodeljena gumbu 

ZA IZBIRO FUNKCIJE 1, 2, 3, 4 in 5. Če se želite pomikati navzgor po naslednjih zaporedjih s petimi prednastavitvami, z nogo 

hkrati pritisnite gumb BANK UP (na spodnji sliki je označen z modro puščico). Če se želite pomakniti navzdol po predhodnih 

zaporedjih s petimi prednastavitvami, z nogo hkrati pritisnite in držite gumb BANK UP. 

 

Ko pridete do zaporedja, ki obsega želeno prednastavitev, izberite želeno prednastavitev iz skupine tako, da z nogo pritisnete na 

gumb ZA IZBIRO FUNKCIJE (na spodnji sliki je označen z rumeno puščico). Ko izberete želeno prednastavitev, zasveti ustrezna 

rdeča LED-lučka in na PRIKAZOVALNIKU se prikaže prednastavitev, ki je v uporabi (glej spodnjo sliko, na kateri je aktivna 

prednastavitev 3). 

 
 

 

Ne pozabite, da se bo pri aktivaciji načina PRESETS na nožnem stikalu GTX-7 samodejno vklopila prednastavitev, ki je že 

nastavljena na ojačevalniku MUSTANG GTX, ne glede na to, za katero prednastavitev gre.  
 

Ta prednastavitev bo dodeljena GUMBU ZA IZBIRO FUNKCIJE na nožnem stikalu, ki ustreza položaju, ki ga prednastavitev 

zaseda v zaporedju (1, 2, 3, 4 ali 5). Na primer: Če je ojačevalnik prednastavljeno število 33, bo nožno stikalo GTX-7 v načinu 

PRESETS prav tako nastavljeno na prednastavitev številka 33, prednastavitev pa bo dodeljena gumbu za IZBIRO FUNKCIJE 3 

(tretje mesto v zaporedju, ki vsebuje prednastavitve 31, 31, 33, 34 in 35). 

 

NAČIN Z EFEKTI 
 

Način z efekti (EFFECTS) uporabniku omogoča, da s pomočjo nožne stopalke vklaplja in izklaplja prvih pet efektov v 

prednastavitvi ojačevalnika Mustang GTX (znanih kot osnovne nastavitve načina EFFECTS ali nastavitev »prvih petih«). 
 

Postopek je naslednji: Pritisnite gumb MODE na nožnem stikalu (na sliki na naslednji strani je označen z zeleno puščico), dokler 

ne vklopite načina EFFECTS; LED-lučka NAČINA poleg oznake »EFFECTS« bo zasvetila rumeno in na PRIKAZOVALNIKU se 

bo pojavilo »EFF« Efekti aktivne prednastavitve so nato dodeljeni gumbom za IZBIRO FUNKCIJE nožnega stikala – označeni so 

z »FX1«, »FX2«, »FX3«, »FX4« in »FX5« (na spodnji sliki so označeni z rumenimi puščicami). Kadar je efekt vključen, zasveti 

rdeča LED-lučka FUNKCIJE nad gumbom za IZBIRO FUNKCIJE. Če želite efekt preskočiti, z nogo pritisnite na GUMB ZA 

IZBIRO FUNKCIJE, ki ustreza temu efektu. Efekt in ustrezna rdeča LED-lučka FUNKCIJA se bosta izključila. Če želite efekt 

ponovno vključiti, spet z nogo pritisnite na GUMB ZA IZBIRO FUNKCIJE, ki ustreza temu efektu. 
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Na ta način je dodeljenih prvih pet efektov v prednastavitvah. Na primer pri prednastavitvi s samo dvema efektoma bodo tej efekti 

dodeljeni gumboma za IZBIRO FUNKCIJE »FX1« in »FX2«, kot je to prikazano na spodnjem primeru. 

 

 

Primer načina efekta (EFFECTS), ki prikazuje prednastavitev z dvema efektoma, ki sta jima dodeljena gumba za IZBIRO FUNKCIJE FX1 in FX2. Rdeča 

LED-lučka, ki sveti nad gumboma FX1 in FX2, prikazuje, da sta oba efekta vključena Vsakega od teh dveh efektov lahko izključite tako da z nogo 

pritisnete na ustrezni GUMB ZA IZBIRO FUNKCIJE. 

 

Način EFFECTS ponuja tudi nastavljanje »kategorij«, v katerih so gumbom za IZBIRO FUNKCIJE nožne stopalke 

dodeljene kategorije efektov. To uporabniku omogoča, da vključuje in izključuje vse efekte določenega tipa v aktivni 

prednastavitvi. V tej nastavitvi so efekti Stompbox dodeljeni gumbu za IZBIRO FUNKCIJE FX1, efekti modulacije so 

dodeljeni gumbu za IZBIRO FUNKCIJE FX2, efekti delay so dodeljeni gumbu za IZBIRO FUNKCIJE FX3, efekti reverb so 

dodeljeni gumbu za IZBIRO FUNKCIJE FX4 in efekti Filters+Pitch so dodeljeni gumbi za IZBIRO FUNKCIJE FX5. 

Kategorije efektov Dynamics+EQ ni mogoče dodeliti stikalu. 

 

Če želite uporabiti to nastavitev režima EFFECTS, pritisnite na gumb MENI na prikazovalniku za upravljanje ojačevalnika, 

nato pa s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA v ponudbi poiščite in izberite možnost »FOOTSWITCH«: 

 

 

 

S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA v ponudbi poiščite in izberite možnost »GTX-7 (7-BUTTON)«, nato pa se s pomočjo 

IZBIRNEGA GUMBA premaknite na možnost »FX ASSIGN« in jo izberite: 
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S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se premaknite na nastavitve »kategorij« in to možnost izberite. Ta se na 
PRIKAZOVALNIKU pojavi kot »1.STMP 2.MOD 3.DLY«. Pritisnite tipko MENU in se tako vrnite na aktivne prednastavitve: 
 

 

 

Z nožnim stikalom GTX-7 lahko upravljate efekte Stompbox z gumbom FX1, efekt modulacije z gumbom FX2, efekt Delay 

z gumbom FX3, efekt Reverb z gumbom FX4 in efekta Filters+Pitch z gumbom FX5. Vsako kategorijo efekta lahko vključite 

in izključite tako da z nogo pritisnete na ustrezen gumb za IZBIRO FUNKCIJE. Ne pozabite, da se ojačevalnik Mustang 

GTX po izklopu in ponovnem vklopu »spomni« nastavitev načina EFFECTS, tako da se lahko vrnete do osnovne 

nastavitve »prvih pet«, ki je bila opisana prej. Ponovite korake, ki so opisani v tem delu in v zadnjem koraku v ponudbi 

izberite možnost »FIRST 5 (DEFAULT)«. 

