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ÚVOD
Tento rozšířený návod k obsluze obsahuje úplného průvodce všemi charakteristikami a funkcemi komb Rumble Studio 40 a
Rumble Stage 800.
Je rozšířením a doplněním stručného návodu k obsluze, který je součástí dodávky každého komba. Je zde uveden podrobnější a hlubší pohled na všestranné možnosti a funkce komb Rumble Studio 40/Stage 800, včetně navigace a postupu úpravy mnoha přednastavených programů (předvoleb), jimiž je kombo vybaveno a úplného popisu komba a efektů. Obsahuje
také krok za krokem popsaný postup použití seznamu předvoleb, funkcí WiFi, Bluetooth, USB, vestavěné ladičky, pedálu
EXP-1 Expression Pedal, nožního přepínače MGT-4 a funkce efektové smyčky.
Tónové možnosti komb Rumble Studio 40 a Rumble Stage 800 jsou doslova neomezené, zejména ve spojení s aplikací
Fender ToneTM. Pravidelně sledujte aktualizace firmwaru, díky kterým můžete své zážitky s kombem Rumble ještě vylepšit a
pozvednout (viz strana 61). V tomto návodu jsou popsány aktuálně používané zesilovače, sledujte proto také aktualizované
verze návodu, reagující na stálé rozšiřování a zlepšování komb Rumble. V nich uvedené informace a pokyny Vám poskytnou
další pomoc.

Rumble Stage 800 (vlevo) a Rumble Studio 40 (vpravo)
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PANEL S OVLÁDÁNÍM
Panel s ovládáním komb Rumble Studio 40 a Rumble Stage 800, umístěný na horní části komba, je vybaven vstupem pro
zapojení nástroje, pěti ovládacími knoflíky, OKÉNKEM S DISPLEJEM, třemi tlačítky jednotlivých úrovní nastavení předvoleb
(ÚROVEŇ), ENKODÉREM - otočným kódovacím knoflíkem, čtyřmi funkčními tlačítky (UTILITY), vstupem pro zapojení zvukového zařízení 3,5 mm (1/8”) a výstupem pro zapojení sluchátek 3,5 mm (1/8”).
800
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A. INPUT: Vstup pro zapojení nástroje.
B. GAIN: Programovatelný ovládací knoflík (viz strana 3), slouží k nastavení zkreslení v jednotlivých předvolbách.
C. BASS: Programovatelný ovládací knoflík, slouží k nastavení hlubokých tónů v jednotlivých předvolbách.
D. MIDDLE: Programovatelný ovládací knoflík, slouží k nastavení tónů středního rozsahu v jednotlivých předvolbách.
E. TREBLE: Programovatelný ovládací knoflík, slouží k nastavení vysokých tónů v jednotlivých předvolbách.
F.

MASTER VOLUME: Jediný neprogramovatelný knoflík, slouží k nastavení celkové výstupní úrovně do reproduktoru
(reproduktorů) a výstupu pro sluchátka.

G. DISPLEJ: Displej slouží k zobrazení aktuálně používané předvolby, veškerého jejího obsahu a parametrů, menu zesilovače a menu efektů a také dalších funkcí (např. ladičky, funkcí menu atd.).
H. TLAČÍTKA ÚROVNÍ
ÚROVEŇ PŘEDVOLBY (PRESET LAYER): Zvýrazní úrovně předvoleb, slouží k výběru předvolby.
ÚROVEŇ SIGNÁLOVÉ CESTY (SIGNAL PATH LAYER): Zvýrazní úrovně signálové cesty každé předvolby, slouží k volbě
modelů zesilovačů, typů efektů a pořadí efektů.
ÚROVEŇ OVLADAČŮ (CONTROLS LAYER): Zvýrazní úroveň ovladačů, slouží k nastavení knoflíkových ovladačů (s
výjimkou knoflíku Master Volume).
I.

ENKODÉR: Víceúčelový otočný knoflík s funkcí potvrzení volby stisknutím knoflíku (ENKODÉR). Slouží k zobrazení, výběru a nastavení předvoleb, ovladačů a dalších funkcí komb Rumble Studio 40 a Rumble Stage 800.

J.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA (UTILITY): Funkční tlačítka
X FX: Pominutí všech efektů.
SAVE: Slouží k uložení úprav předvoleb a k uložení nových předvoleb.
MENU: Slouží k přístupu k funkcím WiFi, Bluetooth, ladičky, Global EQ, předvolbám v cloudu a dalším funkcím (viz strana 33).
TAP: Slouží k nastavení dob zpoždění a modulace, přidržením tlačítka vstoupíte do vestavěné ladičky.

K. VSTUP AUX, VÝSTUP PRO ZAPOJENÍ SLUCHÁTEK: 3,5 mm (1/8”) vstup určený pro zapojení externích audio přístrojů a
3,5 mm (1/8”) výstup určený pro zapojení sluchátek. Při použití sluchátek je deaktivována funkce interního reproduktoru
(reproduktorů).
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Je důležité si uvědomit, že všechny knoflíky panelu s ovládáním, s výjimkou knoflíku Master Volume (H), jsou, jak bylo
popsáno výše, „programovatelné“. To znamená, že pokud byla vybrána předvolba, fyzická poloha knoflíků na panelu s
ovládáním nemusí odpovídat aktuálnímu nastavení předvolby (aktuální nastavení je zobrazeno na displeji). Pouze ovladač
Master Volume není programovatelný — jeho fyzická poloha vždy označuje nastavení celkové výstupní hlasitosti zesilovače.
Jakmile však dojde k otočení programovatelného ovládacího knoflíku na panelu, dojde k synchronizaci knoflíku a jemu
odpovídajícímu digitálního protějšku na stejnou hodnotu, jak je zobrazeno na následující ilustraci:
800
Rumble V2 Clean
RUMBLE
V2
1494
Hz
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Mějte na paměti, že nové nastavení ovládacích knoflíků může být uloženo do nové předvolby, nebo je možné předvolbu
potlačit a použít aktuální nastavení ovládacích knoflíků. Pokud aktuální nastavení není uloženo, zachová si předvolba své
předprogramované nastavení ovladačů, po opuštění předvolby bude při jejím následujícím použití použito její původní nastavení (původní nastavení předvolby bude použito i po vypnutí a zapnutí komba), viz podrobnější informace v části „Úprava a
uložení předvoleb“, strany 10-13.
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Na ilustraci je zobrazen zadní panel komba Rumble Stage 800, zadní panel komba Rumble Studio 40 je opatřen shodnými prvky s výjimkou výstupu pro
externí reproduktor a přepínač impedance (N).

L. POWER: Vypínač, slouží k zapnutí a vypnutí komba. Při prvním zapnutí se obě komba, Rumble Studio 40 a Rumble
Stage 800, vyznačují typickým časem sekvence spouštění v délce 15 sekund, teprve poté se v okénku DISPLEJE objeví
první předvolba.
Pouze pro kombo Rumble Stage 800: Při rychlém vypnutí a znovu zapnutí komba (např. při WiFi aktualizaci) se může
objevit krátká prodleva v délce přibližně 20-30 sekund, během které je OKÉNKO DISPLEJE prázdné. To je u vysokovýkonných zesilovačů, mezi které patří i toto kombo, normálním jevem, sekvence spouštění bude obnovena, aniž by bylo
nutné vypínač znovu zapínat.
M. IEC VSTUP NAPÁJENÍ: Pomocí dodávaného napájecího kabelu zapojte kombo do uzemněné síťové zásuvky s hodnotami napětí a frekvence odpovídajícími hodnotám uvedeným u zásuvky vstupu napájení (INPUT POWER).
N. VÝSTUP PRO EXTERNÍ REPRODUKTOR A PŘEPÍNAČE IMPEDANCE (POUZE U RUMBLE STAGE): Tento výstup slouží
pro zapojení externí reproduktorové skříně (minimální impedance 4 Ω nebo 8 Ω); kombinovaný jack pracuje s kabelem
reproduktoru Speakon® nebo 1/4”. Nastavte přepínač tak, aby odpovídal jmenovité impedanci externí reproduktorové
skříně, stálý jmenovitý příkon externí reproduktorové skříně se musí rovnat nebo být vyšší než jmenovitý výkon uvedený
pro zvolené nastavení přepínače. V případě, že není připojena žádná reproduktorová skříň, nastavte přepínač na 8Ω .
O. HORN: Zapínání a vypínání vysokofrekvenční horny.
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P.

FOOTSWITCH: Vstup pro zapojení čtyřtlačítkového nožního přepínače MGT-4 nebo pedálu EXP-1 Expression Pedal.

Q. USB PORT: USB konektor sloužící k záznamu zvuku.
R. LINE OUT: Výstupy symetrického vedení pro zapojení externího nahrávacího nebo zesilovacího zařízení. Výchozí nastavení
výstupu je PRE/POST (mono), je však možné nakonfigurovat jako výstupy vlevo/vpravo (post).
S. FX SEND/RETURN: Pravý/levý výstup (send) a vstup (return) sloužící k zapojení externích stereo efektů. Efekty přidané
pomocí tohoto zapojení jsou „globální“ (nejsou vztaženy ke konkrétní předvolbě) a představují poslední prvky signálové
cesty. Pro mono efekty použijte levý kanál.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: KABELY REPRODUKTORU
Vysokovýkonný zesilovač komba Rumble Stage 800 pracuje v režimu můstkového zapojení. To znamená, že napětí je
přítomno na obou svorkách, (+) i (-). Při zapojování kabelu reproduktoru do výstupu pro externí reproduktor na zadním panelu komba postupujte opatrně – nikdy nedopusťte, aby se špička (+) nebo objímka (-) kabelu reproduktoru (viz ilustrace níže)
dostala do kontaktu s kovovou konstrukcí nebo jakýmkoli jiným uzemněným elektrickým zařízením (např. audio mixážním
zařízením nebo jiným zařízením pro zesilování zvuku). Kabel reproduktoru zapojený do výstupu komba pro externí reproduktor smí být zapojen pouze do reproduktorové skříně.
Při zapojování 1/4” kabelů reproduktoru s neizolovanou zástrčkou (s obnaženým kovem) – reproduktor zapojujte vždy při
vypnutém napájení komba.

(+)
(-)

Insulation

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: KABELY REPRODUKTORU
Komba Rumble Studio 40 a Rumble Stage 800 používají výkonové zesilovače třídy D s tepelnou ochranou a ochranou před
zkratem. V případě, že dojde ke zkratu, kombo dočasně ztichne (z reproduktorů nevychází žádný zvuk), po odstranění
poruchy je obnovena normální činnost.
Protože u komba Rumble Stage 800 dochází k většímu zahřívání, je kombo opatřeno chladicím ventilátorem s proměnnou
rychlostí. Při spuštění je rychlost ventilátoru nízká a se vzrůstající teplotou zesilovače při hraní se zvyšuje i rychlost otáčení
chladicího ventilátoru.
Mezi ventilačními otvory komba a jakýmkoli jiným předmětem ponechejte volnou vzdálenost 6” (o něco více než 15 cm).
Pokud jsou ventilační otvory zablokované nebo je zesilovač používán v příliš horkém prostředí, může dojít k jeho přehřátí a
k sepnutí tepelné ochrany. V takovém případě reproduktor dočasně ztichne. Poté, co teplota poklesne na hodnoty povolené
provozním rozsahem, bude normální činnost komba automaticky obnovena.
V těch nejtěžších provozních podmínkách se může zesilovač přehřát tak, že dojde k přerušení napájení. V takovém případě
bude OKÉNKO DISPLEJE (G) prázdné a z reproduktoru nebude vycházet žádný zvuk. V případě, že k této nepravděpodobné
situaci dojde, bude normální činnost komba automaticky obnovena poté, co teplota poklesne na hodnoty v rozsahu provozních hodnot. U komba Rumble Studio 40 může být po takovémto výpadku napájení nutné vypnout a znovu zapnout
vypínač (POWER (L).
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDVOLBÁCH
Rumble Studio 40/Stage 800 je vybaveno více než 100 postupně číslovaných předvoleb. Kromě nich si uživatel může vytvářet a přidávat i své vlastní předvolby. Na DISPLEJI jsou každé předvolbě přiřazeny tři „úrovně“ nastavení (ÚROVEŇ). Jsou to:
úroveň výběru předvolby PRESET LAYER (horní), úroveň signálové cesty SIGNAL PATH LAYER (prostřední) a úroveň ovladačů
CONTROLS LAYER (dolní). Ke vstupu do jednotlivých úrovní slouží tři tlačítka korespondující s jednotlivými úrovněmi
(TLAČÍTKA ÚROVNÍ) (viz ilustrace níže).

ENKODÉR
ENCODER

PRESET LAYER

SIGNAL PATH LAYER
MIDDLE

(GT100, 200 ONLY)

BASS

REVERB
(GT100, 200 ONLY)

CONTROLS LAYER

LAYER BUTTONS
TLAČÍTKA
LAYER
Press to select
corresponding
layer
Stisknutím příslušného
tlačítka
vyberete odpovídající
úroveň

Při prvním zapnutí komba je aktivována ÚROVEŇ PŘEDVOLBY (při spuštění komba Rumble Studio 40 / Stage 800 je načtena
poslední použitá předvolba). Otáčením ENKODÉRU se můžete posouvat seznamem předvoleb (viz ilustrace níže). Předvolba,
která je zobrazena, je aktivována. Předvolby lze volit také pomocí nožního přepínače (viz strany 48-49).

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Na ilustraci je v první ÚROVNI PŘEDVOLBY zobrazena první předvolba (01).

ÚROVEŇ SIGNÁLOVÉ CESTY každé předvolby obsahuje jeden z mnoha modelů zesilovačů komb Rumble Studio 40/ Stage
800, jeden nebo více z množství efektů a jejich pořadí (nebo v některých případech bez efektů). Model zesilovače je zobrazen
v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY ve střední části displeje. Po stranách modelu zesilovače jsou uvedeny efekty. Jejich umístění na
displeji informuje také o jejich pozici v signálové cestě: efekt uplatňovaný „před“ zesilovačem je umístěn vlevo („před zesilovačem“), efekt uplatňovaný „za“ zesilovačem je umístěn vpravo od modelu zesilovače (jako v efektové smyčce). Otáčením
ENKODÉRU můžete v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY vybírat jednotlivé položky, vybraná položka je označena bílou šipkou
umístěnou pod a textovým popisem nad položkou (viz ilustrace níže).

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Model zesilovače předvolby v této ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY, označený bílou šipkou a slovním popisem „AMPLIFIER” – zesilovač, je obklopen jedním políčkem, které je obsazeno efektem (vpravo), a jedním prázdným políčkem (vlevo).
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V ÚROVNI OVLADAČŮ každé předvolby jsou zobrazeny informace o zesilovači nebo efektu, který je zvýrazněn v ÚROVNI
SIGNÁLOVÉ CESTY. Výchozím nastavením zobrazení je nastavení ovládacích knoflíků (viz ilustrace níže). Pokud je v ÚROVNI
SIGNÁLOVÉ CESTY zvýrazněn efekt, je na displeji zobrazeno nastavení ovladačů tohoto efektu. Jednotlivé ovladače zesilovače a efektu lze vybírat otáčením ENKODÉRU.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Detailní zobrazení ÚROVNĚ OVLADAČŮ, u dané předvolby je vybrán
ovladač zkreslení zesilovače.

Každou předvolbu je možné použít tak, jak je nastavena, aniž by bylo nutné ji upravovat. Díky nabídce mnoha různých
modelů zesilovačů, typů efektů a možností nastavení ovladačů lze u každé předvolby pomocí ÚROVNĚ SIGNÁLOVÉ CESTY a
ÚROVNĚ OVLADAČŮ její nastavení snadno modifikovat a toto nastavení uložit jako osobně upravený zvuk (viz část „Úprava
a uložení předvoleb“, strany 10-13).

ORGANIZACE PŘEDVOLEB
Rumble Studio 40 / Stage 800 obsahuje volbu menu PRESET ORGANIZER (Organizér předvoleb), ve které lze předvolby
přesouvat (a podle potřeby přejmenovávat), mazat, nebo obnovit všechny předvolby obsažené ve výchozím továrním nastavení. Všechny tyto funkce jsou popsány níže.

PŘESUNUTÍ PŘEDVOLBY
Předvolbu je možné v seznamu předvoleb přesunout na jinou pozici (do jiného slotu). Chcete-li předvolbu přemístit,
zvolte funkční tlačítko MENU a pomocí ENKODÉRU se posouvejte v seznamu voleb až na volbu „PRESET ORGANIZER“ a tuto
možnost zvolte (viz ilustrace níže).
WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Pomocí ENKODÉRU se posuňte a zvolte volbu „MOVE PRESET“ (viz ilustrace níže).
back

MOVE PRESET
CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU
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V zobrazeném seznamu předvoleb. Pomocí ENKODÉRU se posuňte a zvolte předvolbu, kterou chcete přesunout. Po zvolení předvolby, která má být přesunuta, se barva pole, ve kterém je uveden název předvolby, změní z modré na žlutou (viz
ilustrace níže).
6 - KGB-800

back

7 - ROCKIN’ PEG

8 - BASSMAN 300>
MENU

9 - ’59 BASSMAN>
10 - ’70S BRIT>

Otáčením ENKODÉRU přesuňte žlutě zvýrazněnou předvolbu na jinou pozici v seznamu předvoleb; poté stiskněte ENKODÉR, tím předvolbu nové pozici přiřadíte. Barva pole, obsahujícího název předvolby, se pak změní ze žluté zpět na modrou
(viz ilustrace níže).

8 - ’59 BASSMAN>

back

9 - ’70S BRIT>

10 - BASSMAN 300>
MENU

11 - BASSMAN TV
12 - BRITISH CO>

Mějte na paměti, že při přesunutí předvolby na novou pozici, přejme tato pozice správné pořadové číslo, v souladu s tím
budou všechny další předvolby „posunuty“ do správného pořadového číslování.

VYMAZÁNÍ PŘEDVOLBY
Předvolby komb Rumble Studio 40/Stage 800 nelze skutečně odstranit. Nicméně je možné je „vymazat“ – to znamená, že
předvolba zůstává na své pozici, ale je vymazán její původní „obsah“ (nastavení ovladačů, model zesilovače, efekty). Jestliže
je předvolba součástí setlistu, zůstane v setlistu vymazaná předvolba.
Mějte na paměti, že v případě, že je předvolba vymazána, její původní pořadové číslo zůstává platné, a bude, jako výchozí
nastavení, obsahovat pouze model zesilovače „Studio Preamp“ (a jeho ovladače).
Chcete-li vymazat předvolbu, stiskněte funkční tlačítko MENU a pomocí ENKODÉRU se posuňte a zvolte „PRESET ORGANIZER“ (viz ilustrace níže).

WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS
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Pomocí ENKODÉRU se posuňte a zvolte volbu „CLEAR PRESET“ (viz ilustrace níže).

back
MOVE PRESET

CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU

Bude zobrazen seznam předvoleb; předvolba, která má být vymazána bude zobrazena uprostřed v červeném poli. Zvýrazněnou předvolbu vymažete stisknutím ENKODÉRU na této předvolbě (viz ilustrace níže).
back

8 - ’59 BASSMAN>
9 - ’70S BRIT>

10 - BASSMAN 300>
MENU

11 - BASSMAN TV
12 - BRITISH CO>

Kombo Rumble Studio 40 / Stage 800 se pak zobrazením voleb „YES“ (vymazat) a „NO“ (nevymazat) dotáže, zda skutečně
chcete obsah předvolby vymazat. Jako součást tohoto dotazu je zobrazeno také varování, že vymazáním předvolby může
dojít k ovlivnění setlistu (v případě, že vymazávaná předvolba je součástí setlistu). ENKODÉREM vyberte jednu z voleb „YES“
nebo „NO“ a na kterékoli z těchto dvou voleb ENKODÉR stiskněte (viz ilustrace níže).

CLEAR

“10 - BASSMAN 300”?
WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

YES
NO

MENU

Při volbě „YES“ (vymazat předvolbu) zůstane předvolba na pozici, avšak její název bude automaticky změněn na „EMPTY“
(Prázdná). Po vymazání předvolby v tomto bodě se stisknutím horního TLAČÍTKA ÚROVNĚ, korespondujícího na displeji zobrazené výzvě „BACK“ (Zpět), vrátíte do hlavního menu. Chcete-li se vrátit do aktuální (a nyní prázdné) předvolby, stiskněte
funkční tlačítko MENU. Jak bylo uvedeno výše, nyní vymazaná předvolba bude obsahovat pouze původní pořadové číslo a
výchozí model zesilovače „Studio Preamp“ (viz ilustrace níže).

EMPTY
STUDIO
PREAMP

MENU
NONE
CAB
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OBNOVENÍ PŘEDVOLEB
Komba Rumble Studio 40 / Stage 800 obsahují v rámci volby PRESET ORGANIZER také možnost obnovení předvoleb „RESTORE PRESETS“, pomocí které lze obnovit všechny předvolby obsažené v původním továrním nastavení. Chcete-li obnovit
původní předvolby, stiskněte funkční tlačítko MENU a pomocí ENKODÉRU se posuňte a zvolte volbu „PRESET ORGANIZER“
(viz ilustrace níže).
WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Pomocí ENKODÉRU se posuňte a zvolte volbu „RESTORE PRESETS“ (viz ilustrace níže).
back
MOVE PRESET
CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU

Kombo Rumble Studio 40 / Stage 800 se pak zobrazením voleb „YES“ (obnovit) a „NO“ (neobnovit) dotáže, zda skutečně
chcete obnovit všechny předvolby komba. Stisknutím odpovídajícího TLAČÍTKA ÚROVNĚ vyberte jednu z těchto dvou voleb.
RESTORE
FACTORY PRESETS?

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

YES
NO

MENU
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ÚPRAVA A ULOŽENÍ PŘEDVOLEB
U každé předvolby lze podle osobních preferencí individuálně upravit nastavení ovládacích knoflíků zesilovače, model
zesilovače, typy efektů a jejich parametry. Je-li předvolba zvolena, je políčko s číslem předvolby modré. Modrá barva políčka
značí, že v předvolbě nebyly provedeny žádné úpravy (viz ilustrace níže).

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Pokud byly v předvolbě provedeny úpravy, změní se barva políčka s číslem předvolby na červenou a rozsvítí se funkční tlačítko
SAVE (viz ilustrace níže). Jestliže upravenou předvolbu neuložíte, pak když předvolbu opustíte a znovu se do ní vrátíte, nebo
vypnete a zapnete kombo, předvolba se vrátí do předchozího nastavení.

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SAVE

SMALL
ROOM
1000

FREQ

ULOŽENÍ UPRAVENÝCH PŘEDVOLEB
Po upravení předvolby máte k dispozici tři možnosti, jak předvolbu uložit. Stisknutím funkčního tlačítka SAVE získáte přístup
ke všem třem možnostem. Otáčením a stisknutím ENKODÉRU pak zvolte jednu ze tří možných voleb. Jednotlivé možnosti
jsou popsány níže.
SAVE (ULOŽIT): Upravená předvolba bude uložena se stejným názvem a na stejnou pozici (slot) (viz ilustrace níže).

SAVE

SAVE

SAVE AS
RENAME

SAVE AS (ULOŽIT JAKO): Upravená předvolba bude uložena na jinou pozici se stejným nebo jiným názvem. Předvolbu lze
přemístit na číslovanou prázdnou pozici, nebo může být touto upravenou předvolbou nahrazena (přepsána) existující předvolba uložená na jiné číslované pozici.
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Chcete-li upravenou předvolbu přesunout na prázdnou pozici a uložit pod stejným názvem, stiskněte funkční tlačítko SAVE,
potom otáčením a stisknutím ENKODÉRU zvolte volbu „SAVE AS“. Název předvolby bude zvýrazněn v červeném poli (viz
ilustrace níže).

SAVE

SAVE

SAVE AS
RENAME

199 - EMPTY

back

200 - EMPTY

SAVE

1 - RUMBLE V2 C>
2 - RUMBLE V3 C>
3 - RUMBLE V3 D>

Otáčením ENKODÉRU přesuňte zvýrazněnou předvolbu na prázdnou pozici předvolby (ta bude poté zvýrazněna modře,
stiskněte funkční tlačítko SAVE, tím upravenou předvolbu uložíte na prázdnou pozici (viz ilustrace níže).

194 - EMPTY

back

195 - EMPTY

SAVE

196 - EMPTY
197 - EMPTY
198 - EMPTY

Chcete-li upravenou předvolbu uložit na prázdnou pozici s odlišným názvem, postupujte podle kroků popsaných výše s tím
rozdílem, že na konci postupu místo stisknutí funkčního tlačítka SAVE stiskněte ENKODÉR, tím aktivujete kurzor. Posouváním
se v seznamu a volbou znaků stisknutím ENKODÉRU zadejte nový název předvolby (viz ilustrace níže). Po zadání celého názvu
stiskněte funkční tlačítko SAVE, tím předvolbu uložíte, nebo HORNÍ TLAČÍTKO ÚROVNĚ (to odpovídá zobrazené výzvě „back“
(zět)), tím se vrátíte na předchozí obrazovku.

196

back

SAVE

Rumble V2 Clean
X
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Chcete-li upravenou předvolbu přesunout na pozici, která je již obsazena existující předvolbou, a uložit ji se stejným názvem, stiskněte funkční tlačítko SAVE a pomocí ENKODÉRU zvolte volbu „SAVE AS“ (jak je pospáno na straně 11). Jak bylo již
poznamenáno dříve, název přesouvané předvolby bude zvýrazněn červeným polem.
Otáčením ENKODÉRU přesuňte zvýrazněnou předvolbu na kteroukoli již obsaženou pozici (červená), stiskněte funkční tlačítko SAVE, tím editovanou předvolbu na tuto pozici uložíte, předchozí předvolbu tím přepíšete (viz ilustrace níže).

13 - BASIC SHOW>

back

14 - BASIC ’59>

SAVE

15 - BASSMAN RO>
16 - ’59 BASSMA>
17 - BASIC RUM>
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BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SAVE

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Mějte na paměti, že pokud předvolbu tímto způsobem přepíšete, předvolba dříve přiřazená zvolené pozici je
z komba vymazána. Jediným možným způsobem, jak je možné tuto předvolbu obnovit, je použít volbu „RESTORE PRESETS“ v menu volby PRESET ORGANIZER (viz strana 9). Použitím této volby budou obnoveny všechny předvolby původního
továrního nastavení.
Chcete-li upravenou předvolbu přesunout na pozici již obsazenou existující předvolbou a uložit ji s odlišným názvem, stiskněte funkční tlačítko SAVE a pomocí ENKODÉRU zvolte volbu „SAVE AS“, název přesouvané předvolby bude nyní zvýrazněn
v červeném poli (jak je pospáno na straně 11). Otáčením ENKODÉRU pak zvýrazněnou předvolbu přesuňte na kteroukoli již
obsazenou pozici (červená).
Na nové pozici stiskněte ENKODÉR. Poté budete dotázáni, zda chcete PŘEPSAT předvolbu v této pozici. Pomocí ENKODÉRU
vyberte a zvolte volbu „YES“ nebo „NO“ (viz ilustrace níže).
OVERWRITE
“5 - REDHEAD”?

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

SAVE

YES
NO

Zvolíte-li „YES“, přesunete se na obrazovku pro přejmenování předvolby. Pomocí ENKODÉRU zadejte nový název předvolby,
postup zadávání názvu je uveden na straně 11. Po dokončení zadávání názvu stiskněte funkční tlačítko SAVE. Zvolíte-li „NO“,
vrátíte se na předchozí obrazovku, kde je název předvolby zvýrazněn v červeném poli v původní pozici předvolby.
Mějte na paměti, že pokud předvolbu tímto způsobem přepíšete, předvolba dříve přiřazená zvolené pozici je
z komba vymazána. Jediným možným způsobem, jak je možné tuto předvolbu obnovit, je použití možnosti „RESTORE PRESETS“ v menu volby PRESET ORGANIZER (viz strana 9). Použitím této volby budou obnoveny všechny předvolby původního
továrního nastavení.
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RENAME (PŘEJMENOVAT): Touto volbou uložíte upravenou předvolbu na původní pozici, avšak pod jiným názvem. Stiskněte funkční tlačítko SAVE a pomocí ENKODÉRU se posuňte a zvolte volbu „RENAME“. Název předvolby bude zvýrazněn v
červeném poli (viz ilustrace níže). Pomocí ENKODÉRU zadejte nový název, postup zadávání názvu naleznete na straně 11. Po
zadání celého názvu stiskněte funkční tlačítko SAVE.

SAVE

SAVE

SAVE AS

RENAME

back

199 - EMPTY
200 - EMPTY

SAVE

1 - RUMBLE V2 C>
2 - RUMBLE V3 C>
3 - RUMBLE V3 D>

ÚPRAVA NASTAVENÍ OVLADAČŮ ZESILOVAČE V PŘEDVOLBĚ
Jak bylo uvedeno výše v části „Panel s ovladači „, může uživatel změnit nastavení ovladačů zesilovače předvolby. Tuto změnu
provedete fyzickým otočením ovladače na horním panelu komba do požadované polohy (neplatí pro ovladač Master
Volume). Tím dojde k synchronizaci změněného nastavení pozice skutečného ovládacího knoflíku s nastavením jemu
odpovídající digitální komponenty.
Tato nastavení mohou být změněna také úpravou digitální pozice ovládacího knoflíku v ÚROVNI OVLADAČŮ, kde jsou
zobrazeny ovladače konkrétního používaného zesilovače. V tomto případě nejdříve vstupte do ÚROVNĚ OVLADAČŮ stisknutím tlačítka příslušné ÚROVNĚ (viz ilustrace níže).

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Stiskněte dolní tlačítko ÚROVNĚ, tak vstoupíte do ÚROVNĚ OVLADAČŮ modelu zesilovače použitého v předvolbě.

Po vstupu do ÚROVNĚ OVLADAČŮ se otáčením ENKODÉRU posouvejte a vyberte požadovaný digitální ovladač zesilovače,
stisknutím ENKODÉRU tuto volbu potvrďte. Poté znovu otáčením ENKODÉRU můžete nastavení tohoto ovladače měnit. Po
úpravě nastavení ovladače se barva políčka s číslem předvolby změní z modré na červenou (tak je signalizováno provedení
úpravy v nastavení předvolby) a rozsvítí se funkční tlačítko SAVE. Po zadání tohoto nového nastavení mohou být provedeny
další změny, nebo lze dokončené úpravy uchovat stisknutím funkčního tlačítka SAVE (viz ilustrace na následující straně).
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BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Otáčením ENKODÉRU se posouváte mezi ovladači modelu zesilovače.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Stisknutím ENKODÉRU zvolíte nastavení ovladače modelu zesilovače.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SAVE

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Dalším otáčením ENKODÉRU vyberete požadovaný ovladač modelu zesilovače jako přednostní volbu.

Dalším posouvám v ÚROVNI OVLADAČŮ lze vyhledat nastavení dalších ovladačů zesilovače v předvolbě. Ty zahrnují
ovladače „hlubších“ parametrů, jakými jsou sag, bias a gate, a různé modely reproduktorových skříní. Tyto další parametry
můžete volit, nastavovat a jejich nastavení ukládat postupem shodným s postupem popsaným výše (viz ilustrace níže).

35

BASIC ORANGEY DIR

35

BASIC ORANGEY DIR

AMPLIFIER

BRITISH
COLOUR

AMPLIFIER

BRITISH
COLOUR

LARGE
ROOM

4x12
75W

LOW1

LOW

PRE

MTCH

CAB

COMP

GATE

POS

SAG

LARGE
ROOM

4x12
75W

LOW1

LOW

PRE

MTCH

CAB

COMP

GATE

POS

SAG

SAVE

SAVE

+0.0
%
BIAS

+0.0
%
BIAS

Pomocí ENKODÉRU se můžete v ÚROVNI OVLADAČŮ posouvat mezi jednotlivými ovladači, vybírat jednotlivé ovladače a upravovat jejich nastavení.

Detailní zobrazení nastavení dalších ovladačů
zesilovače v ÚROVNI OVLADAČŮ, v tomto případě
pro model zesilovače „British Colour“.
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ZMĚNA MODELU ZESILOVAČE V PŘEDVOLBĚ
Chcete-li změnit model zesilovače v předvolbě, vstupte stisknutím korespondujícího tlačítka ÚROVNĚ do ÚROVNĚ
SIGNÁLOVÉ CESTY. Model zesilovače předvolby bude zvýrazněn. Stisknutím ENKODÉRU vstupte do menu modelů zesilovačů
a otáčením knoflíku se tímto menu posouvejte. Zvolte nový model zesilovače a opět stiskněte ENKODÉR. Po výběru nového
modelu zesilovače se barva políčka s číslem předvolby změní z modré na červenou (tato změna indikuje, že v předvolbě byly
provedeny úpravy) a rozsvítí se funkční tlačítko SAVE (viz ilustrace níže). Po zvolení nového modelu zesilovače mohou být
provedeny další úpravy, nebo lze dokončené úpravy uchovat stisknutím funkčního tlačítka SAVE. Stisknutím tlačítka ÚROVEŇ
PŘEDVOLBY odpovídající symbolu „X“ v kroužku na DISPLEJI dojde k zavření menu zesilovačů.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Zvýrazněný upravovaný model zesilovače v předvolbě v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY (je označen bílou šipkou pod názvem a
textovými popiskem „amplifier“ – zesilovač nad názvem zesilovače). Chcete-li model zesilovače změnit, nejprve stiskněte ENKODÉR, tak vstoupíte do menu modelů zesilovačů.

’59 BASSMAN
ROCKIN’ PEG

BASSMAN 300 PRO
’70S BRITISH
BRITISH COLOUR

Otáčením ENKODÉRU se posouváte v menu modelů zesilovačů.

’59 BASSMAN
ROCKIN’ PEG

BASSMAN 300 PRO
’70S BRITISH
BRITISH COLOUR

Stisknutím ENKODÉRU zvolíte nový model zesilovače v předvolbě.

BASIC BASSMAN CL
SAVE

AMPLIFIER

BASSMAN
300

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Po volbě nového modelu zesilovače můžete provádět úpravy dalších parametrů nebo
můžete všechny provedené úpravy uchovat stisknutím rozsvíceného tlačítka SAVE.
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MODELY ZESILOVAČŮ A REPRODUKTOROVÝCH SKŘÍNÍ
V následující tabulce je uveden seznam všech modelů zesilovačů a reproduktorových skříní komba Rumble Studio 40 /
Stage 800, z kterých lze v předvolbách vybírat, spolu se stručným popisem každého modelu. Modely zesilovačů Rumble Studio 40 / Stage 800 budou soustavně revidovány a aktualizovány, v tomto návodu jsou uvedeny modely používané v době
vzniku návodu.

MODELY ZESILOVAČŮ
Studio Preamp

Přímý výstup předzesilovače do studiového mixážního pultu s čistou, nezabarvenou
tónovou odezvou.

Tube Preamp

Podobný výše uvedenému, avšak jako lampová konzole pro zvýšené harmonické
zabarvení.

Rumble® V3

Založený na čistém až zrnitém tónu nejprodávanějších basových komb Fender.

Bassman® TV

Založený na „TV Fong“ Bassman původní éry.

Dual Showman®

Založený na klasice 60. a 70. let, celolampovém kombu Fender, používaném všude na
velkých pódiích.

’59 Bassman®

Založený na oslavovaném otevřeném kombu Fender 4x10 z konce 50. let.

Rumble V2

Založený na populárním Rumble V2 Fender řad 2010-2014.

Bassman® 300 Pro

Celolampový velikán s charakteristicky proměnlivým tvarováním tónů a míchatelným
zkreslením.

Monster

Stylové celolampové kytarové kombo uzpůsobené pro baskytaru s vysokým zkreslením (gain).

’70s British

Inspirovaný zesilovačem Marshall Super Bass konce 60. a začátku 70. let, ztělesnění
basového zesilovače raného hardrocku.

British Colour

Inspirovaný „blátivým“ majestátem zesilovačů Orange éry 70. let.

British Watts

Inspirovaný originálním 100 wattovým kombem Hiwatt DR103, představujícím klasický čistý tón britského stacku.

Redhead

Inspirovaný nepostradatelností plného rozsahu úplného konce 90. let, SWR® Redhead.

KGB-800

Založený na síle a průzračnosti Gallien-Krueger 800RB z přelomu 80. a 90. let.

Rockin’ Peg

Inspirovaný seizmickým celolampovým zvukem Ampeg SVT.

Super Bassman OD

Vlajkový basový zesilovač Fender současnosti, s přimíchatelným lampovým zkreslením.

