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WSTĘP
Niniejsza rozbudowana instrukcja obsługi stanowi pełny podręcznik opisujący wszystkie charakterystyki i funkcje wzmacniaczy Rumble Studio 40 i Rumble Stage 800.
Jest ona poszerzoną i uzupełnioną wersją podstawowej wersji instrukcji obsługi każdego wzmacniacza. Można więc znaleźć
tutaj szczegółowe omówienie rozbudowanych funkcji wzmacniaczy Rumble Studio 40 / Stage 800, włącznie z instrukcjami modyfikacji presetów (preselekcji) oraz pełnym opisem wzmacniacza i wbudowanych efektów. Instrukcja omawia krok
po kroku menu presetów ustawień, użycie WiFi, Bluetooth, USB, wbudowanego tunera, pedału EXP-1 Expression Pedal,
przełącznika nożnego MGT-4 i funkcji pętli efektów.
Możliwości brzmień wzmacniaczy Rumble Studio 40 i Rumble Stage 800 są wręcz nieograniczone, szczególnie przy zastosowaniu aplikacji Fender ToneTM. Aby mieć pełnię satysfakcji z korzystania ze wzmacniacza Rumble warto sprawdzać nowe
aktualizacje oprogramowania (zob. strona 61). Zmiany rozwiązań opisanych w niniejszej instrukcji warto śledzić w aktualizowanych na bieżąco wersjach instrukcji, obejmujących rozbudowę i udoskonalenia wzmacniaczy Rumble. Zawarte tam
informacje i instrukcje są dodatkowym wsparciem dla użytkownika.

Rumble Stage 800 (z lewej) i Rumble Studio 40 (z prawej)
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PANEL USTAWIEŃ
Panel ustawień wzmacniacza Rumble Studio 40 i Rumble Stage 800, znajdujący się w górnej części wzmacniacza, wyposażono w wejście instrumentu, pięć pokręteł ustawień, WYŚWIETLACZ, trzy przyciski poziomów ustawień presetów (POZIOM),
ENKODER - pokrętło kodujące, cztery przyciski funkcyjne (UTILITY), wejście urządzenia audio 3,5 mm (1/8”) i wejście słuchawkowe 3,5 mm (1/8”).
800

INPUT

GAIN

BASS

MIDDLE

TREBLE

MASTER

A. INPUT: Gniazdo do podłączenia instrumentu.
B. GAIN: Pokrętło programowalne (zob. str. 3), które służy do regulacji intensywności poszczególnych presetów.
C. BASS: Pokrętło programowalne do regulacji tonów niskich poszczególnych presetów.
D. MIDDLE: Pokrętło programowalne do regulacji tonów średnich poszczególnych presetów.
E. TREBLE: Pokrętło programowalne do regulacji tonów wysokich poszczególnych presetów.
F.

MASTER VOLUME: Jedyne pokrętło nieprogramowalne, regulacja głośności wyjścia.

G. WYŚWIETLACZ: Wyświetlacz służy do przeglądu używanych presetów, ich ustawień i parametrów, menu wzmacniacza i
efektów oraz innych funkcji (na przykład tunera, menu funkcji itd.).
H. PRZYCISKI POZIOMÓW
POZIOM PRESETU (PRESET LAYER): Służy do wyboru intensywności zastosowanego presetu, także do wyboru presetu.
POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAU (SIGNAL PATH LAYER): Ustawia poziomy ścieżki sygnału. Służy do wyboru modeli
wzmacniaczy, rodzajów efektów i ich kolejności.
POZIOM REGULACJI (CONTROLS LAYER): Ustawia poziom regulacji danego pokrętła (za wyjątkiem Master Volume).
I.

ENKODER: Pokrętło wielofunkcyjne wyboru - przyciśnięcie zatwierdza wybór (ENKODER). Służy do wskazania, wyboru i
ustawień presetów, regulacji i innych funkcji wzmacniacza Rumble Studio 40 i Rumble Stage 800.

J.

PRZYCISKI FUNKCYJNE (UTILITY): Przyciski funkcyjne.
X FX: Pominięcie wszystkich efektów.
SAVE: Zapis modyfikacji presetów i wprowadzanie nowych presetów.
MENU: Obsługuje funkcje WiFi, Bluetooth, tuner, Global EQ, presety w chmurze i inne (zob. strona 33).
TAP: Ustawia czas opóźnienia i modulacji. Przytrzymanie przycisku uruchamia wbudowany tuner.