 

NAČIN S PONAVLJANJEM 

 

Način s ponavljanjem (LOOPER) omogoča uporabniku snemanje zvočnih zank v dolžini največ 60 sekund in 

presnemavanje delov, ki sledijo (overdub). Na izvirni posneti del lahko dodate neomejeno število presnetih delov in tako 

ustvarjate plasti. Preklicati je mogoče samo zadnje presnemavanje (overdub). Če želite posneti zvočno zanko, z nogo 

pritiskajte na tipko MODE (na spodnji sliki je označen z zeleno puščico), dokler se ne aktivira način »LOOPER«, LED-lučka 

NAČINA na desni strani oznake pa bo zasvetila zeleno. (glej spodnjo sliko). 

 

Snemanje prvega glasbenega dela začnete tako, da z nogo pritisnete na gumb za izbiro funkcije 1 (na spodnji sliki je 

označen z rumeno puščico), ki je označen z napisom »REC«. Rdeča LED-lučka FUNKCIJA nad gumbom bo začela utripati 

in na PRIKAZOVALNIKU se prikaže »REC«, kar pomeni, da je LOOPER v načinu snemanja. Zaigrajte odlomek v želeni 

dolžini do 60 sekund (glej spodnjo sliko). 

 

 

Ko odigrate prvi glasbeni del, prenehajte s snemanjem in s pritiskom gumba za IZBIRO FUNKCIJE 3 (na sliki na naslednji 

strani je označen z rumeno puščico), označenim z napisom »PLAY«, sprožite predvajanje. Rdeča LED-lučka nad gumbom 

za IZBIRO FUNKCIJE 1 preneha utripati in zasvetila bo rdeča LED-lučka nad gumbom za IZBIRO FUNKCIJE 3. Na 

PRIKAZOVALNIKU bo predvajanje označeno z napisom »PLA« (glej sliko na naslednji strani). S pritiskom na gumb za 

IZBIRO FUNKCIJE 4, ki ima oznako »STOP« (na sliki na naslednji strani je označen z zeleno puščico), ustavite 

predvajanje. Na prikazovalniku se bo prikazalo »STP« (na sliki ni prikazano). 
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Ko zaključite z igranjem prvega glasbenega dela, nastavite način presnemavanje s pritiskom na gumb za IZBIRO 

FUNKCIJE 2 (na spodnji sliki je označen z rumeno puščico). Rdeča LED-lučka nad gumbom za IZBIRO FUNKCIJE bo 

začela utripati in na PRIKAZOVALNIKU se prikaže »DUB«. To pomeni, da je LOOPER v načinu presnemavanja in da 

lahko čez prvi glasbeni odlomek posnamete drugega (način presnemavanja lahko aktivirate tudi med igranjem prvega 

odlomka, s pritiskom na gumb za IZBIRO FUNKCIJE 2). Nadaljujte s presnemavanjem odlomkov tako dolgo, kot želite. Po 

končanem presnemavanju pritisnite gumb za IZBIRO FUNKCIJE 3 (na spodnji sliki je označen z zeleno puščico) in s tem 

zaženite predvajanje vseh posnetih delov. Predvajanje ustavite s pritiskom na gumb za IZBIRO FUNKCIJE 4 (na spodnji 

sliki je označen z modro puščico). 

 

 

Med snemanjem, predvajanje ali ustavljanjem prvega odlomka lahko uporabnik po želji razveljavi spremembe s pritiskom 

na gumb za IZBIRO FUNKCIJE 5 (na spodnji sliki je označen z rumeno puščico), pod katerim je napis »UNDO«. Ob tem 

se snemanje zaustavi, rdeča LED-lučka nad gumbom zasveti in na PRIKAZOVALNIKU se prikaže aktualno uporabljan 

način (na spodnji sliki »REC«). Funkcija UNDO (razveljavi) po tem, ko dodate presnete dele, velja samo za zadnji posnet 

del; predhodnih delov ni mogoče razveljaviti. 
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NAČIN Z UGLAŠEVALNIKOM 

Nožno stikalo GTX-7 lahko uporabljate tudi za prostoročno uglaševanje. To naredite tako, da z nogo pritisnete in kratko 

držite gumb MODE (na spodnji sliki je označen z zeleno puščico) in s tem aktivirate kromatski uglaševalnik. Na 

PRIKAZOVALNIKU se ob tem pojavi črka, ki označuje višino tona, ki je najbližji zvenečemu tonu. LED-lučke gumba za 

IZBIRO FUNKCIJE 1 in 2 na levi strani zasvetita rdeče in prikazujeta stopnjo znižanja. LED-lučke gumba za IZBIRO 

FUNKCIJE 4 in 5 na desni strani zasvetita rdeče in prikazujeta stopnjo zvišanja. Ko dosežete pravilno višino tona, zasveti 

rdeče LED-lučka na sredini PRIKAZOVALNIKA. Ko zaključite z uglaševanjem, s pritiskom na gumb prekinite način z 

uglaševanjem. Ne pozabite, da je med uporabo uglaševalnika nožnega stikala GTX-7 izhodni zvok ojačevalnika utišan. 

 

 

Funkcijo uglaševalnika nožnega stikala GTX-7 aktivirate s pritiskom in kratkim držanjem gumba MODE (zelena puščica). V primeru, ki je prikazan na sliki, 

je ton A rahlo znižan, kar označuje rdeča LED-lučka skrajno levo (rumena puščica). 

 

 
V primeru, ki je prikazan na sliki, je ton A rahlo zvišan, kar označuje LED-lučka (rumena puščica). 

 

 

V tem primeru je ton A točen, kar prikazuje LED-lučka, ki se nahaja na sredini (rumena puščica). Za izhod iz funkcije po končanem uglaševanju pritisnite 

katerikoli gumb.
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NOŽNA STOPALKA EXP-1 EXPRESSION 

Nožna stopalka EXP-1 Expression je nožna stopalka z dvema načinoma delovanja. Uporabniku omogoča, da lahko nadzira 

izhodno glasnost Master volume (način »Volume«) in parametre ojačevalnikov in efektov (način »Expression«). 

Za preklapljanje med načinoma Volume in Expression je na voljo nožno stikalo, ki je umeščeno v zgornjem delu stopalke 

(pritiskanje s prsti). S pritiskom na to stikalo dosežete spremembo načina. Za označevanje načina, ki se uporablja, služita rdeča 

in zelena LED-lučka. Način Volume, ki je označen z zeleno LED-lučko, uravnava dejansko glasnost, lahko pa z njim zvok tudi 

povsem utišate. Z načinom Expression, ki ga označuje rdeča LED-lučka, uravnavate parametre ojačevalnika Mustang GTX, kot 

so frekvence efektov wah, hitrost modulacije efektov itn. 