Rumble, Bassman, Showman a Redhead jsou registrované ochranné známky FMIC. Všechny další názvy produktů, jiných než produktů FMIC, a ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou vlastnictvím příslušných vlastníků, a jsou použity výhradně za účelem určení produktů, jejichž tóny a zvuky
byly při vývoji zvukového modelu tohoto produktu studovány. Použití těchto produktů a ochranných známek nevyjadřuje žádné přidružení, spojení,
sponzorství ani schválení mezi FMIC a jakoukoli třetí stranou.
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MODELY REPRODUKTOROVÝCH SKŘÍNÍ
1x8

Podbuzený vintage zvuk malého reproduktoru se zajímavou basovou tonalitou.

1x10 Rumble® V2

Variace na punch komba Fender single 10”.

1x12 Rumble V2

Variace na punch komba Fender single 12”.

1x15 Rumble V2

Variace na boom komba Fender single 15”.

1x10 Rumble V3

Založený na pevném punch komba Fender Rumble 40.

2x10 Rumble V3

aložený na populárním a všestranném kombu Fender Rumble 500.

1x15 TV

Založenýnavintageboom kombaFender„TVFront“Bassman15”.

1x18

Založený na 18“ mohutnosti zemětřesení SWR sub-basové jednotky (subwooferu) Big Ben.

2x10 Redhead

Založený na vychvalovaném SWR hi-fi kombu plného rozsahu, Redhead.

2x12 Open

Založený na zvuku otevřeného Fender Twin-Reverb®.

2x12 Sealed

Založený na zvuku zavřené reproduktorové skříně Fender Bandmaster®.

2x15 Pro

Založený na hlubokých dvojitých úderech reproduktorové skříně Fender 2x15 s odlívanými
koši reproduktorů.

2x15 D130

Založený na reproduktorové skříni Fender Showman® s osobitým atakem reproduktoru
JBL® D130F.

4x10 Pro

Založený na mocném punch reproduktorové skříně Fender 4x10 s odlívanými koši reproduktorů.

4x10 Goliath

Založený na první skutečně celorozsahové, špičkové reproduktorové skříni 4x10 SWR®
Goliath.

’59 Bassman

Založený na oslavovaném otevřeném kombu Fender 4x10 z konce 50. let.

4x12 75 Watt

Založený na reproduktorové skříni Marshall 1960 B se čtyřmi 12” 75-wattovými reproduktory Celestion®.

4x12 GB

Založený na reproduktorové skříni Marshall se čtyřmi 12” reproduktory Celestion® Greenback.

4x12 V30

Založený na reproduktorové skříni Marshall se čtyřmi 12” reproduktory Celestion® Vintage
30.

8x10 Vintage

Inspirovaný seizmickou energií staré školy reproduktorové skříně Ampeg SVT 8x10.

8x10 Neo

Založený na reproduktorové skříni Fender 8x10 s neodymovými magnety reproduktoru.

8x10 Pro

Založený na čistě znějícím reproduktorové skříni Fender 8x10 s keramickými reproduktory.

Rumble, Bassman, Twin Reverb, Bandmaster, Redhead a Goliath jsou registrované ochranné známky FMIC. Všechny další názvy produktů, jiných než produktů
FMIC, a ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou vlastnictvím příslušných vlastníků, a jsou použity výhradně za účelem určení produktů, jejichž tóny a
zvuky byly při vývoji zvukového modelu tohoto produktu studovány. Použití těchto produktů a ochranných známek nevyjadřuje žádné přidružení, spojení, sponzorství ani schválení mezi FMIC a jakoukoli třetí stranou.
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ÚPRAVA EFEKTŮ
Kromě přiřazení modelů zesilovačů obsahuje každá předvolba také různé kombinace efektů. Nastavení efektů lze upravovat
několika způsoby — efekty mohou být pominuty, nahrazeny, přesunuty, přidány nebo odstraněny. Kromě toho může
být také modifikováno nastavení každého jednotlivého efektu. Jednotlivé možnosti úpravy nastavení efektů jsou vysvětleny
dále na následujících stranách textu.
Úprava konkrétních používaných typů efektů a jejich umístění v signálové cestě je prováděna v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY.
Chcete-li provádět úpravu efektů, nejprve vstupte do ÚROVNĚ SIGNÁLOVÉ CESTY stisknutím tlačítka příslušné ÚROVNĚ. Automaticky bude zvýrazněn používaný model zesilovače. Otáčením ENKODÉRU libovolným směrem zvýrazněte efekt (viz ilustrace níže). Vybraný efekt bude zvýrazněn a bude označen bílou šipkou pod názvem efektu a popisem nad názvem efektu.
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Nejdříve stisknutím prostředního tlačítka ÚROVNĚ vstupte do ÚROVNĚ SIGNÁLOVÉ CESTY.
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Otáčením ENKODÉRU v libovolném směru zvýrazněte efekt (efekt je označen také bílou
šipkou umístěnou pod a popisem uvedeným nad názvem efektu).

Všimněte si zástupného znaku vyjádřeného pomocí znaménka plus (+) v kroužku na levém a pravém konci ÚROVNĚ
SIGNÁLOVÉ CESTY zvolené předvolby (viz ilustrace níže). Tento symbol označuje volné sloty, kam může být efekt přesunut nebo
přidán (viz „Přidání efektu“, strana 22). U mnoha předvoleb, které obsahují jeden či více efektů, je nutné se otáčením knoflíku
posouvat daleko doprava či doleva, než dojde zobrazení tohoto symbolu.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Detailní zobrazení — jiná předvolba obsahující volný slot, do kterého může být efekt umístěn, zde označený zástupným
symbolem (znaménko plus v kroužku) na úplném konci ÚROVNĚ SIGNÁLOVÉ CESTY vlevo.
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BYPASSING AN EFFECT
Pominutí efektu lze nastavit dvěma způsoby. Prvním je obecná funkce zapnout-vypnout, která jednoduše vypíná všechny
efekty ve všech předvolbách jedním stisknutím tlačítka. Druhý způsob umožňuje uživateli pominout konkrétní jednotlivé
efekty v rámci jedné předvolby.
K vypnutí (a opětovnému zapnutí) všech efektů komb Rumble Studio 40 / Stage 800 v každé předvolbě slouží funkční tlačítko X FX. K dispozici není žádná možnost uložení, toto tlačítko slouží pouze k rychlému vypnutí a zapnutí všech efektů. Při
stisknutí funkčního tlačítka X FX se tlačítko rozsvítí a nad každým efektem bude v modrém poli označeno pominutí efektu
- „bypass“ (viz ilustrace níže). Pokud bylo u konkrétních efektů nastaveno jejich pominutí v předvolbě, použitím tlačítka X FX
nedojde k jejich zapnutí.
42

FX

BASIC OCTOBOT
BYPASS

OCTO
BOT

BYPASS

RUMBLE
V3

LO-M

SMALL
ROOM

HI-M

Při stisknutí funkčního tlačítka „X FX“ se tlačítko rozsvítí, všechny efekty ve všech předvolbách jsou pominuty (jak je
označeno pomocí popisu „BYPASS“ v modrém poli nad názvem každého efektu).

Chcete-li pominout konkrétní jednotlivý efekt v rámci jedné předvolby, zvýrazněte tento efekt v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY
a stiskněte ENKODÉR. Z možností umístění efektu zvolte „BYPASS“ a znovu stiskněte ENKODÉR. V ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY
bude u efektu označeno pominutí efektu. Barva políčka s číslem předvolby se změní z modré na červenou (tak je indikováno
provedení úpravy nastavení předvolby) a rozsvítí se funkční tlačítko SAVE. Po nastavení pominutí efektu mohou být provedeny další změny, nebo lze dokončené úpravy uchovat stisknutím funkčního tlačítka SAVE (viz ilustrace níže).
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Pominutí zvýrazněného efektu: nejdříve stisknutím ENKODÉRU vstupte do menu voleb umístění efektu.

BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Otáčením ENKODÉRU zvýrazněte volbu umístění efektu „BYPASS“, poté stiskněte ENKODÉR, tím volbu potvrdíte.
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Po zvolení pominutí efektu (na ilustraci označeno bílou šipkou pod a popisem v modrém poli „BYPASS“ nad efektem) můžete
pokračovat v úpravách dalších parametrů nebo můžete provedené úpravy uchovat stisknutím rozsvíceného funkčního tlačítka SAVE.
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NAHRAZENÍ EFEKTU
Chcete-li efekt nahradit, zvýrazněte tento efekt v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY a stiskněte ENKODÉR. Z možností voleb umístění
efektu zvolte „REPLACE“ a znovu stiskněte ENKODÉR. Vyberte jednu z nabízených možností – StompBox, Modulation, Delay nebo
Reverb - a znovu stiskněte ENKODÉR, tak vstoupíte do efektů této kategorie. Posouvejte se mezi efekty a stisknutím ENKODÉRU
zvolte jeden jako náhradu.
V ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY bude poté zobrazen nový efekt s indikací nahrazení původního efektu. Barva políčka s číslem předvolby se změní z modré na červenou (tak je indikováno provedení úpravy v nastavení předvolby) a rozsvítí se funkční tlačítko SAVE.
Po nastavení nahrazení efektu mohou být provedeny další změny, nebo lze dokončené úpravy uchovat stisknutím funkčního
tlačítka SAVE (viz ilustrace níže a na následující straně). Stisknutím tlačítka ÚROVEŇ PŘEDVOLBY korespondujícího se symbolem
„X“ v kroužku na DISPLEJI dojde k zavření voleb umístění efektu a menu kategorie efektů, stisknutím tohoto tlačítka v případě, že
koresponduje se symbolem „back” na displeji, se uživatel vrátí na předchozí obrazovku (stejně jako v případě menu efektů).
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Nahrazení zvýrazněného efektu: nejdříve stisknutím ENKODÉRU vstupte do menu voleb umístění efektu.

BYPASS

REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Otáčením ENKODÉRU zvýrazněte volbu umístění efektu „REPLACE“, poté ji stisknutím ENKODÉRU zvolte.

STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Otáčením ENKODÉRU zvýrazněte jednu ze čtyř kategorií efektů, stisknutím ENKODÉRU pak tuto kategorii zvolte.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
OVERDRIVE

Otáčením ENKODÉRU zvýrazněte nahrazující efekt, stisknutím ENKODÉRU efekt zvolte.
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Po nastavení nahrazení efektu (na ilustraci označeno bílou šipkou pod a popisem nad efektem) můžete pokračovat v
úpravách dalších parametrů nebo můžete provedené úpravy uchovat stisknutím rozsvíceného funkčního tlačítka SAVE.

PŘESUNUTÍ EFEKTU
Chcete-li efekt v signálové cestě přesunout na jinou pozici, zvýrazněte tento efekt v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY a stiskněte
ENKODÉR. Z možností voleb umístění efektu zvolte „MOVE“ a znovu stiskněte ENKODÉR. Kolem názvu zvoleného efektu
bude zobrazeno oranžové pole spolu s blikající bílou šipkou indikující připravenost efektu k přesunutí. Otáčením ENKODÉRU
přesuňte zvolený efekt, stisknutím ENKODÉRU umístěte efekt do nové pozice.
V ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY bude zobrazen efekt v nové pozici, barva políčka s číslem předvolby se změní z modré na červenou (tak je indikováno provedení úpravy v nastavení předvolby) a rozsvítí se funkční tlačítko SAVE. Po nastavení přesunutí
efektu mohou být provedeny další změny, nebo lze dokončené úpravy uchovat stisknutím funkčního tlačítka SAVE (viz
ilustrace níže a na následující straně).
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Přesunutí zvýrazněného efektu: nejdříve stisknutím ENKODÉRU vstupte do menu voleb umístění efektu.

BYPASS
REPLACE

MOVE
ADD FX
DELETE

Otáčením ENKODÉRU zvýrazněte volbu umístění efektu „MOVE“, poté stisknutím ENKODÉRU volbu zvolte.
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Zvolený efekt, zvýrazněný a označený bílou šipkou pod a popisem nad efektem, bude zobrazen v oranžovém poli
indikujícím, že efekt je připraven k přesunutí na jinou pozici v signálové cestě. Efekt přesunete otáčením ENKODÉRU.
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Po přesunutí zvoleného efektu otáčením ENKODÉRU vyberte novou
pozici efektu v signálové cestě stisknutím ENKODÉRU.
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Po přesunutí efektu na novou pozici (označeno bílou šipkou pod a popisem nad efektem) můžete pokračovat v úpravách
dalších parametrů nebo můžete provedené úpravy uchovat stisknutím rozsvíceného funkčního tlačítka SAVE.

PŘIDÁNÍ EFEKTU
Přidání efektu je možné provést dvěma způsoby.
První možností je zvýraznění jednoho ze dvou zástupných symbolů –znaménka plus v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY. Symbol
zvýrazníte otáčením ENKODÉRU. Barva kroužku se znaménkem plus se změní na zelenou. Stisknutím ENKODÉRU zobrazíte
menu čtyř kategorií efektů — StompBox, Modulation (modulace), Delay (ozvěna) a Reverb (dozvuk). Otáčením ENKODÉRU
zvýrazněte kategorii, stisknutím ENKODÉRU pak do zvýrazněné kategorie efektů vstupte. Posouvejte se efekty a stisknutím
ENKODÉRU vyberte požadovaný efekt.
V ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY bude zobrazen nově přidaný efekt v zeleném poli s blikající bílou šipkou pod a popisem nad
efektem, označujícím připravenost efektu k přesunutí na jinou pozici (je-li požadováno). Efekt přesunete otočením a následným stisknutím ENKODÉRU.
Po přidání efektu se barva pole s číslem předvolby změní z modré na červenou (tak je indikováno provedení úpravy
nastavení předvolby) a rozsvítí se funkční tlačítko SAVE. Po přidání efektu mohou být provedeny další změny, nebo lze
dokončené úpravy uchovat stisknutím funkčního tlačítka SAVE (viz ilustrace níže a na následující straně). Stisknutím tlačítka
ÚROVEŇ PŘEDVOLBY korespondujícího se symbolem „X“ v kroužku na DISPLEJI dojde k zavření kategorie efektů a menu
efektů, stisknutím tohoto tlačítka v případě, že koresponduje se symbolem „back” na displeji se uživatel vrátí na předchozí
obrazovku.
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Přidání efektu: otáčením ENKODÉRU zvýrazněte symbol znaménka plus v kroužku. Barva kroužku obsahujícího symbol plus se změní na zelenou. Stisknutím ENKODÉRU vstupte do menu čtyř kategorií efektů.
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STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Posuňte se na požadovanou kategorii efektů a stiskněte ENKODÉR.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
BLACKBOX

Posuňte se na požadovaný efekt a stiskněte ENKODÉR.
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Nově přidaný efekt, zvýrazněný a označený bílou šipkou pod a popisem nad efektem, bude zobrazen v zeleném poli, indikujícím
možnost ponechání efektu v dané pozici nebo jeho přesunutí do jiné pozice v signálové cestě. Efekt přesunete otáčením ENKODÉRU.
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Po přesunutí nově přidaného efektu otáčením ENKODÉRU zvolte stisknutím ENKODÉRU novou pozici efektu v signálové cestě.
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Po přidání efektu na pozici (označeno bílou šipkou pod a popisem nad efektem) můžete pokračovat v úpravách dalších
parametrů nebo můžete provedené úpravy uchovat stisknutím rozsvíceného funkčního tlačítka SAVE.
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Druhou možností přidání efektu, je zvýraznění existujícího efektu v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY a následné stisknutí ENKODÉRU. V menu voleb umístění efektu pak vyberte „ADD FX“ a znovu stiskněte ENKODÉR. Vyberte jednu ze čtyř zobrazených
kategorií efektů a stiskněte ENKODÉR, tak vstoupíte do této kategorie efektů. Posouvejte se mezi efekty a stisknutím ENKODÉRU zvolte požadovaný efekt.
V ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY bude zobrazen nově přidaný efekt v zeleném poli a označen bílou blikající šipkou pod a popisem nad efektem, indikujícím možnost přesunutí efektu do jiné pozice v signálové cestě (je-li požadováno). Efekt přesunete
otáčením a následným stisknutím ENKODÉRU.
Po přidání efektu se barva políčka s číslem předvolby změní z modré na červenou (tak je indikováno provedení úpravy nastavení předvolby) a rozsvítí se funkční tlačítko SAVE. Po přidání efektu mohou být provedeny další
změny, nebo lze dokončené úpravy uchovat stisknutím funkčního tlačítka SAVE (viz ilustrace níže a na následující straně).
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Druhá možnost, jak přidat efekt: otáčením ENKODÉRU zvýrazněte v rámci předvolby existující efekt, následným stisknutím ENKODÉRU zobrazíte menu čtyř kategorií efektů.

BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Posouváním mezi volbami vyberte volbu umístění efektu „ADD FX“ a poté stiskněte ENKODÉR.

STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Posouváním mezi kategoriemi efektu vyberte požadovanou kategorii a poté stiskněte ENKODÉR.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
BLACKBOX

Posouváním mezi efekty vyberte požadovaný efekt a poté stiskněte ENKODÉR.
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Nově přidaný efekt, zvýrazněný a označený bílou šipkou pod a popisem nad efektem, bude zobrazen v zeleném
poli indikujícím, že efekt je připraven a lze jej otáčením ENKODÉRU přesunout na jinou pozici v signálové cestě.
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Po přesunutí nově přidaného efektu otáčením ENKODÉRU na požadovanou pozici stiskněte ENKODÉR, tak
zvolíte novou pozici efektu v signálové cestě.
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Po přidání efektu na pozici (označeno bílou šipkou pod a popisem nad efektem) můžete pokračovat v úpravách dalších parametrů nebo můžete provedené úpravy uchovat stisknutím rozsvíceného funkčního tlačítka SAVE.

ODSTRANĚNÍ EFEKTU
Chcete-li efekt ze signálové cesty odstranit, zvýrazněte jej v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY a stiskněte ENKODÉR. Z nabídky
voleb umístění efektu vyberte „DELETE“ a opět stiskněte ENKODÉR. Efekt bude ze signálové cesty odstraněn a na jeho místo
bude posunut jiný používaný efekt (je-li zvolen). Pokud odstraněný efekt byl jediným efektem přítomným v signálové cestě
(před nebo za), bude na displeji zobrazen zástupný symbol – znaménko plus (+) umístěné v kroužku.
Po odstranění efektu se barva políčka s číslem předvolby změní z modré na červenou (tak je signalizováno provedení úpravy
v nastavení předvolby) a rozsvítí se funkční tlačítko SAVE. Po tomto novém nastavení mohou být provedeny další změny,
nebo lze dokončené úpravy uchovat stisknutím funkčního tlačítka SAVE (viz ilustrace níže a na následující straně).
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Odstranění zvýrazněného efektu: stisknutím ENKODÉRU vstupte do menu voleb umístění efektu.
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BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX

DELETE

Posouvejte se v menu voleb umístění efektu a vyberte „DELETE“, poté stiskněte ENKODÉR.
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V ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY bude zobrazena informace o odstranění efektu (bílá šipka) a zobrazením buď zástupného znaku ve tvaru
znaménka plus (jako na uvedeném ilustraci), nebo přemístěním jiného efektu (je-li zadán) do pozice odstraněného efektu.