K. WEJŚCIE AUX, WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE: Wejście 3,5 mm (1/8”) zewnętrznych urządzeń audio i wyjście słuchawkowe
3,5 mm (1/8”). Podłączenie słuchawek wyłącza głośnik(i).
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Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie pokrętła panelu ustawień, za wyjątkiem Master Volume (H), są „programowalne”. Oznacza to, że przy wyborze presetu fizyczna pozycja pokręteł nie musi odpowiadać rzeczywistemu ustawieniu presetu (rzeczywiste
ustawienie pokazuje wyświetlacz). Tylko pokrętło Master Volume nie jest programowalne — jego położenie zawsze odpowiada
głośności wyjściowej wzmacniacza. Obrót pokrętła programowalnego na panelu, zsynchronizuje wartość ustawienia z położeniem pokrętła, jak to pokazano na ilustracji:
800
Rumble V2 Clean
RUMBLE
V2
1494
Hz

INPUT

GAIN

BASS

MIDDLE

TREBLE

FREQ

MASTER

Należy pamiętać, że nowe ustawienie pokręteł może być zapisane w nowym presecie. Można też zmodyfikować preset używając rzeczywistych ustawień pokręteł regulacji. Jeśli aktualne ustawienie nie jest zapisane, to preset będzie pamiętać swoje domyślne ustawienia regulacji, które zastosuje przy kolejnym użyciu danego presetu (pierwotne ustawienie presetu będzie użyte
także po wyłączeniu i włączeniu wzmacniacza), zob. szczegółowe informacje w części „Zmiana i zapis presetów”, strony 10-13.
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Na ilustracji pokazany jest panel tylny wzmacniacza Rumble Stage 800, panel tylny wzmacniacza Rumble Studio 40 posiada takie same elementy za
wyjątkiem wyjścia na głośnik zewnętrzny i przełącznik impedancji (N).

L. POWER: Wyłącznik, który służy do włączenia i wyłączenia wzmacniacza. Przy pierwszym włączeniu oba wzmacniacze,
Rumble Studio 40 i Rumble Stage 800, cechuje typowy czas sekwencji uruchamiania o długości 15 sekund, dopiero po
upływie tego czasu na WYŚWIETLACZU pojawi się pierwszy preset.
Dotyczy tylko wzmacniacza Rumble Stage 800: Przy szybkim wyłączeniu i ponownym włączeniu (na przykład przy aktualizacji WiFi) może wystąpić małe opóźnienie trwające około 20-30 sekund, w trakcie którego WYŚWIETLACZ jest pusty.
Jest to normalnym zjawiskiem we wzmacniaczach o dużej mocy, do których zalicza się i ten wzmacniacz; sekwencja
uruchomienia zostanie wznowiona bez konieczności ponownego włączenia wyłącznika.
M. IEC WEJŚCIE ZASILANIA: Używając dostarczonego przewodu zasilającego podłączamy wzmacniacz do uziemionego
gniazda wtyczkowego o napięciu i częstotliwości zgodnej z wartościami podanymi przy gnieździe zasilania (INPUT
POWER).
N. WYJŚCIE NA GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY I PRZEŁĄCZNIK IMPEDANCJI (DOTYCZY TYLKO RUMBLE STAGE): To wyjście
służy do podłączenia zewnętrznej kolumny głośnikowej (impedancja min. 4 Ω lub 8 Ω); kombinowany jack pracuje z przewodem do głośnika Speakon® lub 1/4”. Przełącznik ustawiamy tak, aby odpowiadał impedancji znamionowej zewnętrznej
kolumny głośnikowej, stała moc znamionowa pobierana przez kolumnę głośnikową musi być równa lub wyższa niż moc
znamionowa przy wybranym ustawieniu przełącznika. Jeżeli nie jest podłączona żadna kolumna głośnikowa, ustawiamy
przełącznik na 8 Ω.
O. HORN: Włączanie i wyłączanie głośnika o wysokotonowego (rogu).
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P.

FOOTSWITCH: Wejście do podłączenia czteroprzyciskowego przełącznika nożnego MGT-4 lub pedału EXP-1 Expression Pedal.