 
Stopalko EXP-1 pripravite za uporabo na naslednji način: Priklopite jo v vhod za nožno stikalo na zadnji plošči ojačevalnika in 

ojačevalnik vključite. Pritisnite gumb MENU na ojačevalniku in s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA poiščite in izberite možnost 

»FOOTSWITCH« (ni prikazano). Nato v ponudbi poiščite možnost »EXP-1 (EXPRESSION)« (glej spodnjo sliko). 

 

 
Prikaže se poziv za izbiro med »PRESET SETTINGS (nastavitve za prednastavitev) in »GLOBAL SETTINGS« (globalne 

nastavitve) (glej spodnjo sliko). S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA izberite eno od možnosti. NASTAVITVE ZA PREDNASTAVITEV 

so namenjene dodelitvi stopalke EXP-1 specifičnemu ojačevalniku ali efektu v določeni prednastavitvi, pri kateri lahko spreminjate 

širok nabor parametrov pri ojačevalniku ali prednastavitvi, ki je v uporabi. GLOBALNE NASTAVITVE se uporabljajo za 

konfiguracijo parametrov, ki vplivajo na efekte v vseh prednastavitvah. Obe možnosti sta podrobneje opisani v nadaljevanju. 

 
 
 

NASTAVITVE ZA PREDNASTAVITVE 
 

Kot smo že omenili, so NASTAVITVE ZA PREDNASTAVITVE namenjene dodeljevanju stopalke EXP-1 specifičnemu 

ojačevalniku ali efektu v določeni prednastavitvi. Postopek je naslednji: Pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete možnost PRESET 

SETTINGS. Na sredini se bodo v PLASTI SIGNALNE POTI eden za drugim prikazali ojačevalnik in efekti v tisti prednastavitvi, 

kateri lahko dodelite stopalko EXP-1. Uporabnik se lahko med njimi pomika z vrtenjem IZBIRNEGA GUMBA (glej spodnjo sliko). 
  

 

V NASTAVITVAH ZA PREDNASTAVITEV stopalke EXP-1 se ojačevalnik in efekti v prednastavitvi, ki jih je mogoče dodeliti stopalki EXP-1, prikazani 

eden za drugim v PLASTI SIGNALNE POTI. Za pomikanje med njimi uporabite IZBIRNI GUMB. V prikazanem primeru je poudarjen ojačevalnik 65 Twin.
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Takoj ko je v PLASTI SIGNALNE POTI označen ojačevalnik ali efekt, bodo v PLASTI ZA UPRAVLJANJE pod njim prikazani 

nekateri elementi, ki jih lahko za to prednastavitev konfigurirate za stopalko EXP-1. S pritiskom na tipko PLASTI ZA 

UPRAVLJANJE dostopate do te plasti (glej spodnjo sliko). 

Če želite stopalko EXP-1 dodeliti določenem efektu v prednastavitvi, pritisnite tipko IZBIRE PLASTI ZA UPRAVLJANJE (rumena puščica) in omogočite 

dostopanje do elementov, vključno z nastavitvami parametrov (»PARAM«) za efekt. V prikazanem primeru stopalka EXP-1 upravlja efekt GREEN BOX overdrive. 

 

S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA poiščite in izberite možnost »PARAMETER« in nato izbirajte parametre za upravljanje 

ojačevalnika ali efekta, ki je prikazan v PLASTI SIGNALNE POTI, ki ga boste v načinu za izražanje upravljali s stopalko EXP-1 

(glej spodnjo sliko). 

 

S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA (rumena puščica) se premaknite na možnost »PARAMETER«, ki zajema posamezne upravljalnike za efekt, ki je 

označen v PLASTI SIGNALNE POTI. V tem primeru je poudarjen parameter »LEVEL«, kot eden izmed parametrov efekta Green box overdrive, ki ga 

lahko dodelite stopalki EXP-1. 

 

Ko ga izberete, se barva polja s parametrom spremeni iz modre v rdečo in z IZBIRNIM GUMBOM se lahko premaknete na druge 

parametre za upravljanje. S pritiskom na IZBIRNI GUMB lahko na kateremkoli od njih spremenite nastavitve za uporabo s 

pedalom EXP1 (glej spodnjo sliko). Če je upravljalnik izbran, se barva spremeni iz modre v rdečo, kar pomeni, da upravljalnik 

lahko spreminjate. Ko končate s prilagajanjem, ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB in barva upravljalnika se bo ponovno 

spremenila v modro in uporabljena bo nova vrednost parametra. 

 

V zgoraj prikazanem primeru: Pritisnite IZBIRNI GUMB (rumena puščica) na možnosti »LEVEL«. Barva polja se spremeni iz modre v rdečo, kar pomeni, 

da lahko urejate parametre efekta Green box overdrive za uporabo s stopalko EXP-1. 

 

Ko končate s spreminjanjem nastavitev parametra, pritisnite tipko SAVE, da shranite spremembe, ki ste jih naredili (glej spodnjo 

sliko). 
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V PLASTI ZA UPRAVLJANJE je še več drugih načinov za stopalko EXP-1. S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA lahko 

prehajate med temi načini in njihovimi možnostmi in posamezne načine in možnosti izberete. Načini so naslednji: 

NAČIN ZA URAVNAVANJE GLASNOSTI (»VOL«): Z njim izključite funkcijo stopalke EXP-1 za način Volume (zelena 

LED-lučka) (glej spodnjo sliko). 

NAČIN ZA IZRAŽANJE (»EXP«): Omogoča tri različne možnosti. Funkcija »OFF« izklopi način za izražanje stopalke EXP-

1 (rdeča LED-lučka). S funkcijo »VOLUME« konfigurirate stopalko EXP-1 tako, da omogočite upravljanje dejanske 

glasnosti (podobno kot način VOLUME, ki je opisan zgoraj). Funkcija »AMP/FX« konfigurira stopalko EXP-1 tako, da 

omogoča upravljanje ojačevalnika ali efekta, ki je prikazan v PLASTI SIGNALNE POTI. 

NAČINA HEEL/TOE (peta/prsti): Skupaj določata razpon parametra, ki ga želite upravljati. 

NAČIN V ŽIVO (»LIVE«): Če je način LIVE vklopljen, se vrednost konfiguriranega parametra nemudoma uskladi s 

položajem stopalke. Kadar je izklopljen, je položaj stopalke nepomemben, dokler se stopalka ne premakne. Nato se 

sinhronizira s konfiguriranim parametrom. 