ÚPRAVA NASTAVENÍ EFEKTŮ
Při úpravě nastavení ovladačů konkrétního efektu nejdříve efekt otáčením ENKODÉRU v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY zvýrazněte, poté stiskněte tlačítko ÚROVNĚ OVLADAČŮ, které reprezentuje jednotlivé ovladače jednotlivých efektů. Otáčením
ENKODÉRU se posouvejte mezi dostupnými ovladači efektu. Při zvýraznění se barva ovladače změní na modrou. Stisknutím
ENKODÉRU zvolte konkrétní ovladač efektu, jeho barva se změní na červenou.
Po zvolení konkrétního ovladače efektu upravte nastavení ovladače otáčením ENKODÉRU podle požadavku a stisknutím
ENKODÉRU upravené nastavení ovladače uchovejte. Barva ovladače efektu, jehož nastavení bylo upraveno, se změní zpět
z červené na modrou. Po úpravě nastavení ovladače se barva políčka s číslem předvolby změní z modré na červenou (tak
je signalizováno provedení úpravy v nastavení předvolby) a rozsvítí se funkční tlačítko SAVE. Po novém nastavení ovladače
mohou být provedeny další změny, nebo lze dokončené úpravy uchovat stisknutím funkčního tlačítka SAVE (viz ilustrace níže
a na následující straně).
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Úprava nastavení konkrétního efektu: otáčením ENKODÉRU zvýrazněte efekt v ÚROVNI
SIGNÁLOVÉ CESTY, poté stiskněte tlačítko ÚROVEŇ OVLADAČŮ.
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V ÚROVNI OVLADAČŮ otáčením ENKODÉRU zvýrazněte efekt, jeho barva se přitom změní na modrou.
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Stisknutím ENKODÉRU zvolte konkrétní ovladač, jehož nastavení chcete upravit, barva ovladače se změní na červenou.
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Otáčením ENKODÉRU vyberte požadované nastavení ovladače efektu.
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Stisknutím ENKODÉRU uchovejte upravené nastavení ovladače, barva ovladače se přitom změní zpět na modrou.
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Po úpravě nastavení konkrétního ovladače efektu můžete pokračovat v úpravách dalších parametrů nebo
stisknutím rozsvíceného funkčního tlačítka SAVE můžete dokončené úpravy uchovat.
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POUŽITÍ TLAČÍTKA TAP TEMPO
U předvoleb obsahujících efekty modulace (Modulation) nebo ozvěny (Delay), případně oba tyto efekty*, funkční tlačítko
TAP bliká v rytmu výchozí rychlosti prvního efektu ozvěny v signálové cestě (nebo prvního modulačního efektu v případě, že
není uplatňován žádný efekt ozvěny). Tuto rychlost je možné ponechat nebo ji upravit pomocí funkčního tlačítka TAP. Chcete-li nastavit nové tempo TAP, ťukněte v požadovaném rytmu nejméně dvakrát na blikající funkční tlačítko TAP (viz ilustrace
níže). Tlačítko TAP je funkční bez ohledu na to, jaká úroveň je zvýrazněna (ÚROVEŇ PŘEDVOLBY, ÚROVEŇ SIGNÁLOVÉ CESTY
nebo ÚROVEŇ OVLADAČŮ).
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Chcete-li změnit tempo prvního efektu ozvěny (nebo modulace v případě, že není uplatňován žádný
efekt ozvěny), ťukněte na funkční tlačítko TAP v požadovaném tempu.

Různé časové parametry všech efektů ozvěny a modulace v signálové cestě lze nastavovat v ÚROVNI OVLADAČŮ bez použití
funkčního tlačítka TAP. V ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY pomocí ENKODÉRU zvýrazněte efekt ozvěny nebo modulace, jehož
nastavení chcete upravit. V ÚROVNI OVLADAČŮ budou zobrazeny ovladače tohoto efektu. Vstupte do ÚROVNĚ OVLADAČŮ
stisknutím korespondujícího tlačítka ÚROVNĚ, a pomocí ENKODÉRU se posouvejte, až dosáhnete časového parametru, který
chcete změnit. Stiskněte a otáčejte ENKODÉREM, vyberte a nastavte požadovanou hodnotu času, barva okénka zobrazující
časovou hodnotu se změní na červenou. Opět stiskněte ENKODÉR, tak novou časovou hodnotu uchováte (viz ilustrace níže).
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Tempo efektů ozvěny a modulace lze změnit také zvýrazněním číselných hodnot časových parametrů v ÚROVNI
OVLADAČŮ: stiskněte a otáčejte ENKODÉREM, tak nastavte požadované tempo.

* Efekty modulace a ozvěny komb Rumble Studio 40 / Stage 800 jsou uvedeny na stranách 30 a 31.
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TYPY EFEKTŮ
Vestavěné efekty komb Rumble Studio 40 / Stage 800 jsou rozčleněny do menu obsahujícího čtyři kategorie efektů: Stompbox (18), Modulation (Modulace) (13), Delay (Ozvěna) (9) a Reverb (Dozvuk) (12). Názvy a popisy jednotlivých efektů jsou
uvedeny v následující tabulce, efekty jsou rozděleny do jednotlivých kategorií. Efekty komb Rumble Studio 40 / Stage 800
budou soustavně revidovány a aktualizovány, v tomto návodu jsou uvedeny typy efektů používané v době vzniku návodu.

EFEKTY STOMPBOX
Modern Bass OD

DI se zkreslením (overdrive) inspirované Tech 21 SansAmp Bass Driver.

Greenbox

Zkreslení (overdrive) inspirované originálem z konce 70. let Ibanez TS808 Tube
Screamer.

Overdrive

Univerzální zkreslení (overdrive) Fender navržené speciálně u důvodu flexibility.

Blackbox

Zkreslení (distortion) inspirované Pro Co RAT.

Yellowbox

Zkreslení (distortion) inspirované originálem z konce 70. let MXR Distortion Plus.

Orangebox

Zkreslení (distortion) inspirované originálem z konce 70. let Boss DS-1.

Big Fuzz

Zkreslení (distortion) inspirované Electro-Harmonix Big Muff.

Varifuzz

Univerzální zkreslení (fuzz) Fender s kontrolou pevnosti basů.

Octobot

Syntetizátorová kombinace efektů posunu o oktávu níže a fuzz o oktávu výše.

Ranger Boost

Zkreslení (distortion) inspirované efektem éry 60. let Dallas Rangemaster Treble
Booster.

Simple Comp

Komprese inspirovaná klasickým MXR Dyna Comp.

Compressor

Kompresor s přidanými ovladači zkreslení, prahu (Treshold), nástupu (Attack) a
doznění (Release).

Pedal Wah

Pedál wah (kvákadlo) s dvojím režimem, inspirované pedály Dunlop Cry Baby a Vox
Clyde McCoy z konce 60. let.

Touch Wah

Podobné výše uvedenému pedálu Pedal Wah, pedál řízený více dynamikou než
expresí.

Všechny produkty jiné než produkty FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou vlastnictvím příslušných vlastníků a jsou použity výhradně za účelem určení
produktů, jejichž tóny a zvuky byly při vývoji zvukového modelu tohoto produktu studovány. Použití těchto produktů a ochranných známek nevyjadřuje žádné přidružení,
spojení, sponzorství ani schválení mezi FMIC a jakoukoli třetí stranou.
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EFEKTY STOMPBOX (POKRAČOVÁNÍ)
Envelope Filter

Inspirovaný funktastickým Mu-Tron III 70.let.

EQ Parametric

Parametrický ekvalizér středního rozsahu s ovládáním basů a vysokých
tónů.

EQ7 Graphic (Bass)

Sedmipásmový grafický ekvalizér založený na Boss GE-7B.

EQ7 Graphic (Wide)

Sedmipásmový grafický ekvalizér založený na Boss GE-7.

EFEKTY MODULACE
Funkční tlačítko TAP pracuje s efekty modulace Rumble Studio 40 / Stage 800; tlačítko bliká, pokud je v předvolbě použit jeden nebo více modulačních efektů.
Sine Chorus

Jemný uhlazený chorus, k modulaci využívá sinusovou funkci.

Triangle Chorus

Charakteristický chorus, k modulaci využívá trojúhelníkovou funkci.

Sine Flanger

Jemný uhlazený efekt Flanger, k modulaci využívá sinusovou funkci.

Triangle Flanger

Charakteristický efekt Flanger, k modulaci využívá trojúhelníkovou
funkci.

Vibratone

Klasický efekt Fender z konce 60. a začátku 70. let s rotující ozvučnicí
reproduktoru.

Vintage Tremolo

Klasické „zajíkavé“ fotorezistorové tremolo Fender, jaké lze slyšet v
zesilovačích Fender, např. the Twin Reverb.

Sine Tremolo

Hladce pulsující tremolo biasu elektronky komba Fender Princeton
Reverb.

Ring Modulator

Kreativní neharmonická disonance z počátku éry elektronické hudby.

Step Filter

Rytmicky proměnlivý modulační efekt, který střídá tóny ve zřetelných
„krocích“.

Phaser

Dlouhý nepostradatelný trysk „whoosh“, který lze slyšet na bezpočtu
nahrávek.

Všechny produkty jiné než produkty FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou vlastnictvím příslušných vlastníků a jsou použity výhradně za účelem určení
produktů, jejichž tóny a zvuky byly při vývoji zvukového modelu tohoto produktu studovány. Použití těchto produktů a ochranných známek nevyjadřuje žádné přidružení,
spojení, sponzorství ani schválení mezi FMIC a jakoukoli třetí stranou.
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EFEKTY MODULACE (POKRAČOVÁNÍ)
Phaser 90

Phaser inspirovaný klasikou 70. let MXR Phase 90.

Pitch Shifter

Jednoduchý harmonizér, který k „suchému“ signálu přidá další tón nad
nebo pod.

Diatonic Pitch

Harmonizér, který generuje zvolený hudební interval k vytváření harmonických tónů podle klíče.

DELAY EFEKTY
Funkční tlačítko TAP je spjato s efekty ozvěny Rumble Studio 40 / Stage 800; tlačítko bliká, pokud je v předvolbě využit jeden nebo více efektů ozvěny.

Mono Delay

Čisté, jednoduché opakování původního signálu.

Tape Delay

Vychází z analogové klasiky - Maestro Echoplex, s nedokonalostmi
pásky vytvářejícími zřetelné efekty „wow“ a „flutter“.

Stereo Tape

Obdobný efekt jako výše uvedený Tape Delay, ve stereo rozšíření.

Multi Tap

Rytmický delay, který lze rozdělit do více „pásků“ s různými časovými
intervaly.

Mono Echo Filter

Mono delay s rovnoměrně umístěným efektem typu wah na opakování signálu.

Stereo Echo Filter

Stereo delay s rovnoměrně umístěným efektem typu wah na opakování signálu.

Reverse Delay

Obrácené pořadí tónů pro klasický efekt „backwards guitar“.

Ping Pong Delay

Opakování ve stereo nastavení se střídáním vpravo a vlevo, vytvářejícím efekt „ping pong“.

Ducking

Delay „duck“ tónů, neuplatňuje se při hraní, vyplňuje mezery v hraní.

Všechny produkty jiné než produkty FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou vlastnictvím příslušných vlastníků a jsou použity výhradně za účelem určení
produktů, jejichž tóny a zvuky byly při vývoji zvukového modelu tohoto produktu studovány. Použití těchto produktů a ochranných známek nevyjadřuje žádné přidružení,
spojení, sponzorství ani schválení mezi FMIC a jakoukoli třetí stranou.
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REVERB EFEKTY
Small Hall

Simuluje typ jasného dozvuku, často slyšitelného v sálech o velikosti
kinosálu.

Large Hall

Silný, jasný dozvuk simulující velikost např. koncertních sálů a hal nebo
jiných velkých jeskyňovitých prostorů.

Small Room

Teplejší dozvuk s menší ozvěnou, typický pro menší prostory a klasické
dozvukové komory.

Large Room

Teple znějící typ dozvuku, odpovídající větším prostorům, ne však
halám, jakými jsou např. mnohé noční kluby.

’63 Spring

Klasický samostatný reverb Fender začátku 60. let.

’65 Spring

Reverb efekt Fender zabudovaný do klasických zesilovačů Fender
poloviny 60. let.

Large Plate

Reverb bezpočtu nahrávek, založený na klasickém EMT 140.

Arena

Simuluje dlouho se táhnoucí doznívání typické pro velké stadiony a
arény.

Ambient

Jemný reverb typický pro citelně menší prostory (ještě menší než u
reverbu Small Room uvedeného výše).

Small Plate

Rezonančně metalický reverb s větší hutností a plochostí než u reverbů typu room a hall.

Shimmer

Akusticky zářivá kombinace reverbu a dvouoktávového posunu výšek.

GA-15 Reverb

Vychází z reverb efektu komba 60. let Gibson GA-15, jedinečného svou
schopností poskytnout signál „full wet“ (bez „dry“ signálu).

Všechny produkty jiné než produkty FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou vlastnictvím příslušných vlastníků a jsou použity výhradně za účelem určení
produktů, jejichž tóny a zvuky byly při vývoji zvukového modelu tohoto produktu studovány. Použití těchto produktů a ochranných známek nevyjadřuje žádné přidružení,
spojení, sponzorství ani schválení mezi FMIC a jakoukoli třetí stranou.
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FUNKCE MENU
Vpravo od ENKODÉRU se nachází svislý sloupec čtyř funkčních tlačítek. Třetím tlačítkem od shora je funkční tlačítko MENU,
pomocí kterého lze vstoupit do škály speciálních funkcí komb Rumble Studio 40 / Stage 800 (viz ilustrace níže). Tyto funkce
jsou zmíněny na více místech tohoto návodu, zde je uveden jejich úplný seznam spolu se stručným popisem každé funkce.

WIFI
BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER
MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Po stisknutí funkčního tlačítka MENU se pomocí ENKODÉRU posouvejte v nabídce a zvolte jednu z 10 různých funkcí MENU
komb Rumble Studio 40 / Stage 800. K dispozici jsou funkce:
SETLIST (SEZNAM PŘEDVOLEB): Funkce pro vytvoření a použití seznamu předvoleb (setlistu) obsahujícího uživatelem
vybrané skupiny předvoleb (viz strany 34-37).
CLOUD PRESETS (PŘEDVOLBY CLOUDU): Umožňuje uložení a použití předvoleb ve vzdáleném úložišti (cloudu) (viz strany
59-60).
TUNER (LADIČKA): Slouží k použití vestavěné chromatické ladičky Rumble Studio 40 / Stage 800 (viz strana 43).
GLOBAL EQ (GLOBÁLNÍ EQ): Poskytuje přístup k různým ekvalizačním křivkám, a umožňuje tak snadněji nastavit globální
odezvu komba v různých akustických prostředích (viz strana 58).
FOOTSWITCH (NOŽNÍ SPÍNAČ): Pro volbu nožního pedálu MGT-4 a pedálu EXP-1 Expression (viz strany 45-56).
AMP SETTINGS (NASTAVENÍ KOMBA): Slouží k obnovení výchozího továrního nastavení předvoleb komba (viz strana 57).
ABOUT THIS AMP (O TOMTO KOMBU): Zobrazí aktuální verzi firmwaru komba (viz strana 60).
WIFI: Zapnutí a vypnutí WiFi, výběr sítě a připojení k síti, zadání hesla (viz strany 38-40).
BLUETOOTH: Přístup k a použití funkcionality Bluetooth komb Rumble Studio 40 / Stage 800 (viz strana 41-42).
PRESET ORGANIZER (ORGANIZÉR PŘEDVOLEB): Slouží k přesouvání, přejmenování a vymazávání předvoleb, a také k
obnovení původního továrního nastavení předvoleb (viz strany 6-9).
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SEZNAMY PŘEDVOLEB - SETLISTY
Pro pohodlné použití komba uživatelem mohou být předvolby seskupeny do seznamů předvoleb - „setlistů“. Setlisty jsou uživatelem vytvořená seskupení libovolně uspořádaných předvoleb, vhodných pro určité situace — vystoupení nebo zkoušku, seznam
oblíbených, podle žánru či umělce atd. Setlisty lze snadno vytvářet, upravovat, přejmenovávat a dokonce i mazat, představují tak
pomůcku, jejímž využitím lze získat osobní zvuk komba Rumble Studio 40 / Stage 800, se snadným a rychlým přístupem k více předvolbám. Předvolby obsažené v daném setlistu lze také volit pomocí nožního spínače MGT-4 komba (viz strana 49). Chcete-li vytvořit
setlist, nejprve stiskněte funkční tlačítko MENU, poté se pomocí ENKODÉRU posouvejte mezi jednotlivými volbami a zvolte SETLISTS:
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

Na displeji bude zobrazeno znaménko plus v zeleném poli. Stisknutím ENKODÉRU na tomto znaku vytvoříte nový setlist:

MENU

Na displeji bude zobrazeno modré pole s popisem „SETLIST 1“, stiskněte ENKODÉR na SETLIST 1, tím zahájíte přidávání předvoleb do tohoto setlistu:

SETLIST 1

MENU

Poté bude na displeji opět zobrazeno plus v zeleném poli. Stisknutím ENKODÉRU na tomto symbolu zobrazíte seznam předvoleb, z nich je možné vybírat:
back

MENU

Pomocí ENKODÉRU se posouvejte mezi předvolbami, ze kterých je možné do setlistu SETLIST 1 vybírat, stisknutím ENKODÉRU
zvolte požadovanou předvolbu:
9 - ’59 BASSMAN 4X> back
10 - ’70S BRITISH

11 - BASSMAN TV
MENU

12 - BRITISH COLO>
13 - BRITISH WATT>

34

Zvolená předvolba byla nyní přidána do SETLISTU 1. Další předvolby přidáte do SETLISTU 1 opakováním předchozích dvou
kroků. Po přidání požadovaných předvoleb do SETLISTU 1 se posouvejte pomocí ENKODÉRU seznamem a v rámci zvoleného
setlistu předvolby podle požadavku aktivujte:

1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

Po dokončení tvorby a použití setlistu se stisknutím horního TLAČÍTKA ÚROVNĚ vraťte do hlavního režimu předvoleb. Přitom
bude v ÚROVNI PŘEDVOLBY zobrazena předvolba, která byla v setlistu zvýrazněna jako poslední (bez ohledu na to, o jakou
předvolbu se jedná):
1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

Chcete-li vytvořit v pořadí další setlisty, opakujte kroky popsané na straně 34 a dále. Tyto setlisty budou automaticky
označeny názvy SETLIST 2, SETLIST 3 a dále v číselném pořadí.