Q. USB PORT: Złącze USB służące do zapisu dźwięku.
R. LINE OUT: Wyjścia połączenia symetrycznego do podłączenia zewnętrznego urządzenia nagrywającego lub wzmacniającego.
Automatyczne ustawienie wyjścia to PRE/POST (mono), można je jednak skonfigurować jako wyjścia w lewo / w prawo (post).
S. FX SEND/RETURN: Prawe/lewe wyjście (send) i wejście (return) do podłączenia zewnętrznych efektów stereo. Efekty
dodane za pomocą tego podłączenia są „globalne“ (nie są powiązane z konkretnym presetem) i stanowią ostatnie elementy ścieżki sygnału. Dla efektów mono używamy lewego kanału.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
PRZEWODY DO GŁOŚNIKA
Wzmacniacz dużej mocy Rumble Stage 800 pracuje w trybie podłączenia mostkowego. Tzn., że napięcie występuje na obu
zaciskach (+) i (-). Przy podłączaniu przewodu głośnika do wyjścia dla głośnika zewnętrznego zainstalowanego na panelu
tylnym należy postępować ostrożnie – nigdy nie dopuścić, aby grot (+) lub obejma (-) przewodu głośnikowego (zob. ilustracja poniżej) zetknęła się z obudową metalową lub innym uziemionym urządzeniem elektrycznym (na przykład audio mikser
lub inne urządzenie do wzmacniania dźwięku). Przewód głośnikowy podłączony do wyjścia wzmacniacza i do głośnika
zewnętrznego może być podłączony tylko do kolumny głośnikowej.
Przy podłączaniu przewodów głośnikowych 1/4” z nieizolowaną wtyczką (o obnażonych elementach metalowych) – głośnik
podłączamy zawsze przy wyłączonym zasilaniu wzmacniacza.

(+)
(-)

Insulation

NAGRZEWANIE I OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM
Wzmacniacze Rumble Studio 40 i Rumble Stage 800 mają zainstalowane wzmacniacze mocy klasy D z ochroną termiczną i zabezpieczeniem przed zwarciem. Jeżeli wystąpi zwarcie, to wzmacniacz chwilowo ucichnie (głośniki nie emitują
dźwięków), po usunięciu usterki wznowione zostanie normalne działanie.
Ponieważ wzmacniacz Rumble Stage 800 nagrzewa się, to jest wyposażony w wentylator chłodzenia o zmiennej prędkości.
Przy włączeniu prędkość wentylatora jest mała, a ze wzrastającą temperaturą wzmacniacza zwiększa się także prędkość
obrotowa silnika wentylatora.
Pomiędzy otworami wentylacyjnymi wzmacniacza, a dowolnym innym przedmiotem należy pozostawić przestrzeń wolną 6”
(nieco powyżej 15 cm). Jeżeli otwory wentylacyjne są zakryte lub wzmacniacz użytkowany jest w zbyt nagrzanym otoczeniu,
może dojść do jego przegrzania i uruchomienia zabezpieczenia termicznego. W takim wypadku głośnik umilknie czasowo. Po
obniżeniu się temperatury do poziomu dopuszczalnego, normalne działanie wzmacniacza zostanie wznowione.
W najtrudniejszych warunkach eksploatacji wzmacniacz może się przegrzać tak, że nastąpi przerwa w jego zasilaniu. W
takim wypadku OKIENKO WYŚWIETLACZA (G) będzie ciemne, a z głośnika nie będzie emitowany dźwięk. Jeżeli dojdzie do
takiej mało prawdopodobnej sytuacji, to automatyczne wznowienie pracy wzmacniacza nastąpi po obniżeniu temperatury
do poziomu dopuszczalnej wartości eksploatacyjnej. Wzmacniacz Rumble Studio 40 w wypadku zaistniałej przerwy w zasilaniu może wymagać wyłączenia i następnie ponownego włączenia wyłącznika (POWER (L).

4

INFORMACJE BAZOWE DOTYCZĄCE PRESETÓW (PRESELEKCJI)
Rumble Studio 40/Stage 800 wyposażono w ponad 100 numerowanych presetów. Oprócz nich użytkownik może dodawać
własne presety. Na WYŚWIETLACZU do każdego presetu są przypisane trzy „poziomy” ustawień (POZIOM). Są to: poziom
presetu PRESET LAYER (górny), poziom ścieżki sygnału SIGNAL PATH LAYER (środkowy) i poziom ustawień pokręteł CONTROLS LAYER (dolny). Uaktywnienie danych poziomów wykonuje się trzema przyciskami danych poziomów (PRZYCISKI
POZIOMÓW) (patrz ilustracja poniżej).
ENCODER