NAČIN PRESKOČI (BYPASS): Kadar je način vklopljen, lahko efekt preskoka vklopite ali izklopite s pritiskom na stopalko 

EXP-1. 

NAČIN POVRNI (REVERT): Kadar je način vklopljen, so pri premiku iz načina Expression v način Volume s pomočjo 

nožne stopalke nastavitve konfiguriranega parametra obnovljene na vrednost, ki je shranjena v prednastavitvi. 

PRIVZETI NAČIN (DEFAULT): Konfigurira začetni način stopalke EXP-1 (Volume ali Expression) za prednastavitev, ki je v 

uporabi. PRIVZETI način se povozi v primeru, ko je funkcija »MODE SOURCE« (vir za način) v globalnih nastavitvah 

nastavljena na »STOPALKA« (glej »GLOBALNE NASTAVITVE« na naslednji strani). 

 

V tem primeru: Funkcijo stopalke EXP-1 v načinu Volume za ojačevalnik '65, ki je prikazan v PLASTI SIGNALNE POTI, izklopite na naslednji način. 

Pritisnite tipko za izbiro PLASTI ZA URAVNAVANJE. V PLASTI ZA URAVNAVANJE bo samodejno označen način za uravnavanje glasnosti VOLUME.  

 

Pritisnite IZBIRNI GUMB v polju »VOLUME«. Barva polja se spremeni iz modre v rdečo, kar pomeni, da je zdaj mogoče izvajati spremembe nastavitev. 
 

 

IZBIRNI GUMB (rumena puščica) zavrtite do položaja »OFF«, nato pa s pritiskom na IZBIRNI GUMB izberite nastavitev »OFF«. Funkcija stopalke EXP-1 

v načinu Volume za ojačevalnik, ki je prikazan v PLASTI SIGNALNE POTI, je zdaj izključena in barva polja se spremeni nazaj v modro. S pritiskom na 

tipko SAVE (zelena puščica) shranite spremembe. 
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GLOBALNE NASTAVITVE 

Kot je bilo že omenjeno, so GLOBALNE NASTAVITVE namenjene dodeljevanju stopalke EXP-1 vsem prednastavitvam. 

Ko pritisnete na tipko MENU in poiščete možnost »EXP-1 SETUP«, ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB in se pomaknite na 

možnost »GLOBAL SETTINGS« (glej spodnjo sliko). 

 

 

S pritiskom na IZBIRNI GUMB izberite možnost »GLOBAL SETTINGS«. Prikaže se meni, ki omogoča spreminjanje treh 

parametrov – »MODE SOURCE« (vir načina), »HEEL VOLUME« (glasnost s peto) in »TOE VOLUME« (glasnost s prsti). 

VIR NAČINA je namenjen izbiranju med nastavitvama »PRESET« (prednastavitev) in »PEDAL« (stopalka). Nastavitev 

»PRESET« pomeni, da ne glede na to, v kateri prednastavitvi se uporabnik nahaja, določa, ali je stopalka EXP-1 v načinu 

Volume ali v načinu Expression (ta nastavitev se lahko razlikuje od prednastavitve do prednastavitve). Pri nastavitvi na 

»PEDAL« je stopalka EXP-1 nadrejena nastavitvi v prednastavitvi in ostane v načinu, ki je trenutno v uporabi (Volume ali 

Expression). 

 

Pritisnite IZBIRNI GUMB in ga zavrtite, da izberete »PEDAL« ali »PRESET«. Barva polja se bo spremenila iz modre v 

rdečo (glej spodnjo sliko) in bo prikazana, dokler ne boste ponovno pritisnili na IZBIRNI GUMB. Nato se bo barva polja 

ponovno spremenila nazaj v modro. 

 

 

 

Funkciji »HEEL VOLUME« in »TOE VOLUME« se uporabljata skupaj, za nastavljanje razpona glasnosti, ki ga uravnavamo 

s stopalko. Privzet razpon znaša 1-10, pri čemer peta, ki je popolnoma spuščena navzdol, ustreza glasnosti 1 (brez zvoka) 

in prsti, ki so popolnoma spuščeni navzdol, ustrezajo glasnosti 10 (najvišja glasnost). Ta razpon lahko prilagajate po svojih 

željah s pomočjo upravljalnika »HEEL VOLUME«, s katerim nastavite najnižjo drugačno stopnjo glasnosti in upravljalnika 

»TOE VOLUME«, s katerim lahko določite drugačno stopnjo najvišje glasnosti. 

 

S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se postopoma premikajte in izberite funkciji »HEEL VOLUME« in »TOE VOLUME«. Za 

vsako izmed njiju velja: Ko izberete eno od možnosti, se ta spremeni iz modre v rdečo, kar pomeni, da jo lahko 

spreminjate. Ko zaključite s prilagajanjem, ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB in s tem shranite novo vrednost. Funkcija se 

bo ponovno obarvala modro (glej spodnjo sliko). 

 

 

Ne pozabite, da se globalne nastavitve shranjujejo samodejno, dodatno shranjevanje zato ni potrebno. 
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NASTAVITVE IZENAČEVALNIKA IN OJAČEVALNIKA 

 

»EQ & Amp Settings« je menijska možnost (glej stran 28), ki ponuja dostop do več funkcij, vključno z GLOBAL EQ (globalni 

izenačevalnik), LINE OUT/USB GAIN (ojačanje za LINIJSKI IZHOD/USB), PRESET ORGANIZER (meni za izbiranje 

prednastavitev), RESTORE SETTINGS (obnovitev nastavitev) in RESTORE ALL (obnovi vse) in ABOUT THIS AMP (o tem 

ojačevalniku). Za dostop do vseh funkcij pritisnite na tipko MENU in z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »EQ & 

AMP SETTINGS«. 

 

V funkcijo nastavitve ojačevalnika vstopate tako, da najprej pritisnete gumb MENU. 
  

 

S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se pomikajte med možnostmi in s pritiskom izberite možnost »EQ & AMP SETTINGS«. 
 

Globalni EQ 

 

»Globalni EQ« je menijska možnost, ki jo najdemo v seznamu »EQ & AMP SETTINGS« (glej stran 28), ki omogoča dostop do 

različnih krivulj izenačevalnika in s tem omogoča bolj preprosto prilagoditev celotnega odziva ojačevalnika na različna akustična 

okolja. To je priročno predvsem v primeru, ko imajo uporabniki že nastavljene svoje priljubljene prednastavitve in nastavitve, 

vendar se znajdejo v drugačnem akustičnem okolju, npr. v prostorih, dvoranah ali zunanjih prostorih z bolj svetlim ali 

odmevajočim zvokom. V takem primeru lahko uporabnik uporabi bolj preprosto možnost, kot je prilagajanje vseh prednastavitev 

in posameznih nastavitev. Hitro in preprosto izbere enega od devetih različnih EQ profilov, ki so oblikovani tako, da ustrezajo 

različnim okoliščinam. 