ODSTRANĚNÍ JEDNOTLIVÉ PŘEDVOLBY ZE SETLISTU
Ve vytvořeném setlistu je možné v případě potřeby jednotlivé předvolby snadno vymazat (postup vymazání celého setlistu
naleznete na straně 37). Chcete-li ze setlistu vymazat jednu předvolbu, posouváním se pomocí ENKODÉRU zvýrazněte předvolbu, kterou chcete vymazat, stiskněte tlačítko ÚROVNĚ OVLADAČŮ korespondující se symbolem „ozubeného kolečka“ na
displeji:
1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

V modrém políčku se zobrazí volba „DELETE“, na této volbě stiskněte ENKODÉR. Pokud předvolbu nechcete vymazat, stiskněte
tlačítko ÚROVNĚ PŘEDVOLEB, korespondující s volbou „back“ (zpět), předvolba tak ze setlistu nebude vymazána.
back

DELETE

MENU
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POJMENOVÁVÁNÍ SETLISTŮ
Jednotlivé setlisty je možné pojmenovat názvem odlišným od jeho číselného přiřazení (např. SETLIST 1, SETLIST 2) tak, aby
bylo možné setlisty organizovat podle osobních preferencí. Název je zcela na volbě uživatele. Chcete-li setlistu přiřadit
název, nejdříve stiskněte funkční tlačítko MENU a pomocí EDKODÉRU se posuňte a zvolte volbu „SETLISTS“, poté se pomocí
ENKODÉRU posuňte na setlist, který chcete přejmenovat (viz ilustrace níže).

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

SETLIST 1

SETLIST 2
MENU

Stiskněte tlačítko ÚROVNĚ korespondující se symbolem ozubeného kolečka, poté se pomocí ENKODÉRU posuňte a zvolte
volbu „RENAME SETLIST“ (viz ilustrace níže).
back

DELETE SETLIST

RENAME SETLIST

MENU

Pomocí ENKODÉRU zadejte nový název. Postup zadávání názvu naleznete na straně 11(viz ilustrace níže).
ENTER NAME:

back

Set list 2
X

Poté, co zadávání názvu dokončíte, stiskněte TLAČÍTKO ÚROVNĚ korespondující s výzvou zobrazenou na displeji „done“
(hotovo). Zobrazí se menu Setlistu s novým názvem setlistu (viz ilustrace níže a na následující straně).
ENTER NAME:

back

Count Bassy
X
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SETLIST 1
COUNT BASSY

MENU

ODSTRAŇOVÁNÍ SETLISTŮ
Můžete odstranit také celý setlist. Chcete-li odstranit celý setlist, stiskněte funkční tlačítko MENU a pomocí ENKODÉRU se
posouvejte a zvolte menu „SETLISTS“ (viz ilustrace níže).
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

Pomocí ENKODÉRU se posuňte na setlist, který chcete odstranit, poté stiskněte tlačítko ÚROVNĚ TLAČÍTEK, které koresponduje se symbolem ozubeného kolečka.

SETLIST 1
SETLIST 2

MENU

V zobrazeném menu se pomocí ENKODÉRU posuňte na volbu „DELETE SETLIST“ a ENKODÉR na této volbě stiskněte, tak
zvolený setlist odstraníte (viz ilustrace níže). Jestliže zvolený setlist odstranit nechcete, stiskněte tlačítko ÚROVNĚ OVLADAČŮ
korespondující se symbolem „back“ (zpět (X), setlist odstraněn nebude. Po odstranění setlistu se vrátíte do menu Setlistu.
back

DELETE SETLIST
RENAME SETLIST

MENU

SETLIST 1

MENU
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WIFI USE
WiFi připojení komba Rumble Studio 40 / Stage 800 umožňuje snadné bezdrátové připojení komba k síti. Uživatel tak může
získat nejnovější aktualizace firmwaru komba Rumble Studio 40 / Stage 800 (viz strana 61). Začněte stisknutím funkčního
tlačítka MENU, pomocí ENKODÉRU se posuňte na volbu „WIFI“, poté stiskněte ENKODÉR, tak vstoupíte do nastavení WiFi.
Výchozí nastavení WiFi je „vypnuto“, toto nastavení je indikováno textem „WIFI OFF“ v červeném poli. Dalším stisknutím
ENKODÉRU WiFi zapnete, v zeleném poli bude zobrazen text „WIFI ON“. Při zapnuté WiFi se pomocí ENKODÉRU můžete
posouvat v seznamu dostupných sítí. Požadovanou síť zvolte stisknutím ENKODÉRU na příslušné volbě. Pokud v seznamu
není uvedena známá dostupná síť, můžete ji zadat manuálně pomocí volby „ADD HIDDEN NETWORK“ (Přidat skrytou síť)
uvedené na konci seznamu dostupných sítí. Znaky zadejte pomocí ENKODÉRU, postup zadávání znaků naleznete na straně
11. Po zvolení sítě vyberte ze zobrazeného menu volbu „CONNECT“ (Připojit). Výběr provedete stisknutím ENKODÉRU na
požadované volbě (další volby tohoto menu jsou popsány na straně 40).
Po zvolení volby „CONNECT“ budete kombem vyzváni k zadání hesla. Heslo zadejte po jednotlivých znacích: jedním stisknutím ENKODÉRU aktivujte kurzor, poté otáčením vyberte požadovaný znak. Opět stiskněte ENKODÉR, tak znak vložíte a
posunete se na další pozici. Tento postup opakujte, dokud nezadáte celé heslo. Po vložení všech znaků hesla stiskněte horní
tlačítko ÚROVNĚ (korespondující s volbou „done“ zobrazenou na displeji). Úspěšné připojení k síti je indikováno zelenou
tečkou vlevo před názvem sítě. Všechny tyto kroky jsou ilustrovány níže a na následující straně.
Pomocí tlačítek ÚROVEŇ PŘEDVOLBY a ÚROVEŇ OVLADAČŮ lze také některá menu zavřít (menu označená „x“) nebo se vrátit
do předchozího kroku (menu označená popisem „back“ - zpět).

FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP
MENU

WiFi

BLUETOOTH

Chcete-li se připojit k WiFi, nejprve stiskněte funkční tlačítko MENU.

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

WiFi
MENU

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

Pomocí ENKODÉRU se v menu posuňte na volbu „WiFi“, stisknutím ENKODÉRU pak vstupte do nastavení WiFi.

back

WiFi OFF
MENU

Výchozí nastavení WiFi je vypnuto („off“) (indikováno textem v červeném poli), stisknutím ENKODÉRU
WiFi zapnete (indikováno textem v zeleném poli).
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back
WiFi ON
NETWORK 1
MENU

NETWORK 2
NETWORK 3

Při zapnuté WiFi (jak je indikováno v zeleném poli) se pomocí ENKODÉRU posouvejte v
seznamu dostupných sítí, požadovanou síť zvolte stisknutím ENKODÉRU na příslušné volbě.

back
NETWORK 1
NETWORK 2
MENU

NETWORK 3
ADD HIDDEN NTWK

Síť je možné zpřístupnit také manuálně – výběrem a volbou nabídky „ADD HIDDEN NETWORK“ a
následným zadáním znaků. Znaky zadávejte otáčením a stisknutím ENKODÉRU.

back
CONNECT
FORGET
MODIFY

MENU

INFO

Po zvolení sítě vyberte ze zobrazeného menu nabídek „CONNECT“ (Připojit). Volbu proveďte stisknutím ENKODÉRU na této nabídce (další volby tohoto menu jsou popsány na straně 40).

back
ENTER PASSWORD:

*******

MENU

Po zvolení nabídky „CONNECT“ zadejte otáčením a stisknutím ENKODÉRU postupně jednotlivé znaky hesla.

done

ENTER PASSWORD:
ABCDEFG

MENU

Po vložení všech znaků hesla stiskněte tlačítko ÚROVNĚ PŘEDVOLBY (korespondující s volbou „done“ (hotovo) zobrazenou na displeji).
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back
WIFI ON
NETWORK 1
MENU

NETWORK 2
NETWORK 3

Zelená tečka zobrazená vlevo před názvem sítě indikujte úspěšné připojení k této síti.

Je-li WiFi v kombu zapnuta, jsou kromě volby „CONNECT“ (Připojit) v menu sítě dostupné také další volby. Jedná se o volby
„FORGET“ (Zapomenout), „MODIFY“ (Upravit) a „INFO“ (viz ilustrace níže). Pomocí ENKODÉRU se posouvejte a vyberte jednu z
voleb. Volby jsou popsány níže v textu.
back
CONNECT
FORGET
MODIFY

MENU

INFO

Detailní zobrazení DISPLEJE s nabídkou dalších voleb připojení WiFi: „FORGET“, „MODIFY“ a „INFO“.

FORGET (ZAPOMENOUT): Slouží k odpojení od sítě a odstranění sítě z paměti komba. Pokud chcete znovu zpřístupnit
„zapomenutou“ síť, postupujte podle kroků volby „ADD HIDDEN NETWORK“ (strany 38-39).
MODIFY (UPRAVIT): Slouží k modifikaci aktuálně zobrazených parametrů sítě „SSID“, „PROTOCOL“ a „PASSWORD“ (Heslo).
Pomocí ENKODÉRU se posouvejte, vyberte a zvolte jeden z těchto parametrů, poté otáčením a stisknutím ENKODÉRU zadávejte jednotlivé znaky až do dokončení kompletního zadání.
INFO: Slouží k zobrazení informací o aktuální síti: název (SSID), popis signálu, protokol a stav připojení. Tyto informace
nemohou být uživatelem modifikovány.

WIFI SPOJENÍ S VYUŽITÍM APLIKACE FENDER TONE™
Kromě možnosti připojení se k WiFi síti ze samotného komba Rumble Studio 40 nebo Stage 800 můžete využít také možnost
připojení prostřednictvím aplikace Fender Tone.
Postupujte takto: na mobilním zařízení otevřete aplikaci Fender Tone zařízení a vstupte do volby „Settings“ (Nastavení). Poté
připojte Bluetooth a zvolte možnost WiFi. Na obrazovce CHOOSE A NETWORK zvolte možnost „MANUAL SETUP“. Na obrazovce MANUAL SETUP je zobrazen seznam tří položek, ze kterých můžete volit.
•

NETWORK NAME (JMÉNO SÍTĔ): Zde zadáváte jméno sítě pomocí ENKODÉRU.

•

SECURITY WPA/NONE (ZABEZPEČENÍ WPA/ŽÁDNÉ): V případě, že je nutné použití hesla, zvolte pomocí ENKODÉRU
možnost „WPA“, v opačném případě zvolte NONE.

•

PASSWORD (HESLO): Pomocí ENKODÉRU zadejte heslo a zvolte „CONNECT“, tím iniciujete přístup k WiFi.
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POUŽITÍ BLUETOOTH
Komba Rumble Studio 40 / Stage 800 jsou vybavena možností připojení Bluetooth, díky kterému lze kombo snadno spárovat se
streamovacím zařízením a aplikací Fender ToneTM.
Funkci připojení Bluetooth zpřístupníte následujícím postupem: stiskněte funkční tlačítko MENU, pomocí ENKODÉRU se posouvejte
volbami a vyberte „BLUETOOTH“. Jako výchozí nastavení je Bluetooth zapnuto, toto nastavení je indikováno textem „BLUETOOTH
ON“ v zeleném poli. Na externím zařízení připojeném ke kombu zvolte RUMBLE. Chcete-li připojení Bluetooth vypnout, posouvejte
se pomocí ENKODÉRU a zvolte toto pole. Vypnutí bude indikováno textem „BLUETOOTH OFF“ v červeném poli (viz ilustrace níže).
Při spárování mobilního zařízení s Bluetooth s kombem Rumble Studio 40 / Stage 800 se v OKÉNKU DISPLEJE komba objeví výzva s
žádostí o potvrzení spárování se zařízením. Pomocí ENKODÉRU vyberte a zvolte volbu „YES“ nebo „NO“. Jakmile bylo externí zařízení
s kombem Rumble Studio 40 / Stage 800 poprvé spárováno, kombo si toto zařízení „zapamatuje“ a nebude požadovat opakované
potvrzení; pokud uživatel po zapamatování nezvolil na zařízení volbu „zapomenout“ Rumble Studio 40 / Stage 800.
Pokud si uživatel chce na svých externích zařízeních Rumble Studio 40 / Stage 800 přejmenovat, může tak učinit prostřednictvím
ENKODÉRU, výběrem a volbou možnosti „RENAME AMP“. Po zvolení této možnosti je třeba pomocí ENKODÉRU zadat nový název.
Postup zadávání názvu je uveden na straně 11. Mějte na paměti, že streamovací zařízení a USB audio (strana 44) nemohou být použity současně.
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Aktivace funkce Bluetooth: nejdříve stiskněte funkční tlačítko MENU.

ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Pomocí ENKODÉRU se posuňte na volbu „BLUETOOTH“, poté stisknutím ENKODÉRU vstupte do nastavení Bluetooth.

back

BLUETOOTH ON
RENAME AMP
BT & AUX VOLUME

MENU

Výchozí nastavení Bluetooth je „ON“ (Zapnuto), je indikováno zeleným polem), na
externím zařízení zvolte „RUMBLE“.

CONFIRM

BT Passkey is: 012345?

YES
NO

MENU

Při prvním spárování Bluetooth zařízení s Rumble Studio 40 / Stage 800 bude v OKÉNKU DISPLEJE komba zobrazen dotaz s výzvou k
potvrzení spárování. Pomocí ENKODÉRU se posuňte a zvolte jednu z možností „YES“ nebo „NO“.
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back

BLUETOOTH OFF
RENAME AMP
BT & AUX VOLUME

MENU

Chcete-li Bluetooth vypnout, posuňte se pomocí ENKODÉRU na volbu „BLUETOOTH OFF“, stisknutím ENKODÉRU na této volbě Bluetooth
vypnete (bude indikováno červeným polem).

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI BLUETOOTH / VSTUPU AUX
V případě, že přehráváte přes kombo Rumble Studio 40 / Stage 800 audio z externího zdroje (streamování Bluetooth nebo
přímým zapojením do vstupu Aux na horním panelu komba), máte k dispozici čtyři možnosti nastavení hlasitosti externího
zvuku, včetně automatického použití výchozího nastavení. Do ovládání hlasitosti zvuku vstoupíte následovně: nejdříve
stiskněte funkční tlačítko MENU a pomocí ENKODÉRU vyberte a zvolte „BLUETOOTH“ (viz ilustrace níže).
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Pomocí ENKODÉRU se posuňte a zvolte „BT&AUX VOLUM, poté posouváním vyberte a zvolte jednu ze čtyř možností (viz
ilustrace níže).
back
BLUETOOTH ON
RENAME AMP

BT & AUX VOLUME

MENU

back
HIGH
NORMAL
LOW

MENU

MASTER

•

HIGH, NORMAL, LOW: U těchto tří nastavení je pro úroveň externího zvuku použito pevné nastavení zesílení, za účelem
získání rozsahu hlasitosti vhodného z hlediska okolních prostředí (např. obytná místnost nebo kancelář); hlasitost
externího audia je ovládána na zdroji zvuku, knoflíkem MASTER VOLUME komba není nijak ovlivněna. To zjednodušuje vyvážení míchání nástroje a signálů externího zvuku po nastavení hlasitosti externího audio zařízení na komfortní
úroveň. POZNÁMKA: Abyste zamezili nechtěnému zesílení hlasitosti, předtím, než zvolíte možnosti NORMAL nebo HIGH,
zeslabte hlasitost externího audio zařízení.

•

MASTER: Výchozí nastavení, ve kterém je externí audio nastaveno na nejvyšší pevné zesílení, zatímco jak hlasitost
nástroje, tak hlasitost externího audia jsou pohodlně ovládány knoflíkem MASTER VOLUME. K vyvážení mixu nástroje a
signálů externího audia nejdříve nastavte knoflík MASTER VOLUME na kombu na požadovanou úroveň nástroje, poté
upravte nastavení hlasitosti na externím audio zařízení na požadovanou úroveň.

Poté, co vyberete jednu z voleb, stiskněte funkční tlačítko MENU nebo TLAČÍTKO ÚROVNĚ korespondující na displeji zobrazené
výzvě „back“ (zpět).
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VESTAVĚNÁ LADIČKA
Do funkce vestavěné chromatické ladičky komba Rumble Studio 40 / Stage 800 vstoupíte stisknutím a podržením funkčního
tlačítka TAP, tlačítko držte stisknuté po dobu 2 sekund. Druhou možností vstupu do funkce ladičky je stisknutí funkčního
tlačítka MENU s následnou volbou TUNER. Výběr volby provedete otáčením a stisknutím ENKODÉRU. Bez ohledu na to, zda
je tón o půl tónu níže nebo výše, bude na DISPLEJI zobrazeno písmeno odpovídající tónu ve žlutém kolečku, umístěném vlevo (je-li tón níže) nebo vpravo (je-li tón výše) od svislé středové čáry. Současně bude v dolní části DISPLEJE uvedena přesná
číselná hodnota výšky (v centech). Pokud je tón naladěný, bude barva kolečka zelená a kolečko bude umístěno přesně na
středové svislé čáře. Po dokončení ladění opustíte ladičku stisknutím tlačítka ÚROVNĚ PŘEDVOLBY (viz ilustrace níže). Je třeba poznamenat, že při použití ladičky je zcela ztlumen výstup reproduktoru. Funkcí ladičky je vybaven také nožní přepínač
MGT-4 (viz strana 52).
SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

TAP

Do funkce ladičky vstoupíte stisknutím funkčního tlačítka MENU (označeno žlutou šipkou), tak se dostanete do nabídky voleb obsahujících také volbu TUNER (ladička) nebo stisknutím a podržením funkčního tlačítka TAP (označeno zelenou šipkou).

SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

Otáčením a stisknutím ENKODÉRU na volbě TUNER (nebo stisknutím a držením funkčního tlačítka TAP po dobu dvou sekund) zvolte TUNER.

TUNER

A

MENU

+15

Pokud není naladění správné, objeví se zahraný tón ve žlutém kolečku vlevo (při naladění níže) nebo vpravo (při naladění
výše) od svislé středové čáry. V dolní části DISPLEJE bude zobrazena hodnota výšky v centech (setinách půltónu).