PRESET LAYER

SIGNAL PATH LAYER
MIDDLE

(GT100, 200 ONLY)

BASS

REVERB
(GT100, 200 ONLY)

CONTROLS LAYER

LAYER BUTTONS

Przez naciśnięcie odpowiedniego
wybieramy
Press to selectprzycisku
corresponding
layer właściwy poziom

Przy włączeniu wzmacniacza aktywuje się POZIOM PRESETU (przy włączeniu wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800
jest wczytany ostatni używany preset). Obrót ENKODERA przewija listę presetów (patrz ilustracja poniżej). Następuje aktywacja wskazanego presetu. Presety można też wybierać za pomocą przełącznika nożnego (zob. str. 48-49).

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Na ilustracji na pierwszym POZIOMIE PRESETU widać preset (01).

POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU każdego presetu zawiera każdy z wielu modeli wzmacniaczy Rumble Studio 40 / Stage 800. Jest
to jeden lub kilka efektów oraz ich kolejność (w niektórych przypadkach brak efektów). Model wzmacniacza pokazano na
POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU w środkowej części wyświetlacza. Po bokach modelu wzmacniacza są podane efekty. Ich miejsce na wyświetlaczu określa też ich pozycję na ścieżce sygnału: efekt używany „przed” wzmacniaczem jest z lewej („przed
wzmacniaczem”), efekt „za” wzmacniaczem jest umieszczony po prawej stronie modelu wzmacniacza (w pętli FX efektów).
Obracając pokrętłem ENKODERA można na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU wybierać poszczególne pozycje - wybór wskazuje
biała strzałka pod i opis nad pozycją (patrz ilustracja poniżej).

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Model wzmacniacza presetu na tym POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU, oznaczony biała strzałką i opisem „AMPLIFIER” –
wzmacniacz otoczony jest jednym polem zajętym przez efekt (na prawo) i jednym polem pustym (na lewo).
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Na POZIOMIE REGULACJI każdego presetu są pokazane informacje o wzmacniaczu lub efekcie, wskazanym na POZIOMIE
ŚCIEŻKI SYGNAŁU. Domyślnym ustawieniem wyświetlania jest ustawienie pokręteł regulacji (patrz ilustracja poniżej). Jeśli
na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU jest zaznaczony efekt, to na wyświetlaczu jest pokazane ustawienie regulacji danego efektu.
Poszczególne pokrętła wzmacniacza i efektu można wybrać przez obrót pokrętłem ENKODERA.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Szczegółowe wyświetlenie POZIOMU REGULACJI; dla presetu wybrano pokrętło zniekształceń wzmacniacza.

Każdy preset można użyć tak, jak jest ustawiony, bez konieczności wprowadzania zmian. Dzięki wielu dostępnym modelom wzmacniaczy, typom efektów i możliwości ustawień regulacji każdy preset można łatwo zmodyfikować za pomocą
POZIOMU ŚCIEŻKI SYGNAŁU i POZIOMU REGULACJI oraz zapisać zmiany, jako ustawienie własne (patrz kolejny rozdział,
„Modyfikacje i zapis presetów” strony 10-13).

ORGANIZACJA PRESETÓW (PRESELEKCJI)
Rumble Studio 40 / Stage 800 posiada wybór menu PRESET ORGANIZER (Organizer presetów), w którym można przeglądać
presety (a w razie potrzeby zmieniać ich nazwę), usuwać je lub przywracać wszystkie presety znajdujące się w ustawieniu
fabrycznym. Wszystkie te funkcje są opisane poniżej.

PRZESUNIĘCIE PRESETU (PRESELEKCJI)
Preset w wykazie presetów można przesunąć na inną pozycję (do innego slotu). Jeżeli chcesz przemieścić preset, wybierz
przycisk MENU i używając ENKODERA przemieszczaj się w wykazie opcji aż do wyboru „PRESET ORGANIZER“ i wybierz tę
opcję (zob. ilustracja poniżej).
WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Używając ENKODERA przejdź i wybierz opcję „MOVE PRESET“ (zob. ilustracja poniżej).
back