 

Funkcijo lahko aktivirate na naslednji način: Pritisnite tipko MENU (zelena puščica) in se s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA 

premaknite na možnost »EQ&AMP SETTINGS« in jo izberite, nato pa pritisnite na možnost »GLOBAL EQ«. Premaknite se in 

izberite katerokoli od devetih možnosti, ki so prikazane (glej spodnjo sliko in sliko na naslednji strani). »BRIGHT CUT EQ« za 

zniževanje visokih tonov, »FLAT EQ« (dobra privzeta možnost, ki pa ne zagotavlja dodatnega izenačevanja), dve različna profila 

»GUITAR FOCUS«, dva različna profila »BRIGHT BOOST« za poudarjanje visokih tonov, dva profila »LOW CUT« za zmanjšanje 

odziva na nizkofrekvenčne tone in profil »LOW VOLUME BASS BOOST« za poudarjanje odziva pri nastavitvi na nižjo glasnost 

(uporaba tega profila pri višjih glasnostih lahko povzroči neželeno odmevanje ali izkrivljanje zvočnikov). 

 

 

Če želite vstopiti v funkcijo Global EQ, najprej pritisnite tipko MENU in se s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA premaknite na možnost »EQ & Amp Settings« 

in jo izberite. 
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S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se premaknite na možnost »GLOBAL EQ« in jo izberite. 
  

 

Z vrtenjem IZBIRNEGA GUMBA se premaknite na eno izmed devetih možnosti funkcije »GLOBAL EQ«. 
  

 

S pritiskom na IZBIRNI GUMB izberite možnost »GLOBAL EQ. 
 

OJAČEVANJE LINIJSKEGA IZHODA/USB IZHODA  
 
»LINE OUT/USB GAIN« je menijska funkcija v ponudbi »EQ & AMP SETTINGS« (stran 28), ki omogoča samostojno 

upravljanje ojačevanja tako pri uporabi USB izhoda kot linijskega izhoda (stran 38). Do te funkcije dostopate tako, da 

pritisnete tipko MENU, nato pa se s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA premaknete na možnost »EQ & AMP SETTINGS in jo 

izberete. Nato izberete možnost »LINE OUT/USB GAIN«. S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se premikajte med vrednostmi 

in izberite novo vrednost ojačitve za USB. 

. 

 

  

 



 
51 

 

 
ORGANIZATOR PREDNASTAVITEV  
 
»ORGANIZATOR PREDNASTAVITEV« je menijska funkcija v ponudbi »EQ & AMP SETTINGS« (stran 28), ki uporabniku 

omogoča, da prednastavitev premakne na drugo pozicijo ali jo odstrani s seznama prednastavitev. Ta funkcija služi tudi za 

obnavljanje celotnega seznama prednastavitev na prvotne tovarniške nastavitve. 

 
Če želite prednastavitev na seznamu prednastavitev premakniti na drugo pozicijo, pritisnite tipko MENU (zelena puščica). Nato 

se s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA premaknite na možnost EQ & AMP SETTINGS« in jo izberite, nato pa izberite možnost 

»PRESET ORGANIZER«. S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se premaknite na možnost »MOVE PRESET« in jo izberite (glej 

spodnjo sliko). 

 
S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se premaknite in izberite prednastavitev, ki jo želite premakniti. Polje za prednastavitev se 

obarva iz modre v rjavo. Zavrtite IZBIRNI GUMB in premaknite izbrano prednastavitev, s pritiskom IZBIRNEGA GUMBA pa 

prednastavitvi dodelite novo mesto. Nato se bo polje z imenom prednastavitve ponovno obarvalo modro (glej spodnjo sliko). 
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Če želite prednastavitev izbrisati s seznama prednastavitev, pritisnite tipko MENU in s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA poiščite in 

izberite možnost »EQ & AMP SETTINGS, nato pa možnost »PRESET ORGANIZER«, kot je bilo opisano na prejšnji strani. S 

pomočjo IZBIRNEGA GUMBA nato poiščite in izberite »CLEAR PRESET« (glej spodnjo sliko). 

 
 

Polje izbrane prednastavitve se bo obarvalo rdeče. S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se premaknite in izberite prednastavitev, ki jo 

želite izbrisati. Pritisnite IZBIRNI GUMB ob izbrani obarvani prednastavitvi, da jo izbrišete. Preden se prednastavitev izbriše, bo 

uporabnik pozvan, da potrdi, če želi prednastavitev izbrisati. Izberite eno od možnosti »YES« (Da) ali »NO« (Ne)«. Ob tem se 

prikaže tudi opozorilo, da bo to vplivalo na seznam prednastavitev. Če s pritiskom na IZBIRNI GUMB izberete možnost »Da«, bo 

prednastavitev izbrisana in njena zaporedna številka bo označena kot prazna (»EMPTY«) (glej spodnjo sliko). Če uporabnik 

izbere možnost »Ne« (ni prikazano), se vrne na prejšnji zaslon. 

 

 
 

Če želite obnoviti celoten seznam prednastavitev na prvotne tovarniške nastavitve, vstopite na enak način, kot je opisan zgoraj, v 

menijsko funkcijo ORGANIZATORJA PREDNASTAVITEV in se s pomočjo IZBIRNEGA SEZNAMA premikajte in izberite možnost 

»RESTORE PRESETS« (glej spodnjo sliko). Pojavi se opozorilo s pozivom za potrditev da/ne, kot je opisano zgoraj. Če izberete 

možnost »Da«, bodo ponovno obnovljene tovarniške prednastavitve. Nato je potrebno ojačevalnik ugasniti in ponovno prižgati. 

Če izberete možnost »Ne«, se boste vrnili na prejšnji zaslon. 
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OBNOVI NASTAVITVE IN OBNOVI VSE  
 

»OBNOVI NASTAVITVE« in »OBNOVI VSE« sta menijski funkciji v ponudbi »EQ & AMP SETTINGS« (stran 28). 