TUNER

A

MENU

0

Pokud je naladění správné, objeví se zahraný tón v zeleném kolečku umístěném na svislé středové čáře.

TUNER

A

MENU

0

Funkci ladičky ukončíte stisknutím tlačítka ÚROVNĚ PŘEDVOLBY.
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ZDÍŘKY PRO PŘIPOJENÍ ZVUKOVÉHO ZAŘÍZENÍ A SLUCHÁTEK
Panel s ovladači komba Rumble Studio 40 / Stage 800 je vybaven dvěma zdířkami 3,5 mm (1/8”) — vstupem AUX pro připojení externího mobilního/zvukového zařízení a výstupem pro snadné použití sluchátek (při použití výstupu pro sluchátka je
zcela ztlumen výstup reproduktoru).
Pokyny k ovládání hlasitosti streamovaného zvuku a jiných zařízení připojených ke vstupu AUX naleznete na straně 42
„Ovládání hlasitosti Bluetooth / vstupu AUX“.

ZAPOJENÍ USB
Zadní panel komba Rumble Studio 40 / Stage 800 je osazen USB audio portem, umožňujícím nahrávání. Pomocí mikro USB
kabelu (není součástí dodávky) můžete do tohoto portu zapojit počítač s nahrávacím softwarem. Pro připojení počítače Apple
není nutný žádný externí ovladač. Při připojení počítače pracujícího na bázi Windows si musí uživatel stáhnout ovladač ASIO s
nastavením zařízení Fender Mustang. Ovladač je k dispozici na www.support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-Howdo-I-know-which-ASIO-Driver-to-use-.
Mějte na paměti, že menu AMP SETTINGS (viz strana 57) obsahuje ovládání zesílení speciálně pro použití při nahrávání s
použitím USB portu na zadním panelu. Také mějte na paměti, že funkce Bluetooth audio streaming a USB audio (strana 41)
nemohou být použity současně.

USB

800
Detailní zobrazení USB portu na zadním panelu.

VÝSTUPY LINE OUT A FX SEND/RETURN
Komba Rumble Studio 40 / Stage 800 jsou vybavena výstupními zdířkami symetrického výstupu (levým a pravým). Zdířky
jsou osazeny na zadním panelu komba a slouží k zapojení externího nahrávacího a zesilovacího zvukového zařízení (viz
ilustrace níže). Výchozím nastavením výstupů jsou dva mono výstupy – „PRE“ (přímý a neovlivněný signál) a „POST“ (signál
s veškerým zpracováním). Výstupy lze nakonfigurovat také na stereo (POST). Nastavení můžete nakonfigurovat ve volbě
menu „AMP SETTINGS“ (viz strana 57).
MONO
LINE OUT

STEREO
LINE OUT
MONO

OUT
Detailní zobrazení pravé a levé zdířkyLINE
symetrického
výstupu na zadním panelu komba.

Efektové smyčce komba Rumble Studio 40 / Stage 800 slouží zdířky výstupu pravá/levá FX (send) a vstupu pravá/levá FX (return) umístěné zcela vpravo na zadním panelu komb, určené pro použití(MONO)
externích mono a stereo efektů (viz ilustrace níže).
K zapojení mono efektů používejte levý kanál. Mějte na paměti, že efekty zapojené do těchto zdířek jsou globální (nejsou
STEREO
vztaženy ke konkrétní předvolbě) a představují poslední prvky
v signálové cestě.
LINE OUT

(MONO)
(MONO)

(MONO)

Detailní zobrazení zdířek levého a pravého výstupu/vstupu FX na zadním panelu komba.
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POUŽITÍ NOŽNÍHO PŘEPÍNAČE
S kombem Rumble Studio 40 / Stage 800 mohou být použity dva nožní přepínače — přepínač MGT-4 a pedál EXP-1 Expression.
Čtyřtlačítkový nožní přepínač MGT-4 je součástí dodávky komba Rumble Stage 800, u modelu Rumble Studio 40 je k dispozici jako volitelná výbava. Nožní přepínač poskytuje možnost pohodlného vzdáleného ovládání některých funkcí komba,
včetně funkce vestavěné ladičky, volby zesilovače v předvolbě, výběru seznamu předvoleb, výběru předvolby pomocí funkce
rychlého přístupu (Quick Access), pominutí efektů, 60 sekundové smyčky a další. Pedál EXP-1 Expression (pro komba Rumble
Studio 40 a Stage 800 k dispozici jako volitelná výbava) je pedál s dvojím režimem umožňující ovládání hlasitosti komba a
ovládání parametrů zesilovače/efektu.
Každý z těchto pedálů může být použit jednotlivě při zapojení pedálu do zdířky „FOOTSWITCH“ na zadním panelu komba, nebo
lze oba pedály „zřetězit“ a použít oba současně (pokyny k takovému propojení naleznete zespodu na pedálu EXP-1 Expression).

POPIS NOŽNÍHO PŘEPÍNAČE MGT-4
Nožní přepínač MGT-4 je vybaven čtyřmi tlačítky — tlačítkem MODE zcela vlevo a třemi očíslovanými tlačítky FUNKCÍ. U
tlačítka MODE zcela vlevo jsou umístěny čtyři LED diody (jedna přímo nad tlačítkem MODE a tři pod a mírně vlevo od něj),
další tři LED diody FUNKCÍ jsou umístěny v horní části (vždy nad tlačítkem FUNKCE) a jedna LED dioda FUNKCE je umístěna
ve středu přímo pod OKÉNKEM DISPLEJE.
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A. TLAČÍTKO MODE: Slouží k volbě jednoho ze čtyř režimů: QUICK ACCESS QA (Rychlý přístup), PRESETS (Předvolby), EFFECTS (Efekty) a LOOPER (Smyčka).
B. TLAČÍTKA FUNCTION: Tato tři očíslovaná tlačítka slouží k ovládání určitých funkcí komba, o které funkce se konkrétně
jedná, závisí na zvoleném režimu nožního přepínače.
C. OKÉNKO DISPLEJE: Slouží k zobrazení aktuálně používané funkce nožního přepínače.
D. LED DIODY MODE: Tyto čtyři LED diody zcela vlevo indikují, který ze čtyř možných režimů nožního přepínače je právě
používán — QUICK ACCESS („QA,“ červená), PRESETS (červená), EFFECTS (zelená) a LOOPER (žlutá). Horní LED dioda
MODE slouží v některých případech také jako LED dioda FUNKCE (E).
E. LED DIODY FUNKCÍ: Řada červených LED diod v horní části nožního přepínače a jedna LED dioda umístěná pod
OKÉNKEM DISPLEJE (C) slouží k indikaci právě používaných funkcí. Horní dioda umístěná nejvíce vlevo MODE LED (D)
slouží v některých případech také jako LED dioda FUNKCE.
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NOŽNÍ PŘEPÍNAČ MGT-4: REŽIMY
Nožní přepínač MGT-4 nabízí čtyři speciální režimy ovládání komba Rumble Studio 40 / Stage 800 — QUICK ACCESS QA (Rychlý
přístup), PRESETS (Předvolby), EFFECTS (Efekty) a LOOPER (Smyčka). Chcete-li vybrat konkrétní režim, sešlápnutím tlačítka
MODE (A) na nožním přepínači zcela vlevo procházejte režimy, dokud nedosáhnete požadovaného režimu, indikovaného
rozsvícením příslušné LED diody MODE (D).
REŽIM RYCHLÉHO PŘÍSTUPU
REŽIM RYCHLÉHO PŘÍSTUPU („QA“) umožňuje uživateli vybrat tři předvolby a přiřadit je jednotlivým tlačítkům FUNKCÍ. Postupujte následovně: nejdříve stiskněte funkční tlačítko komba MENU, poté se pomocí ENKODÉRU posouvejte nabídkami, ze
zobrazených nabídek vyberte a zvolte položku menu „FOOTSWITCH“.
Pomocí ENKODÉRU se posouvejte, v zobrazeném menu FOOTSWITCH vyberte a zvolte „MGT-4 (4-BUTTON)“, poté se posouvejte a zvolte „QUICK ACCESS“. Tím iniciujete režim rychlého přístupu.
Jako výchozí nastavení funkce RYCHLÉHO PŘÍSTUPU jsou nastaveny první tři předvolby komba Rumble Studio 40 / Stage 800.
Chcete-li kterékoli ze tří pozic RYCHLÉHO PŘÍSTUPU přiřadit jinou předvolbu, posouvejte se pomocí ENKODÉRU mezi
možnými nabídkami, vyberte a zvolte požadovaný slot RYCHLÉHO PŘÍSTUPU (1, 2 nebo 3). Po zvolení slotu se posouvejte v
seznamu předvoleb a na předvolbě požadované pro zvolený slot rychlého přístupu stiskněte ENKODÉR. Stejně postupujte i
u dalších dvou slotů.
Po přiřazení předvoleb v režimu RYCHLÉHO PŘÍSTUPU jsou tyto předvolby dosažitelné použitím nožního přepínače MGT4. Při aktivovaném režimu RYCHLÉHO PŘÍSTUPU (je indikováno rozsvícenou červenou diodu MODE LED v horní části zcela
vlevo) šlápněte na tlačítko MODE. Nyní jsou tři předvolby RYCHLÉHO PŘÍSTUPU přiřazeny odpovídajícím tlačítkům FUNKCÍ
nožního přepínače 1, 2 a 3. Při sešlápnutí tlačítka FUNKCE dojde k aktivaci tohoto tlačítka, rozsvítí se příslušná červená LED
dioda FUNKCE a v OKÉNKU DISPLEJE bude zobrazena právě používaná předvolba RYCHLÉHO PŘÍSTUPU (viz ilustrace níže a
na další straně).

SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

Chcete-li vstoupit do režimu RYCHLÉHO PŘÍSTUPU, nejprve stiskněte funkční tlačítko MENU.

TUNER
GLOBAL EQ

FOOTSWITCH
MENU

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

Pomocí ENKODÉRU se posouvejte nabídkami a zvolte „FOOTSWITCH“.
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back
EXP-1 (EXPRESSION)

MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Pomocí ENKODÉRU se posouvejte nabídkami menu FOOTSWITCH a zvolte „MGT-4 (4-BUTTON)“.

back

QUICK ACCESS
LOOPER ON

MENU

Pomocí ENKODÉRU se posouvejte a zvolte „QUICK ACCESS“, tím režim rychlého přístupu iniciujete.

QA PRESETS:

back

1 PRESET
2 PRESET

MENU

3 PRESET

Pomocí ENKODÉRU se posouvejte a zvolte jeden ze tří přednastavených slotů rychlého přístupu.

back

6 KGB-800
7 ROCKIN’ PEG
8 BASSMAN 300 P>

MENU

9 ’59 BASSMAN 4X>
10 ’70S BRITISH

Pomocí ENKODÉRU se posouvejte nabídkami a zvolte předvolbu, která bude přiřazena slotu zvolenému v předchozím kroku.
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Šlápnutím na tlačítko MODE nožního přepínače (na ilustraci označeno zelenou šipkou) procházejte režimy, dokud se nerozsvítí červená
LED dioda RYCHLÉHO PŘÍSTUPU „QA“ (vlevo nahoře). Tři předvolby RYCHLÉHO PŘÍSTUPU jsou přiřazeny jednotlivým tlačítkům FUNKCÍ 1,
2 a 3 (na ilustraci označena žlutými šipkami). Každé pozici je přiřazena červená LED dioda FUNKCE , indikující použití příslušné pozice. V
OKÉNKU DISPLEJE je zobrazena předvolba právě používaná v RYCHLÉM PŘÍSTUPU (na ilustraci výše předvolba 1).
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REŽIM PŘEDVOLEB
REŽIM PŘEDVOLEB umožňuje uživateli dosáhnout kteroukoli z mnoha předvoleb komba Rumble Studio 40 / Stage 800 pomocí nožního přepínače MGT-4 (včetně předvoleb v setlistech, viz strana 49). Postupujte následovně: sešlapujte tlačítko MODE,
dokud nedojde k aktivaci režimu předvoleb „PRESETS“, aktivace tohoto režimu je indikována rozsvícenou červenou LED
diodou MODE vlevo od popisu „PRESETS“.
V aktivovaném režimu PRESETS nožního přepínače MGT-4 jsou předvolby dostupné formou sekvenčních skupin nazývaných
„banky“. V rámci banky je každá ze tří předvoleb přiřazena jednomu z tlačítek FUNKCÍ 1, 2 a 3. Chcete- li se v systému bank
trojic předvoleb posunout „nahoru“, sešlápněte současně tlačítka FUNKCÍ 2 a 3 (tato tlačítka jsou na přepínači pro tento účel
označena „BANK UP“). Chcete-li se v systému bank přesunout „dolů“, sešlápněte současně tlačítko MODE a tlačítko FUNKCE 1
(tato tlačítka jsou pro tento účel označena „BANK DOWN“).
Poté co dosáhnete banky, která obsahuje požadovanou předvolbu, můžete požadovanou předvolbu zvolit sešlápnutím
příslušného tlačítka FUNKCE. Po zvolení požadované předvolby se rozsvítí odpovídající červená LED dioda FUNKCE a právě
používaná předvolba bude zobrazena v OKÉNKU DISPLEJE (viz ilustrace níže).
Je třeba poznamenat, že při aktivaci režimu PRESETS se nožní přepínač MGT-4 automaticky nastaví na tu předvolbu komba Rumble
Studio 40 / Stage 800, která již byla zvolena na kombu (bez ohledu na to, o kterou předvolbu se jedná). Tato předvolba bude přiřazena tlačítku FUNKCE nožního přepínače odpovídajícího pozici předvolbě v bance, která tuto předvolbu obsahuje (1, 2 nebo
3). Např. je-li na kombu nastavena předvolba číslo 33, nožní přepínač MGT-4 v režimu PRESETS bude nastaven také na předvolbu číslo 33 a přiřadí tuto předvolbu tlačítku FUNKCE 3 (jedná se o třetí předvolbu banky obsahující předvolby 31, 32 a 33).
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Sešlápnutím tlačítka MODE nožního přepínače (označeno zelenou šipkou), procházejte jednotlivými režimy, dokud se nerozsvítí červená LED dioda u popisu „PRESETS“ u tlačítka MODE. Tlačítkům FUNKCÍ 1, 2 a 3 (označena žlutými šipkami) bude přiřazena banka, která
obsahuje předvolbu nastavenou na kombu (bez ohledu na to, o jakou předvolbu se jedná). Každému tlačítku přináleží červená LED dioda
FUNKCE, indikující používání této funkce. Právě používaná předvolba je zobrazena také v OKÉNKU DISPLEJE (na ilustraci výše předvolba 1).
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V režimu PRESETS se můžete posouvat bankami předvoleb nahoru („BANK UP“) současným sešlápnutím tlačítek FUNKCE 2 a 3 (označeno
dvojitou šipkou vpravo). Posouvat bankami předvoleb dolů („BANK DOWN“) se můžete současným sešlápnutím tlačítka MODE a tlačítka FUNKCE 1 (označeno dvojitou šipkou vlevo). V rámci vybrané banky zvolíte požadovanou předvolbu sešlápnutím tlačítka FUNKCE
odpovídajícího požadované předvolbě (na této ilustraci tlačítko 1).
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Je-li nožní přepínač MGT-4 v režimu Presets (Předvolby) a Rumble Studio 40 / Stage 800 v režimu Setlist, může být přepínač
MGT- 4 použit k volbě předvolby z daného setlistu.
V této konfiguraci jsou první tři předvolby setlistu přiřazeny tlačítkům FUNKCE 1, 2 a 3 na přepínači MGT-4. Jednoduše
šlápněte na tlačítko odpovídající požadované předvolbě. Pokud setlist obsahuje více než tři předvolby, další předvolby
můžete volit pomocí funkcí přepínače „BANK UP” ad „BANK DOWN” popsaných na straně 48.
POZNÁMKA: Nožní přepínač MGT-4 není používán ke vstupu do režimu Setlist na kombu, ani k výběru setlistu z menu Setlist. Je používán pouze k výběru předvolby v rámci jednoho setlistu.

REŽIM EFEKTŮ
Režim EFEEKTŮ umožňuje uživateli pominout kterýkoli z prvních tří efektů nastavených v předvolbě. Efekt pominete následujícím postupem: sešlápněte tlačítko MODE, dokud není aktivován režim „EFFECTS“, aktivace tohoto režimu je indikována
rozsvícením zelené LED diody MODE vlevo od popisu „EFFECTS“. V předvolbě, která je nastavena na kombu, (bez ohledu na
to, o kterou předvolbu se jedná) jsou první tři efekty předvolby (jsou-li v předvolbě obsaženy) přiřazeny tlačítkům FUNKCÍ 1, 2
a 3 (na nožním přepínači pro tento účel označeny jako „FX 1,“ „FX 2“ a „FX 3“). Je-li efekt zapnut, bude rozsvícena červená LED
dioda FUNKCE nad tlačítkem FUNKCE přiřazeným efektu. Efekt pominete sešlápnutím korespondujícího tlačítka FUNKCE, v
tom okamžiku jemu příslušející červená LED dioda FUNKCE zhasne (viz ilustrace níže).
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Sešlápněte tlačítko MODE nožního přepínače (označeno zelenou šipkou), procházejte režimy, dokud se nerozsvítí zelená LED dioda tlačítka
MODE u popisu „EFFECTS“. První tři efekty předvolby, která je nastavena na kombu (bez ohledu na to, o jakou předvolbu se jedná) jsou přiřazeny
tlačítkům FUNKCE 1,2 a 3 (označena žlutými šipkami). Každému tlačítku přináleží červená LED dioda FUNKCE, indikující používání této funkce. V
příkladu zobrazeném výše je efekt předvolby přiřazený tlačítku FUNKCE 1 zapnutý (FX 1) a lze jej sešlápnutím tohoto tlačítka pominout.