MOVE PRESET
CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU
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W przedstawionym wykazie presetów, używając ENKODERA, wybierz preset, który chcesz przesunąć. Po wybraniu presetu,
który ma zostać przesunięty, kolor pola zawierającego nazwę presetu zmieni się z niebieskiego na kolor żółty (zob. ilustracja
poniżej).
6 - KGB-800

back

7 - ROCKIN’ PEG

8 - BASSMAN 300>
MENU

9 - ’59 BASSMAN>
10 - ’70S BRIT>

Obracaniem ENKODERA przesuń zaznaczony na żółto preset na pozycję inną w liście presetów, następnie naciśnij ENKODER,
w ten sposób preset zostanie przyporządkowany do innej pozycji, kolor ulegnie z powrotem zmianie z żółtego na niebieski
(zob. ilustracja poniżej).
8 - ’59 BASSMAN>

back

9 - ’70S BRIT>

10 - BASSMAN 300>
MENU

11 - BASSMAN TV
12 - BRITISH CO>

Należy pamiętać, że przy przesunięciu presetu na nową pozycję, ta pozycja przyjmie prawidłową liczbę porządkową i zgodnie z tym wszystkie inne presety zostaną przesunięte we właściwe przyporządkowane im, kolejne miejsca.

USUNIĘCIE PRESETU (PRESELEKCJI)
Presetów wzmacniaczy Rumble Studio 40 / Stage 800 nie można skutecznie usunąć. Jednak można je ukryć – oznacza to, że
preset pozostaje na zajmowanej pozycji, ale usunięta zostaje jego pierwotna „zawartość“ (ustawienie sterowników, model
wzmacniacza, efekty). Jeżeli preset stanowi element set listy, to z set listy zostanie usunięty ten preset.
W razie, gdy preset jest usunięty, należy pamiętać, że jego pierwotna liczba porządkowa jest nadal aktualna i będzie, jako
ustawienie automatyczne, zawierać tylko model wzmacniacza „Studio Preamp“ (i jego sterowniki).
Jeżeli chcesz usunąć preset, naciśnij przycisk MENU i używając ENKODERA przemieść się oraz wybierz „PRESET ORGANIZER“
(zob. ilustracja poniżej).

WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS
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Używając ENKODERA przemieść się i wybierz opcję „CLEAR PRESET“ (zob. ilustrację poniżej).

back
MOVE PRESET

CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU

Zostanie wyświetlona lista presetów, preset, który ma zostać usunięty będzie pokazany wewnątrz czerwonego pola. Usuń
zaznaczony preset naciskając ENKODER na tym presecie (zob. ilustracja poniżej).
back

8 - ’59 BASSMAN>
9 - ’70S BRIT>

10 - BASSMAN 300>
MENU

11 - BASSMAN TV
12 - BRITISH CO>

Następnie wzmacniacz Rumble Studio 40 / Stage 800 zapyta się poprzez wyświetlenie presetów „YES“ (usuń) i „NO“ (nie usuwaj), czy faktycznie chcesz usunąć zawartość presetu. Jako element tego zapytania zostanie wyświetlone również ostrzeżenie, że usunięcie presetu wpłynie na układ set listy (jeżeli usuwany preset jest elementem set listy). Za pomocą ENKODERA
wybierz jedną z opcji „YES“ lub „NO“ i na jednej z tych opcji naciśnij ENKODER (zob. ilustracja poniżej).

CLEAR

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

YES
NO

MENU

Przy wyborze „YES“ (usuń preset) preset pozostanie na pozycji, jednak jego nazwa ulegnie automatycznie zmianie na „EMPTY“ (Pusta). Po usunięciu presetu w tym punkcie przez naciśnięcie górnego PRZYCISKU POZIOMÓW, korespondującego na
wyświetlaczu z wyświetlonym wezwaniem „BACK“ (Powrót), wróć do menu głównego. Jeżeli chcesz powrócić do aktualnego
(a obecnie pustego presetu), naciśnij przycisk MENU. Jak podano wyżej, teraz usunięty preset zawierać będzie tylko pierwotną liczbę porządkową i automatyczny model wzmacniacza „Studio Preamp“ (zob. ilustracja poniżej).