Omogoča hitro in enostavno obnovitev tovarniških prednastavitev in nastavitev ojačevalnikov. Pritisnite gumb MENU, nato 

pa s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA poiščite in izberite možnost »EQ & AMP SETTINGS«. Premaknite se na katerokoli 

izmed obeh možnosti in jo izberite – možnost »RESTORE SETTINGS« je namenjena samo tovarniškim nastavitvam 

ojačevalnika, možnost »RESTORE ALL« pa je namenjena obnovitvi tovarniških nastavitev ojačevalnika in prednastavitev 

(glej spodnjo sliko). V obeh primerih se s pomočjo IZBIRNEGA MENIJA premaknite na želeno možnost Da/ne in jo izberite 

(ni prikazano). 

 
 

Funkcija »OBNOVI VSE« je ena od ponujenih možnosti pri vklopu ojačevalnika. Podroben opis je naveden v delu 

»Posodobitve strojne programske opreme in ponastavitev na tovarniške nastavitve« (stran 60). Ne pozabite, da vsako 

funkcijo lahko zaprete s pomočjo tipke IZBIRE PLASTI, ki se ujema s simbolom »X« v krogcu na PRIKAZOVALNIKU. 

 

 

S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se premikajte in izberite eno od treh možnosti »Nastavitve ojačevalnika«. 
  

 

S pomočjo IZBIRNEGA GUMBA se premikajte in izberite eno od možnosti »RESTORE SETTINGS« in »RESTORE ALL« (že prikazano v zgorn jem 
primeru).
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O TEM OJAČEVALNIKU 
 
»O tem ojačevalniku« je menijska funkcija v ponudbi »EQ & AMP SETTINGS« (stran 28). Namenjena je prikazovanju informacij o 
aktualni verziji strojne programske opreme ojačevalnika. Če želite dostopati do teh informacij, pritisnite gumb MENU (zelena 
puščica na spodnji sliki) in s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA poiščite in izberite možnost »EQ & AMP SETTINGS«. Nato poiščite in 
izberite možnost »ABOUT THIS AMP«. 
 

 
 

Po izbiri možnosti »ABOUT THIS AMP«, se na PRIKAZOVALNIKU pojavi informacija o modelu ojačevalnika in verziji strojne 

programske opreme (glej spodnjo sliko). 

 

 
 

PREDNASTAVITVE V OBLAKU 
 

»Prednastavitve v oblaku« je menijska možnost (stran 28), ki uporabniku omogoča dostop do bogatega nabora prednastavitev, ki 

so na voljo poleg tistih, ki so že na ojačevalniku, vključno s priljubljenimi prednastavitvami, prednastavitvami umetnikov in mnogih 

drugih. S priključitvijo ojačevalnika na WiFi lahko uporabniki gledajo, igrajo, prenašajo in delijo bogato ponudbo prednastavitev, ki 

so shranjene v oblaku in ki močno povečujejo ustvarjalne zmogljivosti ojačevalnika GTX. 
 

Če želite začeti z uporabo prednastavitev v oblaku, pritisnite tipko MENU (zelena puščica) in s pomočjo izbirnega gumba poiščite in izberite možnost 

»CLOUD PRESETS«. 

 

 
 

Po tem ko iz ponudbe izberete možnost »CLOUD PRESETS«, sledite navodilom na PRIKAZOVALNIKU In vnesite kodo za vpis, 

ki jo pridobite na spletni strani tone.fender.com potem ko izberete možnost »Set Up Amp« (glej spodnjo sliko). Kodo je potrebno 

vnesti samo enkrat, po vnosu kode ostane uporabnik prijavljen ves čas. Posamezne znake kode za vpis vnesite s pomočjo 

IZBIRNEGA GUMBA (stran 6). 
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Po prijavi lahko z IZBIRNIM GUMBOM prehajate med kategorijami prednastavitev oblaka (glej spodnjo sliko). 
 

 

 

Kategorijo izberete s pritiskom IZBIRNEGA GUMBA na izbrani kategoriji prednastavitev, nato pa se lahko premikate po 

seznamu prednastavitev (rumena puščica na spodnji sliki). Obarvana prednastavitev bo samodejno predvajana/prikazana 

v predogledu. Če želite označeno prednastavitev dodati na svoj ojačevalnik, pritisnite tipko SAVE (zelena puščica). 

 

 

 

Če si želite pred shranjevanjem prednastavitve na ojačevalnik (postopek je opisan zgoraj) posamezno kategorijo ogledati 

ali urejati, pritisnite IZBIRNI GUMB na označeni prednastavitvi (glej spodnjo sliko). 

 

 

Preden elemente prednastavitev shranite, se na PRIKAZOVALNIKU pojavijo skupaj z zelenim simbolom oblaka (cloud) (na 

mestu, kjer se pri osnovnih prednastavitvah ojačevalnika prikaže številka prednastavitve).  Zelen oblak ponazarja 

prednastavitev kot prednastavitev v oblaku, ki ni bila shranjena na ojačevalnik. Prednastavitve v oblaku lahko urejate na 

enak način, kot katero koli drugo prednastavitev. Ko zaključite z urejanje, pritisnite tipko SAVE. S tem urejeno 

prednastavitev v oblaku shranite na ojačevalnik. Če se uporabnik med pregledovanjem prednastavitev v oblaku premakne 

na naslednjo ali prejšnjo nastavitev, bo prednastavitev v oblaku izginila, ker ni bila shranjena na ojačevalnik (glej spodnjo 

sliko). 
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VARNOSTNO SHRANJEVANJE/OBNAVLJANJE PREDNASTAVITEV IN 

SEZNAMOV PREDNASTAVITEV 
 

Ojačevalnik Mustang GTX je opremljen s funkcijo varnostnega shranjevanje prednastavitev in seznamov prednastavitev v oblaku 

in s funkcijo za obnavljanje. Pri tem obe uporabljata aplikacijo Fender Tone™. Za uporabo teh funkcij je potreben račun Fender 

Connect (ustvarite ga na spletni strani fender.com s klikom na »Sign In« v desnem zgornjem kotu ekrana ali preko aplikacije Tone 

s klikom na „My Account«). 
 

VARNOSTNO SHRANJEVANJE PREDNASTAVITEV IN SEZNAMOV PREDNASTAVITEV 
 

Če želite shranjevati vse prednastavitve in sezname prednastavitevj v oblaku, zaženite aplikacijo Fender Tone in jo odprite. V 

aplikaciji poiščite možnost »SETTINGS« v spodnjem delu zaslona in izberite »BACKUP/RESTORE«. 