REŽIM SMYČKY
Režim smyčky LOOPER umožňuje uživateli nahrávat smyčky trvající až 60 sekund a přihrávat další party (overdub). K původnímu nahranému partu lze přihrávat libovolný počet partů, a party tak vrstvit. Vymazán může být pouze poslední přihraný part.
Chcete-li nahrát smyčku, sešlápněte tlačítko MODE (na ilustraci níže označeno zelenou šipkou), dokud nedosáhnete aktivace
režimu „LOOPER“, aktivace tohoto režimu je indikována rozsvícenou žlutou LED diodou MODE LED (viz ilustrace níže).
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Sešlápnutím tlačítka FUNKCE 1 (na ilustraci níže označeno žlutou šipkou) s popiskem „REC/DUB“ začněte nahrávat první hudební pasáž. Začne blikat červená LED dioda FUNKCE nad tlačítkem FUNKCE 1 a v OKÉNKU DISPLEJE bude zobrazen text „REC“,
indikující režim nahrávání SMYČKY. Zahrajte pasáž trvající nejvýše 60 sekund (viz ilustrace níže).
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Po dohrání první hudební pasáže zastavte nahrávání a sešlápnutím tlačítka FUNKCE 2 s popisem „PLAY/STOP“ (na ilustraci
níže označeno žlutou šipkou) spusťte automatický playback první pasáže. Červená LED dioda FUNKCE nad tlačítkem FUNKCE 1
přestane blikat, rozsvítí se červená LED dioda FUNKCE nad tlačítkem FUNKCE 2 a v OKÉNKU DISPLEJE bude zobrazením „PLA“
indikován playback (viz ilustrace níže). Playback zastavíte opětovným sešlápnutím tlačítka FUNKCE 2, v OKÉNKU DISPLEJE bude
zobrazeno „STP“ (na ilustraci níže není zobrazeno).
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Alternativně můžete po dohrání první hudební pasáže znovu sešlápnout tlačítko FUNKCE 1 (na ilustraci níže označeno žlutou
šipkou), tak vstoupíte přímo do režimu přihrávání (overdub). Červená LED dioda FUNKCE nad tlačítkem FUNKCE 1 bude stále
blikat a v OKÉNKU DISPLEJE bude zobrazeno „DUB“, indikující režim overdub SMYČKY LOOPER. K první hudební pasáži je nyní
možné přihrát druhou. Režim Overdub lze aktivovat také během playbacku první pasáže nebo po zastavení playbacku, to provedete opětovným sešlápnutím tlačítka FUNKCE 1. Pokračujte v přihrávání hudebních pasáží tak, jak potřebujete. Po nahrání
přihrávané pasáže sešlápnutím tlačítka FUNKCE 2 (na ilustraci níže označeno zelenou šipkou) spustíte a zastavíte playback všech
nahraných partů (viz ilustrace níže).
ASSY. P/N 7710238000

QA
MODE
BANK UP

BANK DOWN

HOLD
TUNER

PRESETS

1

2

3

EFFECTS

FX 1

FX 2

FX 3

LOOPER

REC/DUB

PLAY/STOP

UNDO

MGT-4

50

Během nahrávání, playbacku nebo zastavení první hudební pasáže může uživatel v případě potřeby zrušit nahrávání
sešlápnutím tlačítka FUNKCE FUNCTION 3 s popisem „UNDO“ (na ilustraci níže označeno žlutou šipkou). Při sešlápnutí tohoto tlačítka bude nahrávání zastaveno a v OKÉNKU DISPLEJE budou zobrazeny tři čárky indikující vymazání všeho, co
bylo nahráno. Pokud však již byly přidány přihrávky, uplatní se funkce UNDO pouze na poslední nahrávaný part, předchozí
přihrané party nemohou být vymazány (viz ilustrace níže). Novou relaci smyčky zahájíte z režimu STOP jednoduše šlápnutím
na tlačítko „REC“ (tlačítko FUNKCE 1).
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Aby nemohlo dojít k nechtěnému spouštění smyčky během hraní, je možné smyčku vypnout. Chcete-li smyčku vypnout,
stiskněte funkční tlačítko MENU, poté se pomocí ENKODÉRU posouvejte a zvolte „FOOTSWITCH“ (viz ilustrace níže).
TUNER
GLOBAL EQ

FOOTSWITCH
MENU

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

Pomocí ENKODÉRU se posouvejte a zvolte „MGT-4“ (viz ilustrace níže).
back
EXP-1 (EXPRESSION)

MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Pomocí ENKODÉRU se posuňte na „LOOPER ON“ a stisknutím ENKODÉRU smyčku vypněte (viz ilustrace níže). Jestliže chcete
smyčku znovu zapnout, posuňte se na „LOOPER OFF“ a stiskněte ENKODÉR.
back
QUICK ACCESS

LOOPER ON

MENU

back
QUICK ACCESS

LOOPER OFF

MENU
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NOŽNÍ PŘEPÍNAČ MGT-4: LADIČKA
Nožní přepínač MGT-4 může být využit také pro ladění bez nutnosti použití rukou. Sešlápněte a krátce podržte sešlápnuté
tlačítko FUNKCE 3 (označené pro tento účel popisem „HOLD TUNER“, označeno žlutou šipkou), tak aktivujete chromatickou
ladičku. V OKÉNKU DISPLEJE bude zobrazena nota nejbližší vyhledávané výšce, dvě červené LED diody FUNKCÍ v horní levé
části se rozsvítí, indikují stupeň naladění pod, zatímco dvě červené LED diody FUNKCÍ v horní pravé části se rozsvítí a indikují
stupeň naladění nad. Při dosažení správné výšky se LED dioda FUNKCE ve středu pod OKÉNKEM DISPLEJE rozsvítí zeleně. Po
dokončení ladění znovu sešlápněte tlačítko FUNKCE 3, vrátíte se tak do režimu hraní (viz ilustrace níže). Je třeba poznamenat, že
při použití ladičky přepínače MGT-4 je zcela ztlumen výstup pro reproduktor.
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Funkci ladění pomocí nožního přepínače MGT-4 aktivujete sešlápnutím a krátkým podržením tlačítka FUNKCE 3 (označeno žlutou
šipkou). V uvedeném příkladu je zobrazen tón „A“ jako naladěný mírně níže, což je indikováno červenou LED diodou FUNKCE v
horní části zcela vpravo (označena zelenou šipkou).
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V příkladu uvedeném zde je zobrazen tón „A“ jako naladěný mírně výše, což je indikováno červenou LED diodou FUNKCE v horní části vpravo blíže středu (označeno žlutou šipkou).
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V příkladu uvedeném zde je tón „A“zobrazen jako správně naladěný, což je indikováno zelenou LED diodou FUNKCE
umístěnou ve středu pod OKÉNKEM DISPLEJE (označeno žlutou šipkou). Po dokončení ladění sešlápněte tlačítko
FUNKCE 3 (označeno zelenou šipkou), tím funkci ladění pomocí nožního přepínače opustíte.
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PEDÁL EXP-1 EXPRESSION
Pedál EXP-1 Expression je nožní ovladač s dvojím režimem. Umožňuje uživateli ovládat
celkovou výstupní hlasitost Master volume (v režimu „Volume“) a parametry zesilovače a
efektů (v režimu „Expression“).
K přepínání mezi režimy Volume a Expression slouží přepínač umístěný v horní části pedálu (je stlačován
špičkou nohy). K přepnutí režimu dojde šlápnutím na tento přepínač. K označení aktivního režimu jsou
použity červená a zelená LED dioda. Režim Volume, indikovaný zelenou LED diodou, ovládá celkovou hlasitost, kombo jím lze také
zcela ztlumit. Režim Expression, indikovaný červenou LED diodou, ovládá parametry komba Rumble Studio 40 / Stage 800 jako jsou
frekvence wah efektů, rychlosti modulace efektů atd.
Pedál EXP-1 připravte k použití následujícím postupem: zapojte pedál do zdířky pro zapojení nožního přepínače na zadním panelu
komba a kombo zapněte. Stiskněte funkční tlačítko MENU na kombu a pomocí ENKODÉRU se posouvejte volbami menu a zvolte
menu „FOOTSWITCH“. Poté se pomocí ENKODÉRU v zobrazeném menu posuňte a zvolte volbu „EXP-1 (EXPRESSION)“ (viz ilustrace níže).
TUNER
GLOBAL EQ

FOOTSWITCH
MENU

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

back

EXP-1 (EXPRESSION)
MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Budou zobrazeny následující možnosti, ze kterých je třeba zvolit: „PRESET SETTINGS“ (Nastavení pro předvolbu) nebo „GLOBAL
SETTINGS“ (Globální nastavení) (viz ilustrace níže). Pomocí ENKODÉRU zvolte jednu z těchto voleb. NASTAVENÍ PRO PŘEDVOLBU slouží k přiřazení pedálu EXP-1 ke konkrétnímu zesilovači nebo efektu v rámci dané předvolby; v předvolbě tak lze upravovat
škálu parametrů (v závislosti na používaném kombu a zvolené předvolbě). GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ slouží k nastavení parametrů,
které se budou vztahovat na všechny předvolby. Obě možnosti jsou podrobněji popsány dále v textu.
back

PRESET SETTINGS
GLOBAL SETTINGS

MENU

NASTAVENÍ PRO PŘEDVOLBU
Jak bylo uvedeno výše, volba NASTAVENÍ PRO PŘEDVOLBU slouží k přiřazení pedálu EXP-1 ke konkrétnímu zesilovači nebo
efektu v rámci zvolené předvolby. Postupujte následovně: stiskněte ENKODÉR na volbě PRESET SETTINGS, v prostřední
ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY budou zobrazeny - jeden po druhém — zesilovač a efekty dané předvolby, kterým může být
pedál EXP-1 přiřazen. Pomocí ENKODÉRU se lze posouvat v nabídce těchto možností (viz ilustrace níže).
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V EXP-1 NASTAVENÍ PRO PŘEDVOLBU: v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY jsou jeden po druhém zobrazeny zesilovač a efekty předvolby,
kterým může být pedál EXP-1 přiřazen. Pomocí ENKODÉRU se můžete mezi jednotlivými položkami posouvat.
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Jakmile je v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY zvýrazněn zesilovač nebo efekt, budou v ÚROVNI OVLADAČŮ pod ÚROVNÍ
SIGNÁLOVÉ CESTY zobrazeny některé položky, které lze v rámci této předvolby konfigurovat pro pedál EXP-1. Stisknutím
tlačítka ÚROVNĚ OVLADAČŮ vstupte do ÚROVNĚ OVLADAČŮ (viz ilustrace níže).
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Chcete-li přiřadit EXP-1 ke konkrétnímu efektu v rámci dané předvolby, stiskněte tlačítko ÚROVNĚ OVLADAČŮ (označeno žlutou šipkou),
tak bude umožněn přístup k položkám obsahujícím nastavení parametrů efektu („PARAM“). V zobrazeném příkladu bude EXP-1 sloužit k
ovládání efektu stompbox overdrive Green Box.

Pomocí ENKODÉRU se posouvejte a zvolte „PARAMETER“, tak budete moci zvolit řídící parametr zesilovače nebo efektu zobrazeného v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY, který bude ovládán prostřednictvím pedálu EXP-1 v režimu Expression (viz ilustrace níže).
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Pomocí ENKODÉRU (označen žlutou šipkou) se posuňte na „PARAMETER“. V toto položce jsou obsaženy jednotlivé ovladače efektu,
zvýrazněného v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY. V zobrazeném příkladu je jedním z parametrů efektu zkreslení Green Box parametr „LEVEL“,
tento parametr může být pedálu EXP-1 přiřazen.

Po zvolení parametru se barva pole tohoto parametru změní z modré na červenou a pomocí ENKODÉRU se lze nyní posouvat mezi jeho různými ovladači. Stisknutím ENKODÉRU na kterémkoli z nich můžete měnit jejich nastavení při použití pedálu
EXP-1 (viz ilustrace níže). Po zvolení ovladače se barva pole změní z modré na červenou, tak je indikováno, že nastavení
tohoto ovladače může být nyní upraveno. Po dokončení úprav nastavení stiskněte znovu ENKODÉR, barva pole ovladače se
změní zpět na modrou a nová hodnota parametru se stane platnou.
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Na příkladu zobrazeném výše: stiskněte ENKODÉR (označen žlutou šipkou) na volbě „LEVEL“. Pole této volby se změní z modré na červenou, tak je indikováno, že nastavení tohoto parametru efektu Green Box overdrive pro ovládání pedálem EXP-1 může být upravováno.

Po dokončení úpravy nastavení stiskněte funkční tlačítko SAVE, tak změny nastavení parametru uchováte (viz ilustrace níže).
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V ÚROVNI OVLADAČŮ se nachází některé další režimy pedálu EXP-1. Pomocí ENKODÉRU se můžete mezi těmito režimy posouvat a volit jednotlivé režimy a v nich obsažené možnosti. Jsou to režimy:
REŽIM VOLUME („VOL“): Slouží k vypnutí funkce režimu Volume pedálu EXP-1 (zelená LED dioda) (viz ilustrace níže).
REŽIM EXPRESSION („EXP“): Umožňuje tři rozdílná přiřazení. „OFF“ vypíná funkci režimu Expression pedálu EXP-1 (červená
LED dioda). „VOLUME“ konfiguruje EXP-1 na ovládání celkové hlasitosti (master volume) (obdobné jako v režimu VOLUME
výše). „AMP/FX“ konfiguruje EXP-1 na ovládání zesilovače nebo efektu zobrazeného v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY.
REŽIMY HEEL a TOE: Společně, tyto režimy specifikují rozsah ovládaných parametrů.
REŽIM LIVE: Při zapnutém režimu LIVE nakonfigurované parametry okamžitě přeskočí na hodnoty „přikázané” pozicí
pedálu. Při vypnutém režimu je původní pozice pedálu „ignorována“, dokud není pedál přesunut, poté je v synchronizaci s
nakonfigurovanými parametry.
REŽIM BYPASS: Při zapnutém režimu BYPASS může být pominutí efektu přepínáno (vypnuto-zapnuto) pomocí přepínače
na špičce pedálu EXP-1.
REŽIM REVERT: Při zapnutém režimu REVERT je při přepnutí z režimu Expression do režimu Volume pomocí přepínače na
špičce pedálu nastavení nakonfigurovaných parametrů navráceno na hodnoty uložené v předvolbě.
REŽIM DEFAULT: Konfiguruje počáteční režim EXP-1 (Volume nebo Expression) pro používanou předvolbu. Je-li funkce
„MODE SOURCE“ (Zdroj režimu) v nastavení „GLOBAL SETTINGS“ (Globálním nastavení) nastavena na „PEDAL“, je režim DEFAULT potlačen (viz „GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ“ na následující straně).
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V zobrazeném příkladu: funkci pedálu EXP-1 v režimu Volume pro Rumble V2 zobrazený v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY
vypnete stisknutím tlačítka ÚROVNĚ OVLADAČŮ. V ÚROVNI OVLADAČŮ bude automaticky zvýrazněn režim „VOLUME“.
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Stiskněte ENKODÉR na „VOLUME“. Barva označovacího pole se změní z modré na červenou, tak je
indikováno, že nyní lze provést úpravu nastavení.
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Otáčením ENKODÉRU (označen žlutou šipkou) se posuňte na volbu „OFF“, stisknutím tuto možnost zvolte. Funkce režimu Volume pedálu
EXP-1 pro zesilovač zobrazený v ÚROVNI SIGNÁLOVÉ CESTY je nyní vypnuta, barva označovacího pole se změní zpět na modrou. Stisknutím funkčního tlačítka SAVE (zelená šipka) provedené změny uchováte.
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GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ
Jak již bylo uvedeno, GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ slouží pro přiřazení pedálu EXP-1 ke všem předvolbám. Po stisknutí funkčního
tlačítka MENU se posuňte a zvolte „EXP-1 SETUP“, znovu stiskněte ENKODÉR a posuňte se na „GLOBAL SETTINGS“ (viz ilustrace níže).
back
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Stiskněte ENKODÉR na „GLOBAL SETTINGS“. V zobrazeném menu mohou být nastaveny tři parametry — „MODE SOURCE“
(Zdroj režimu), „HEEL VOLUME“ (Hlasitost na patě) a „TOE VOLUME“ (Hlasitost na špičce). „ZDROJ REŽIMU“ slouží k výběru
mezi nastavením „PRESET“ (Předvolba) a „PEDAL“ (Pedál). Nastavení „PRESET“ znamená, že předvolba, ve které se uživatel pohybuje (bez ohledu na to, o jakou předvolbu se jedná), určuje, zda je pedál EXP-1 je v režimu Volume nebo v režimu Expression (toto nastavení se může předvolbu od předvolby lišit). Při nastavení „PEDAL“ pedál EXP-1 potlačuje nastavení předvolby
a zůstává v tom režimu, ve kterém se aktuálně nachází (Volume nebo Expression).
Stiskněte ENKODÉR a jeho otáčením vyberte „PEDAL“ nebo „PRESET“. Barva označovacího pole se změní z modré na červenou (viz ilustrace níže). Po provedení změny OPĚTOVNÝM stisknutím ENKODÉRU se barva označovacího pole změní zpět na
modrou a provedená volba se stane platnou.
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„HLASITOST NA PATĚ „ a „HLASITOST NA ŠPIČCE“ jsou používány společně k nastavení rozsahu, který je pokryt pedálem.
Výchozí nastavení je 1-10, plně stlačená pata odpovídá 1 (bez hlasitosti) a plně stlačená špička odpovídá 10 (plná hlasitost).
Tento rozsah lze podle vlastních preferencí upravit. Pomocí ovladače „HEEL VOLUME“ lze nastavit jinou hodnotu minimální
hlasitosti a pomocí ovladače „TOE VOLUME“ lze nastavit jinou hodnotu maximální hlasitosti.
Pomocí ENKODÉRU se posouvejte mezi volbami a postupně zvolte ovladače „HEEL VOLUME“ a „TOE VOLUME“. Po zvolení
každého z nich se barva pole příslušného ovladače změní z modré na červenou, tak je indikováno, že nastavení ovladače
může být nyní upraveno. Po dokončení úpravy nastavení opětovným stisknutím ENKODÉRU nastavenou hodnotu ovladače
uchováte, barva pole ovladače se změní zpět na modrou (viz ilustrace níže).
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Změny Globálního nastavení jsou ukládány automaticky, není nutný žádný krok „uložení“ změn.
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NASTAVENÍ KOMBA
Funkce „Amp Settings“ (Nastavení komba) v nabídce funkčního tlačítka MENU (viz strana 33) umožňuje rychlé a snadné
obnovení výchozího továrního nastavení předvoleb a komba, a také odhlášení z cloudu a funkce výstupu USB/line out na
zadním panelu komba. Stiskněte funkční tlačítko MENU, poté se pomocí ENDKODÉRU posouvejte a zvolte „AMP SETTINGS“.
Posouváním se a volbou vyberte jednu z pěti možností. Jsou to možnosti:
RESTORE SETTINGS (Obnovit nastavení): Tato volba slouží k obnovení výchozího továrního nastavení s výjimkou předvoleb a setlistů. Pomocí ENKODÉRU se posouvejte a zvolte z možností „YES“ a „NO“.
RESTORE ALL (Obnovit vše): Tato volba slouží k obnovení výchozího továrního nastavení včetně předvoleb a setlistů.
Pomocí ENKODÉRU se posouvejte nabídkami a zvolte z možností „YES“ a „NO“. Mějte na paměti, že zvolíte-li „YES“, budou
vymazány stávající setlisty.
CLOUD LOGOUT (Odhlášení z cloudu): Tato volba slouží pro odhlášení z cloudu, pokud používáte předvolby cloudu (viz
strana 59). Pomocí ENKODÉRU se posouvejte a zvolte z možností „YES“ a „NO“.
LINE OUT/USB GAIN (Zesílení Line out/USB): Ovládání zesílení při nahrávání za použití výstupů na zadním panelu Line out
nebo USB audio portu (viz strana 44). Otáčením a stisknutím ENKODÉRU zvolíte hodnotu zesílení.
LINE OUT OPTIONS (Volby Line out): Tato volba slouží ke konfiguraci symetrických výstupů na zadním panelu komba (viz
strana 44). Otáčením a stisknutím EKODÉRU zvolte jednu z možností „PRE/POST“ (mono) nebo „STEREO“.
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Do funkce nastavení komba (Amp Settings) vstoupíte stisknutím funkčního tlačítka MENU.
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Pomocí ENKODÉRU se posouvejte mezi volbami a zvolte „AMP SETTINGS“

RESTORE SETTINGSback
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MENU
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Pomocí ENKODÉRU se posouvejte možnostmi a zvolte jednu ze tří nabízených voleb funkce „Amp Settings“.