EMPTY
STUDIO
PREAMP

MENU
NONE
CAB
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PRZYWRÓCENIE PRESETÓW (PRESELEKCJI)
Wzmacniacze Rumble Studio 40 / Stage 800 posiadają w ramach opcji PRESET ORGANIZER również opcję przywrócenia
presetów „RESTORE PRESETS“, za pomocą której można przywrócić wszystkie presety objęte ustawieniem fabrycznym. Jeżeli
chcesz przywrócić pierwotne presety, naciśnij przycisk MENU i używając ENKODERA wybierz opcję „PRESET ORGANIZER“
(zob. ilustracja poniżej).
WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Używając ENKODERA wybierz opcję „RESTORE PRESETS“ (zob. ilustracja poniżej).
back
MOVE PRESET
CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU

Wzmacniacz Rumble Studio 40 / Stage 800 poprzez wyświetlenie opcji „YES“ (przywróć) i „NO“ (nie przywracaj) zapyta, czy
faktycznie chcesz przywrócić wszystkie presety wzmacniacza. Naciskając odpowiedni PRZYCISK POZIOMU wybierz jedną z
opcji.
RESTORE
FACTORY PRESETS?

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

YES
NO

MENU
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ZMIANA I ZAPISANIE PRESETÓW (PRESELEKCJI)
W każdym presecie można według własnych preferencji zmienić ustawienia pokręteł do regulacji, model wzmacniacza,
efekty i ich parametry. Jeśli preset został wybrany, to pole z numerem ma kolor niebieski. Niebieski kolor pola oznacza preset bez wykonania zmian (patrz ilustracja poniżej).

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Jeśli preset zmodyfikowano, to kolor pola z numerem presetu zmieni się na czerwony i uaktywni się przycisk funkcyjny SAVE
(patrz ilustracja poniżej). Jeżeli zmieniony preset nie zostanie zapisany, to po wyjściu z presetu i powrocie lub wyłączeniu i
włączeniu wzmacniacza, preset powróci do poprzedniego ustawienia.

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SAVE

SMALL
ROOM
1000

FREQ

ZAPISANIE ZMIENIONYCH PRESETÓW
Po zmianie presetu masz do dyspozycji trzy opcje zapisania presetu. Naciskając przycisk funkcyjny SAVE uzyskasz dostęp
do wszystkich trzech opcji. Obracając i naciskając ENKODER wybierasz jedną z trzech opcji. Poszczególne opcje są opisane
poniżej.
SAVE (ZAPISZ): Zmieniony preset zostanie zapisany pod taką samą nazwą i na tej samej pozycji (slot) (zob. ilustracja poniżej).

SAVE

SAVE

SAVE AS
RENAME

SAVE AS (ZAPISZ JAKO): Zmieniony preset zostanie zapisany pod inną pozycją z taka samą lub inna nazwą. Preset można
przenieść na pozycją pustą posiadającą liczbę porządkową lub zmieniony preset może zastąpić (nadpisać) istniejący preset
zapisany w innej pozycji posiadającej liczbę porządkową.
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Jeżeli chcesz przenieść zmieniony preset do pozycji pustej i zapisać pod taką samą nazwą, naciśnij przycisk SAVE, następnie obracając i naciskając ENKODER wybierz opcję „SAVE AS“. Nazwa presetu pojawi się w czerwonym polu (zob. ilustracja
poniżej).

SAVE

SAVE

SAVE AS
RENAME

199 - EMPTY

back

200 - EMPTY

SAVE

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

Obracając ENKODEREM przesuń zaznaczony preset na pozycję pustą (później będzie ona zaznaczona kolorem niebieskim),
naciśnij przycisk SAVE, w ten sposób zmieniony preset zostanie zapisany na pozycji pustej (zob. ilustracja poniżej).
194 - EMPTY

back

195 - EMPTY

SAVE

196 - EMPTY
197 - EMPTY
198 - EMPTY

Jeżeli chcesz zapisać zmieniony preset na pozycji pustej ze zmienioną nazwą, postępuj zgodnie z procedurą opisaną powyżej, z
tą różnicą, że na końcu procesu zamiast nacisnąć przycisk SAVE naciśnij ENKODER, w ten sposób uaktywnisz kursor. Poruszając
się po liście i wybierając znaki poprzez naciśnięcie ENKODERA wprowadzisz nową nazwę presetu (zob. ilustracja poniżej). Po
wprowadzeniu całej nazwy naciśnij przycisk SAVE, preset zostanie zapisany, lub GÓRNY PRZYCISK POZIOMÓW (odpowiada to
wyświetlonemu poleceniu „back“ (powrót), w ten sposób powrócisz do poprzedniego okna.