 
 
Pri prvem varnostnem shranjevanju mora uporabnik izbrati možnost »CREATE A BACKUP« (ustvari varnostno kopijo), nato pa k 
izbiri imena kopije: 

 
 
Po vnosu imena kopije izberite med možnostma »OK BACKUP NOW (shrani zdaj) in »CANCEL« (Prekini): 
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Ko izberete možnost »OK BACKUP NOW«, se na zaslonu pojavita sporočili »BACKUP IN PROGRESS« (Varnostno kopiranje je 

v teku) in »BACKUP SUCCESSFUL« (Varnostno kopiranje uspešno), kar pomeni, da so prednastavitve in seznami 

prednastavitev uspešno shranjeni. Uporabnik nato izbere možnost »DONE« (Končano): 

 
 

Na zaslonu se lahko pojavi tudi sporočilo »BACKUP FAILED« (Varnostna kopija ni uspela). Uporabnik nato izbira med 

možnostma »TRY AGAIN« (Poskusi znova) in »CONTACT SUPPORT« (Kontaktirajte podporo) (druga možnost uporabnika 

preusmeri na portal za podporo aplikacije Tone na spletni strani Fender). Če varnostno kopiranje kljub izbiri možnosti »TRY 

AGAIN« ponovno ni uspešno, se na zaslonu ponovno pojavi sporočilo »BACKUP FAILED« z možnostjo »CONTACT 

SUPPORT«, ki uporabnika preusmeri na portal za podporo aplikacije Tone na spletni strani Fender in »GOT IT« (Razumem), s 

katero se uporabnik vrne nazaj na zaslon »BACKUP/RESTORE«. 

 
 

Varnostne kopije so v oblaku razporejene po času in datumu. Seznam varnostnih kopij najdete v aplikaciji Fender Tone. 

Varnostno kopijo lahko odstranite s pomočjo simbola »uredi« v zgornjem desnem rogu zaslona (zelena puščica). S tem korakom 

odstranite varnostne kopije iz oblaka, ne le iz seznama varnostnih kopij. Ne pozabite tudi, da ko boste ustvarili naslednjo 

varnostno kopijo, bo gumb »CREATE A BACKUP« nadomeščal simbol plus v desnem zgornjem kotu zaslona (rumena puščica). 
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OBNAVLJANJE/ODSTRANJEVANJE PREDNASTAVITEV IN SEZNAMOV PREDNASTAVITEV IZ OBLAKA 
 

Če želite obnoviti ali odstraniti prednastavitve in sezname prednastavitev iz oblaka, najprej zaženite aplikacijo Fender Tone 

in jo odprite. V aplikaciji poiščite možnost »SETTINGS« (Nastavitve) in izberite »BACKUP/RESTORE« 

(Shranjevanje/Obnovitev): 

 

 

Prikaže se seznam že ustvarjenih varnostnih kopij. Na seznamu izberite varnostno kopijo, ki jo želite obnoviti. Prikaže se 

zaslon z informacijami o varnostni kopiji. Izberite eno od ponujenih možnosti »RESTORE« (Obnovi) ali »DELETE« 

(Odstrani): 

 

 

Za zagotavljanje kar največje varnosti pri izbiri »RESTORE« se uporabniku prikažeta dva zaporedna opozorilna poziva, 

uporabnik tako med možnostma »RESTORE« in »CANCEL« izbira dvakrat: 
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Ko izberete možnost »RESTORE« se v obeh pozivih na zaslonu prikaže sporočilo »RESTORE IN PROGRESS« 

(Obnavljanje v teku) in »RESTORE SUCCESSFUL« (Obnavljanje uspešno); uporabnik nato izbere »DONE« (Končano) in 

ojačevalnik ponovno zažene: 

 

 

 

Na zaslonu se lahko pojavi tudi sporočilo »RESTORE FAILED« (Postopek obnovitve ni uspel). Uporabnik nato izbira med 

možnostma »TRY AGAIN« (Poskusi znova) in »CONTACT SUPPORT« (Kontaktirajte podporo) (druga možnost 

uporabnika preusmeri na portal za podporo aplikacije Tone na spletni strani Fender). Če varnostno kopiranje kljub izbiri 

možnosti »TRY AGAIN« ponovno ni uspešno, se na zaslonu ponovno pojavi sporočilo »RESTORE FAILED« z možnostjo 

»CONTACT SUPPORT«, ki uporabnika preusmeri na portal za podporo aplikacije Tone na spletni strani Fender in »GOT 

IT« (Razumem), s katero se uporabnik vrne nazaj na zaslon »BACKUP/RESTORE«. 

 

 

Če izberete možnost »DELETE« (Odstrani), je postopek podoben kot je opisano zgoraj – prikaže se zaslon »DELETE« z 
opozorilom, sledi zaslon s sporočilom »DELETE IN PROGRESS« (Odstranjevanje v teku). Rezultat je zaslon »DELETE 
SUCCESSFUL« (Odstranjevanje uspešno), pri čemer uporabnik izbere »DONE« (Končano) ali zaslon »DELETE FAILED« 
(Odstranjevanje neuspešno). V primeru, da postopek odstranjevanja ni uspešen, ima uporabnik še dva poskusa. Če tudi ta 
dva poskusa nista uspešna, se uporabniku prikaže možnost »CONTACT SUPPORT« ali »GOT IT«, ki sta opisana zgoraj. 
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POSODOBITVE STROJNE PROGRAMSKE OPREME IN PONASTAVITEV  

NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE 

Kot smo omenili že v uvodu, morajo uporabniki ojačevalnika Mustang GTX za boljšo uporabniško izkušnjo redno preverjati 

posodobitve za strojno programsko opremo. Strojno programsko opremo Mustang GTX posodobite na naslednji način: Ob 

vklopu ojačevalnika pritisnite in za pet sekund držite IZBIRNI GUMB. S tem ojačevalnik nastavite na režim posodobitve 

prek WiFi povezave (rumena puščica na spodnji sliki). 

 

 

Na PRIKAZOVALNIKU se prikaže sporočilo, da ojačevalnik Mustang GTX išče najnovejšo posodobitev za strojno 

programsko opremo, ki mu sledi obvestilo o prenašanju posodobitve (glej spodnjo sliko). 

 

 

 

Ko je prenos končan, se na PRIKAZOVALNIKU prikaže sporočilo, da poteka namestitev posodobitve strojne programske 

opreme, ki mu sledi obvestilo, da je bila posodobitev strojne programske opreme zaključena in morate ojačevalnik ponovno 

zagnati (glej spodnjo sliko). 