Mějte na paměti, že do funkce „RESTORE ALL“ můžete vstoupit také jako do volby při spouštění. Podrobnější informace
naleznete v části „Obnovení továrního nastavení a aktualizace firmwaru“ (viz strana 62).
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GLOBÁLNÍ EQ
„Global EQ“ je volba funkčního tlačítka MENU (viz strana 33), která poskytuje přístup k různým ekvalizačním křivkám a
umožňuje tak snadněji nastavit globální odezvu komba v různých akustických prostředích. To je užitečné zejména v případě,
kdy uživatelé mají všechny své oblíbené předvolby a oblíbená nastavení nastavena, ocitnou se však v jiném akustickém prostředí – např. v místnostech, halách, venkovních prostorech s jasněji či dunivěji znějícím zvukem. Snadnější možností, než je
přenastavování každé jednotlivé předvolby a jednotlivých nastavení, je rychlá a snadná volba jednoho ze čtyř rozdílných EQ
profilů vyhovujících okolnímu prostředí. Tato volba je v těchto situacích příhodně po ruce.
Funkci aktivujete následujícím postupem: stiskněte funkční tlačítko MENU, poté se pomocí ENKODÉRU posouvejte a zvolte
nabídku „GLOBAL EQ“. Vyberte a zvolte jednu ze čtyř nabízených možností — „FLAT EQ“ (dobrá výchozí volba, která ve
skutečnosti neprovádí žádnou přidanou ekvalizaci), dvě nastavení „BRIGHT CUT EQ“ (potlačení výšek), dvě nastavení BRIGHT
BOOST EQ“ (zdůraznění výšek) a dvě nastavení „LOW CUT EQ“ (ořezání odezvy na nízké tóny) (viz ilustrace níže).
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Chcete-li vstoupit do funkce Global EQ, nejprve stiskněte funkční tlačítko MENU.
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Pomocí ENKODÉRU se posouvejte a zvolte „GLOBAL EQ“
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BRIGHT CUT 1

FLAT EQ
MENU

BRIGHT BOOST 1
BRIGHT BOOST 2

Otáčením ENKODÉRU se posuňte na jednu ze čtyř voleb „GLOBAL EQ“.

BRIGHT CUT 2

back

BRIGHT CUT 1

FLAT EQ
MENU

BRIGHT BOOST 1
BRIGHT BOOST 2

Stisknutím ENKODÉRU zvolte požadovanou volbu funkce „GLOBAL EQ“.
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PŘEDVOLBY CLOUDU
Funkce „Cloud Presets“ (Předvolby ve vzdáleném úložišti - cloudu) funkčního tlačítka MENU (viz strana 33) umožňuje uživateli
přístup do celého světa předvoleb, které jsou k dispozici mimo kombo, včetně veřejných předvoleb, předvoleb umělců a
mnoha dalších. Pomocí připojení komba k WiFi mohou uživatelé prohlížet, hrát, stahovat a sdílet bohatou nabídku Fender
předvoleb uložených v cloudu a mimořádně tak rozšířit kreativní možnosti komba Rumble Studio 40/Stage 800.
Chcete-li začít předvolby cloudu využívat, stiskněte funkční tlačítko, pomocí ENKODÉRU se posouvejte a ze zobrazených
možností zvolte „CLOUD PRESETS“ (viz ilustrace níže).
CLOUD PRESETS
TUNER

GLOBAL EQ
MENU

FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

PRESET ORGANIZER
SETLIST

CLOUD PRESETS
MENU

TUNER
GLOBAL EQ

Po zvolení „CLOUD PRESETS“ z nabídky menu postupujte podle pokynů zobrazovaných na DISPLEJI, zadejte přihlašovací kód
(kód získáte online na stránkách tone.fender.com kliknutím na „Set Up Amp“ (viz ilustrace níže). Kód je potřeba zadat pouze
jednou, po zadání přihlašovacího kódu zůstává uživatel přihlášen. Jednotlivé znaky přihlašovacího kódu zadejte pomocí
ENKODÉRU (postup je uveden na straně 11).
To enable cloud presets,
done
sign in at tone.fender.com
and “Set Up Amp”
Enter the code provided below:

MENU

Po přihlášení můžete pomocí ENKODÉRU procházet a volit kategorie předvoleb cloudu (viz ilustrace níže).

ARTIST SIGNATURE
FEATURED

MENU

FENDER PRESETS

Po zvolení kategorie předvoleb cloudu se pomocí ENKODÉRU posouvejte zobrazeným seznamem předvoleb, zvýrazněná předvolba bude automaticky přehrána/zobrazena k náhledu. Zvýrazněnou předvolbu přidáte do komba stisknutím
funkčního tlačítka SAVE (viz ilustrace na následující straně).
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TEMPUS FUGIT
REGGIE LEE

SAVE

BASS ODYSSEY
MENU

SEAS OFPRESETS
CHEESE
FENDER
BLOOD/ROSES

Chcete-li si obsah zvýrazněné předvolby cloudu před jejím uložením do komba prohlédnout nebo jej upravit, stiskněte na
vybrané předvolbě ENKODÉR (viz ilustrace níže).
TEMPUS FUGIT
REGGIE LEE

SAVE

BASS ODYSSEY
MENU

SEAS OFPRESETS
CHEESE
FENDER
BLOOD/ROSES

Při prohlížení nebo upravování obsahu předvolby cloudu před jejím uložením do komba bude na DISPLEJI zobrazen obsah předvolby doprovázený symbolem zeleného „mraku“ (na místě, kde je v případě vestavěných předvoleb komba zobrazováno číslo
předvolby). Symbolem zeleného mraku je předvolba označena jako předvolba cloudu, která nebyla uložena do komba. Předvolby cloudu lze editovat stejně jako předvolby vestavěné v kombu. Po dokončení úprav stiskněte funkční tlačítko SAVE a upravenou předvolbu cloudu uložte do komba. Pokud se uživatel v rámci předvoleb cloudu posunul na následující nebo předchozí
předvolbu cloudu, původní předvolba cloudu zmizí, protože nebyla uložena do komba (viz ilustrace níže).

BASS ODYSSEY
SINE
TREMOLO

’70S
BRITISH

SAVE

YELLOW
BOX

MENU

MSTR

O TOMTO KOMBU
„About This Amp“ (O tomto kombu) je funkce funkčního tlačítka MENU (viz strana 33), která slouží k zobrazení verze firmwaru,
která je v kombu aktuálně využívána. Chcete-li tuto informaci zobrazit, stiskněte funkční tlačítko MENU (na ilustraci níže označeno
žlutou šipkou), pomocí ENKODÉRU (označen zelenou šipkou) se posouvejte a zvolte nabídku „ABOUT THIS AMP“.
FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP
MENU

WiFi
BLUETOOTH

Po zvolení nabídky „ABOUT THIS AMP“ bude na DISPLEJI zobrazena informace o modelu komba a verzi firmwaru (viz ilustrace níže).
back
MODEL: RUMBLE STAGE
VERSION: 1.0.21
BASE VER: 1.0.17

MENU
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AKTUALIZACE FIRMWARU A OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Jak bylo již uvedeno v úvodu návodu, uživatelé komba Rumble Studio 40 / Stage 800 by měli pravidelně sledovat aktualizace
firmwaru, které zlepší a umocní jejich zážitky při používání komba Rumble Studio 40 / Stage 800. Aktualizaci firmwaru komba
Rumble Studio 40 / Stage 800 provedete následujícím postupem: při zapínání komba stiskněte a podržte ENKODÉR stisknutý po
dobu pěti sekund, tím kombo převedete do režimu aktualizace prostřednictvím WiFi (na ilustraci níže označeno žlutou šipkou).

Na DISPLEJI bude zobrazena informace o probíhajícím vyhledávání nejnovějších aktualizací firmwaru, následována informací
o probíhajícím stahování těchto aktualizací (viz ilustrace níže).

RUMBLE

RUMBLE

SEARCHING FOR UPDATES...

DOWNLOADING UPDATES...

Po dokončení stahování bude na DISPLEJI zobrazena informace o aplikaci aktualizací firmwaru v kombu Rumble Studio 40
/ Stage 800, následovaná informací o dokončení aktualizace firmwaru s upozorněním, že kombo musí být restartováno (viz
ilustrace níže).

RUMBLE

RUMBLE
AMPLIFIER UPDATE COMPLETE
PLEASE RESTART YOUR AMP

APPLYING UPDATES...
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Při aktualizaci firmwaru se uživatel může setkat se čtyřmi situacemi, ve kterých nemůže být aktualizace firmwaru spuštěna. V těchto případech bude na DISPLEJI zobrazena příslušná zpráva: připojení komba Rumble Studio 40 / Stage 800 k WiFi není nakonfigurováno, žádná aktualizace není k dispozici, aktualizace selhala nebo server aktualizací komba není dostupný (viz ilustrace níže).

RUMBLE

RUMBLE

WIFI NOT CONFIGURED

NO UPDATES AVAILABLE
PLEASE RESTART YOUR AMP

RUMBLE

RUMBLE

AMPLIFIER UPDATE FAILED
PLEASE TRY AGAIN OR
CONTACT CUSTOMER SERVICE

AMPLIFIER UPDATE SERVER
IS UNREACHABLE

Kromě výše popsané aktualizace firmwaru nabízí kombo Rumble Studio 40 / Stage 800 několik možností obnovení nastavení,
které mohou být vyvolány uživatelem. Jednotlivé možnosti jsou popsány v následujícím textu. Jsou to tyto možnosti:
RESTORE ALL (OBNOVIT VŠE): Slouží k obnovení nastavení předvoleb a nastavení komba podle nejnovější aktualizace firmwaru
stažené v kombu. Obnovení provedete stisknutím tlačítka ÚROVNĚ PŘEDVOLBY a jeho podržením po dobu pěti sekund (na ilustraci
níže označeno zelenou šipkou) při zapínání komba. Mějte na paměti, že při použití této volby budou vymazány všechny uživatelem
vytvořené předvolby. Tato funkce je dostupná také jako volba „Amp Settings“ nabídky funkčního tlačítka MENU (viz strana 57).
WIFI UPDATE/RESTORE ALL (WIFI AKTUALIZACE/OBNOVIT VŠE): Kombinace aktualizace firmwaru a volby při zapnutí
popsané výše (RESTORE ALL). Při zapnutí komba stiskněte a držte stisknuté po dobu pěti sekund současně ENKODÉR a
tlačítko ÚROVNĚ PŘEDVOLBY (na ilustraci níže označeno modrou šipkou). Mějte na paměti, že při použití této volby budou
vymazány všechny uživatelem vytvořené předvolby.
FORCE UPDATE (NUCENÁ AKTUALIZACE): Aktualizace komba Rumble Studio 40 / Stage 800 v případě, že se vyskytl problém při použití výše popsaného způsobu aktualizace firmwaru. Nucenou aktualizaci iniciujete stisknutím a držením ENKODÉRU a tlačítka ÚROVNĚ SIGNÁLOVÉ CESTY při zapnutí komba (na ilustraci níže označeno červenou šipkou).
RECOVERY (OBNOVIT VÝCHOZÍ): Slouží k obnovení základní výchozí verze firmwaru (zobrazené ve volbě „About This Amp,“
viz strana 60) včetně předvoleb. Funkci aktivujete současným stisknutím a držením tlačítka ÚROVNĚ PŘEDVOLBY a funkčního
tlačítka X FX po dobu pěti sekund při zapnutí komba (na ilustraci níže označeno červenou šipkou). Mějte na paměti, že při
použití této volby budou vymazány všechny uživatelem vytvořené předvolby.
RECOVERY

WIFI UPDATE/RESTORE ALL

RESTORE ALL

FORCE UPDATE
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APLIKACE FENDER TONE™
Fender Tone — základní doprovodná aplikace komb Rumble Studio 40 / Stage 800 — je k dispozici volně ke stažení z Apple
App Store (iPhone) a Google Play Store (Android). Uživatelé Fender Tone mají k dispozici přehled oexistujících funkcích komba Rumble Studio 40 / Stage 800 a přístup k dalším informacím Fender a komunity uživatelů Fender Tone. Mezi ně patří:
•

Vyhledávání předvoleb, navigace, filtrování a výběr předvoleb

•

Vytváření a sdílení nových předvoleb

•

Úprava signálové cesty předvolby, změna pořadí, přidávání, odstraňování

•

Nastavení parametrů modelů zesilovačů a efektů

•

Procházení, vyhledávání a stahování oficiálních předvoleb Fender, předvoleb vytvořených hudebníky, žánrových předvoleb a mnohé další

•

Tipy týkající se základů signálové cesty, modelů zesilovačů, typů efektů a další

•

Vytváření, výběr a správa setlistů (personalizovaných seskupení předvoleb)

•

Správa uživatelských účtů, registrace produktů, nastavení WiFi a nastavení Bluetooth

•

Úprava nastavení EQ

Na http://tone.fender.com můžete procházet předvolbami a zjistit o aplikace Fender Tone více informací.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Rumble Studio 40
TYP
POŽADOVANÝ PŘÍKON
VÝSTUPNÍ VÝKON
VSTUPNÍ IMPEDANCE
EFEKTOVÁ SMYČKA
VÝSTUP LINE OUT
VÝSTUP PRO SLUCHÁTKA
REPRODUKTOR
NOŽNÍ PŘEPÍNAČ
ROZMĚRY A HMOTNOST

PR 5133
118 wattů (maximálně)
45 wattů (typicky)
40 wattů do 8Ω
1MΩ (nástroj)
18kΩ (aux)
Jmenovitá úroveň: -10dB
Send: 220Ω (symetricky)
Return: 17,3kΩ (symetricky)
Maximální úroveň: +4,9dBV
Impedance: 600Ω (symetricky)
43mW/kanál do 16Ω (minimální doporučená impedance)
Jeden reproduktor 10 palců (25,4 cm), speciální design keramika 8Ω, jeden kompresní vysokotónový reproduktor s přepínačem zapnuto/vypnuto
MGT-4 (volitelná výbava, kat. č. 0994071000)
Pedál EXP-1 Expression (volitelná výbava, kat. č. 2301050000)
Šířka: 16,5” (419,1mm)
Výška: 16,9” (429,3mm)
Hloubka: 12” (304,8mm)
Hmotnost: 19 liber (8,62kg)

Rumble Stage 800
TYP

PR 5134

POŽADOVANÝ PŘÍKON
VÝSTUPNÍ VÝKON
VSTUPNÍ IMPEDANCE
EFEKTOVÁ SMYČKA
VÝSTUP LINE OUT
VÝSTUP PRO SLUCHÁTKA
REPRODUKTORY
NOŽNÍ PŘEPÍNAČ
OBAL NA KOMBO
ROZMĚRY A HMOTNOST

1 500 wattů (maximálně)
150 wattů (typicky)
400 wattů do 8Ω (internal)
800 wattů do 4 W/2,67 W (s 8 W/4 W rozšiřující reproduktorovou skříní)
1MΩ (nástroj)
18kΩ (vstup aux)
Jmenovitá úroveň: -10dB
Send: 220Ω (symetricky)
Return: 17,3kΩ (symetricky)
Maximální úroveň: +4,9dBV
Impedance: 600Ω (symetricky)
43mW/kanál do 16Ω (minimální doporučená impedance)
Dva reproduktory 10 palců (25,4 cm), Eminence ®, keramika 16Ω, kompresní vysokotónový reproduktor s přepínačem zapnuto/vypnuto
MGT-4 (součást výbavy, kat. č. 7710238000)
Pedál EXP-1 Expression (volitelná výbava, kat. č. 2301050000)
Volitelná výbava, kat. č. 7712953000
Šířka: 19” (482,6mm)
Výška: 23,7” (602mm)
Hloubka: 14” (355,6m)
Hmotnost: 39 liber (17,7kg)

Technické údaje produktu podléhají změnám bez předchozího oznámení.
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号
Rumble™ Studio 40

Rumble Stage 800

2376000000 (120V, 60Hz) NA
2376001000 (110V, 60Hz) TW
2376003000 (240V, 50Hz) AU
2376004000 (230V, 50Hz) UK
2376005000 (220V, 50Hz) ARG
2376006000 (230V, 50Hz) EU
2376007000 (100V, 50/60Hz) JP
2376008000 (220V, 50Hz) CN
2376009000 (220V, 60Hz) ROK
2376013000 (240V, 50Hz) MA

2376100000 (120V, 60Hz) NA
2376101000 (110V, 60Hz) TW
2376103000 (240V, 50Hz) AU
2376104000 (230V, 50Hz) UK
2376105000 (220V, 50Hz) ARG
2376106000 (230V, 50Hz) EU
2376107000 (100V, 50/60Hz) JP
2376108000 (220V, 50Hz) CN
2376109000 (220V, 60Hz) ROK
2376113000 (240V, 50Hz) MA

产品中有害物质的名称及含量
有害物质
部件名称

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

箱体

O
O
X
X
X

O

O

O

O

O

O
O
O
O

O
X
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O

O

O

O

O

O

喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
*产品含有喇叭单元时有效。
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