196

back

SAVE

Rumble V2 Clean
X

Jeżeli chcesz przenieść zmieniony preset na pozycję, która jest zajęta przez istniejący preset i zapisać ją pod taką samą
nazwą, naciśnij przycisk SAVE i używając ENKODERA wybierz opcję „SAVE AS“ (jak jest opisane na stronie11). Jak już powiedziano wcześniej, nazwa przesuwanego presetu będzie zaznaczona na czerwono.

11

Obrotem ENKODERA przesunąć wyróżnioną preselekcję w dowolne już zajęte położenie (czerwone), naciśnij przycisk
SAVE, w ten sposób zostanie zapamiętana na tej pozycji preselekcja, poprzednia pre selekcja zostanie na skutek tego nadpisana (zob. ilustracja poniżej).
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
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SAVE

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Należy pamiętać, że jeżeli preset zostanie w ten sposób nadpisany, to preset wcześniej przyporządkowany do wybranej
pozycji zostanie usunięty ze wzmacniacza. Jedynym możliwym sposobem na przywrócenie presetu jest użycie opcji „RESTORE PRESETS“ w menu opcji PRESET ORGANIZER (zob. strona 9). Na skutek zastosowania tej opcji zostaną przywrócone
wszystkie presety pierwotnego ustawienia fabrycznego.
Jeżeli zmieniony preset chcesz przenieść na pozycję już zajętą przez istniejący preset i zapisać ją pod inną nazwą, naciśnij
przycisk SAVE i używając ENKODERA wybierz „SAVE AS“, nazwa przesuwanego presetu będzie obecnie zaznaczona w polu
czerwonym (jak opisano na stronie 11). Obracając ENKODEREM przesuń zaznaczony preset na dowolną, już zajętą pozycję
(czerwoną).
Na nowej pozycji naciśnij ENKODER. Nastąpi zapytanie, czy chcesz NADPISAĆ preset na tej pozycji. Korzystając z ENKODERA
wybierz opcję „YES“ lub „NO“ (zob. ilustracja poniżej).

OVERWRITE
“5 - REDHEAD”?

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

SAVE

YES
NO

Jeżeli wybierzesz „YES“, przejdziesz do okna zmiany nazwy presetu. Używając ENKODERA wprowadź nową nazwę presetu, procedura jest podana na stronie 11. Po zakończeniu nadawania nazwy naciśnij przycisk SAVE. Jeżeli wybierzesz „NO“, wrócisz do
poprzedniego okna, gdzie nazwa presetu zaznaczona jest w polu czerwonym na pierwotnej pozycji presetu.
Należy pamiętać, że jeżeli preset zostanie w ten sposób nadpisany, to preset wcześniej przyporządkowany do wybranej
pozycji zostanie usunięty ze wzmacniacza. Jedynym możliwym sposobem na przywrócenie presetu jest użycie opcji „RESTORE
PRESETS“ w menu opcji PRESET ORGANIZER (zob. strona 9). Na skutek zastosowania tej opcji zostaną przywrócone wszystkie
presety pierwotnego ustawienia fabrycznego.
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RENAME (ZMIANA NAZWY): Za pomocą tej opcji zapiszesz zmieniony preset na pozycji poprzedniej, jednak pod inną
nazwą. Naciśnij przycisk SAVE i używając ENKODERA przemieść się i wybierz opcję „RENAME“. Nazwa presetu będzie zaznaczona czerwonym polem (zob. ilustracja poniżej). Używając ENKODERA wprowadź nową nazwę, procedurę wprowadzania
nazwy znajdziesz na stronie 11. Po wprowadzeniu całej nazwy naciśnij przycisk SAVE.

SAVE

SAVE

SAVE AS

RENAME

back

199 - EMPTY
200 - EMPTY

SAVE

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

ZMIANA USTAWIENIA STEROWNIKÓW WZMACNIACZA W PRESECIE
Jak już wspomniano w rozdziale „Panel ustawień”, - użytkownik może zmienić ustawienia regulacji wzmacniacza presetu.
Zmiany wykonuje się przez obrót pokrętła na górnym panelu wzmacniacza (nie dotyczy to pokrętła Master Volume). W ten
sposób następuje synchronizacja zmienionego ustawienia komponentu służącego do regulacji zgodnie z rzeczywistą pozycją komponentu cyfrowego.
Ustawienia mogą być też zmienione przez zmianę cyfrowej pozycji pokrętła za pomocą POZIOMU REGULACJI, gdzie są
przedstawione ustawienia dla konkretnego modelu wzmacniacza. W tym przypadku najpierw trzeba wejść do POZIOMU
REGULACJI przyciskając odpowiednie POZIOMY (patrz ilustracja poniżej).