  
 

Pri posodobitvi strojne opreme lahko pride do treh situacij, zaradi katerih se posodobitev strojne programske opreme ne 

more začeti. V teh primerih se na PRIKAZOVALNIKU prikaže obvestilo: da WiFi povezava ojačevalnika ni konfigurirana, da 

ni posodobitev, ki bi bile na voljo ali da server za posodobitev ojačevalnika ni dostopen (glej spodnjo sliko). 
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Poleg zgoraj opisane posodobitve strojne programske opreme ima ojačevalnik Mustang GTX na voljo različne načine za 

zagon, ki jih lahko aktivirajo uporabniki in med njimi je tudi funkcija za ponastavitev tovarniških nastavitev. Te možnosti so: 

 

RESTORE ALL (Obnovi vse): Namenjena je obnovi tovarniških nastavitev in nastavitev ojačevalnika na najsodobnejšo 

posodobitev programske opreme. Postopek je naslednji: Pri vklopu ojačevalnika pritisnite in pet sekund tipko gumb za 

IZBIRO PLASTI (zelena puščica na spodnji sliki). Do te funkcije lahko dostopate tudi v menijski možnosti »EQ & Amp 

Settings« kot možnost »RESTORE ALL« (stran 53). 

WIFI UPDATE/RESTORE ALL (Posodobitev preko WiFi/Obnovi vse): Združuje posodobitev strojne programske 

opreme in zgoraj opisano možnost za zagon(RESTORE ALL). Postopek je naslednji: Ob vklopu ojačevalnika pritisnite in 

pet sekund držite IZBIRNI GUMB in tipko za IZBIRO PLASTI (modra puščica na spodnji sliki). 

FORCE UPDATE (Vsili posodobitev): Namenjena je posodobitvi ojačevalnika Mustang GTX v primeru, da se pojavi 

problem z zgoraj opisanim postopkom posodobitve strojne programske opreme. »Vsili posodobitev« sprožite s pritiskom in 

držanjem IZBIRNEGA GUMBA in tipke za IZBIRO PLASTI SIGNALNE POTI (vijolična puščica na spodnji sliki). 

RECOVERY (Obnovitev): Namenjena je obnovi osnovne različice strojne programske opreme (ki jo prikaže funkcija »O 

tem ojačevalniku«, glej stran 54), vključno s prednastavitvami. Postopek je naslednji: Pri vklopu ojačevalnika pritisnite in 

pet sekund držite tipko za IZBIRO PLASTI in tipko X FX (rdeča puščica na spodnji sliki). 
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APLIKACIJA FENDER TONE™ 
 

Fender Tone – spremljevalna aplikacija za ojačevalnike Mustang GTX. Na voljo je brezplačno, prenesete jo lahko iz 

trgovine Apple App Store (iPhone) in Google Play Store (Android). Uporabniki aplikacije Fender Tone lahko preprosto 

upravljajo z obstoječimi funkcijami ojačevalnika Mustang GTX in hkrati dostopajo do dodatnih vsebin družbe Fender in iz 

skupnosti uporabnikov aplikacije Fender Tone. To vključuje: 

 

• Iskanje prednastavitev, navigacija, filtriranje in izbira prednastavitev 

• Ustvarjanje in deljenje novih prednastavitev 

• Urejanje prednastavljenih signalnih poti, spreminjanje zaporedja, dodajanje in odstranjevanje 

• Prilagajanje parametrov modelov ojačevalnika in efektov. 

• Brskanje, iskanje in prenašanje uradnih prednastavitev Fender, prednastavitev uveljavljenih umetnikov, prednastavitve 

glasbenikov, prednastavitve po zvrsteh in drugo 

• Ustvarjanje, izbiranje in upravljanje seznamov predvajanj (personalizirane skupine prednastavitev) 

• Upravljanje uporabniških računov, registracija izdelkov, nastavitev povezave WiFi in Bluetooth 

• Urejanje nastavitev EQ 

• Funkcije uglaševalnika 

 

Več o tem na fender.com/ToneMobile.
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TEHNIČNI PODATKI 

Mustang GTX50 
TIP PR 5748   

ZAHTEVANA MOČ 118 w 
  

IZHODNA MOČ 50 w 
  

VHODNA IMPEDANCA 1 MΩ (kitara) 18 kΩ (aux) 
  

ZVOČNIK En 12” Celestion® G12P-80 (80)   

NOŽNO STIKALO 
GTX-7 s sedmimi gumbi (dodatna oprema, PN 0994072000) 

MGT-4 s štirimi gumbi (dodatna oprema, PN 0994071000) 

 Stopalka EXP-1 Expression (dodatna oprema, PN 2301050000) 

 

OVITEK ZA OJAČEVALNIK Dodatna oprema (Ref. št. (PN) 7717475000) 
 

MERE IN MASA 
Širina: 48,9 cm Višina: 43,2 cm Dolžina: 22,8 cm Masa: 8,8 kg 

REFERENČNE ŠTEVILKE (PN) 2310600000 (120 V) NA 2310605000 (220 V) ARG 2310608000 (220) CN 

 2310601000 (110 V) TW 2310606000 (230 V) EU 2310609000 (220 V) ROK 

 2310603000 (240 V) AU 

2310604000 (230 V) UK 

2310607000 (100 V) JP 2310613000 (240 V) MA 

Mustang GTX100 

   

TIP PR 5749   

ZAHTEVANA MOČ 300 w 
  

IZHODNA MOČ 100 w 
  

VHODNA IMPEDANCA 1 MΩ (kitara) 18 kΩ (aux) 
  

ZVOČNIK En 12” Celestion® G12FSD-100 (40) 
  

NOŽNO STIKALO 
GTX-7 s sedmimi gumbi (vključen, PN 0994072000) 

MGT-4 s štirimi gumbi (dodatna oprema, PN 0994071000) 

 Stopalka EXP-1 Expression (dodatna oprema, PN 2301050000) 

 

OVITEK ZA OJAČEVALNIK Dodatna oprema (Ref. št. (PN) 7717476000) 
 

MERE IN MASA 
Širina: 53,3 cm Višina: 45,7 cm Dolžina: 25,3 cm Masa: 10 kg 

REFERENČNE ŠTEVILKE (PN) 2310700000 (120 V) NA 2310705000 (220 V) ARG 2310708000 (220) CN 

 2310701000 (110 V) TW 2310706000 (230 V) EU 2310709000 (220 V) ROK 

 2310703000 (240 V) AU 
2310704000 (230 V) UK 

2310707000 (100 V) JP 2310713000 (240 V) MA 

 

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 
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MUSTANG™ GTX50 
MUSTANG™ GTX100 

 
PROIZVAJALEC FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. 

311 CESSNA CIRCLE CORONA 

KALIFORNIJA 92880, ZDA. 

 

AMPLIFICADOR DE AUDIO 

UVOŽENO ZA: 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 

Služba za pomoč strankam: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433 

 

Blagovni znamki Fender® in Mustang™ sta last družbe FMIC. 

Druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. 

 Copyright © 2020 FMIC. Vse pravice pridržane. 

 

PN 7718047000 REV. A 
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