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Przyciskając dolny przycisk POZIOMÓW, wchodzi się do POZIOMÓW REGULACJI modelu wzmacniacza użytego w presecie.

Po wejściu do POZIOMÓW REGULACJI w efekcie obrotu pokrętłem ENKODERA przewija się menu cyfrowych elementów
sterujących wzmacniacza, a wybór zatwierdza się przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA. Następnie przez obrót pokrętłem
ENKODERA można zmieniać ustawienia dla danego pokrętła. Po zmianie ustawień pokrętła kolor pola z numerem presetu
zmieni się z niebieskiego na czerwony (sygnalizacja zmiany ustawień preselekcji) i zaświeci się przycisk funkcyjny SAVE. Po
wprowadzeniu tego nowego ustawienia można wykonywać kolejne zmiany, albo można je zapisać wciskając przycisk funkcyjny SAVE (patrz ilustracja poniżej).
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Obrót pokrętła ENKODERA przewija menu modeli wzmacniaczy.
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Przyciśnięcie pokrętła ENKODERA wybiera ustawienie sterownika modelu wzmacniacza

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER
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1000
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Przez ponowny obrót pokrętła ENKODERA ustawia się wybrane pokrętło modelu wzmacniacza w pozycji domyślnej.

Przez dalsze przesuwanie na POZIOMIE REGULACJI można wyszukać ustawienia innych pokręteł w preselekcji. Zawierają
one ustawienia „głębszych” parametrów, jak sag, bias i gate, oraz różne modele kolumn głośników. Te kolejne parametry
można wybierać, ustawiać i zapisywać ustawienia podobnie, jak to opisano powyżej (patrz ilustracja poniżej).

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

Za pomocą ENKODERA można na POZIOMIE REGULACJI przewijać
poszczególne pokrętła, wybierać je i zmieniać ich ustawienia.

Szczegółowy widok ustawień innych pokręteł
wzmacniacza za pomocą POZIOMU REGULACJI, w tym
przypadku dla modelu wzmacniacza „British Colour“.
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ZMIANA MODELU WZMACNIACZA W PRESECIE
Aby w presecie zmienić model wzmacniacza, przez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku POZIOMY wchodzi się do
POZIOMÓW ŚCIEŻKI SYGNAŁU. Model wzmacniacza presetu będzie podświetlony. Przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA
wchodzi się do menu modeli wzmacniaczy, a obrót pokrętła przewija dane menu. Po wybraniu nowego modelu wzmacniacza należy przycisnąć pokrętło ENKODER. Po wyborze nowego modelu wzmacniacza kolor pola z numerem zmieni się z
niebieskiego na czerwony (oznacza to, że w presecie wykonano zmiany) i zaświeci się przycisk funkcyjny SAVE (patrz ilustracja
poniżej). Po wybraniu nowego modelu wzmacniacza można wykonywać kolejne zmiany, albo zapisać je przyciskiem funkcyjnym SAVE. Przyciśnięcie przycisku POZIOM PRESETU, odpowiadającemu symbolowi „X” w kółku na WYŚWIETLACZU, zamyka
menu wzmacniaczy.
BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER
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1000

FREQ

Podświetlenie zmienianego modelu wzmacniacza w presecie na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (oznaczenie białą strzałką
pod nazwą opisem tekstowym „amplifier” nad nazwą wzmacniacza). Aby zmienić model wzmacniacza, najpierw trzeba
przycisnąć ENKODER, co spowoduje wejście do menu modeli wzmacniaczy.

’59 BASSMAN
ROCKIN’ PEG

BASSMAN 300 PRO
’70S BRITISH
BRITISH COLOUR

Obrót pokrętła ENKODERA przewija menu modeli wzmacniaczy.

’59 BASSMAN
ROCKIN’ PEG

BASSMAN 300 PRO
’70S BRITISH
BRITISH COLOUR

Przyciśnięcie pokrętła ENKODERA wybiera w presecie nowy model wzmacniacza.

BASIC BASSMAN CL
SAVE

AMPLIFIER

BASSMAN
300

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Po wybraniu modelu wzmacniacza można zmieniać inne parametry albo
zapisać wszystkie zmiany przez przyciśnięcie podświetlonego przycisku SAVE.

15

MODELE WZMACNIACZY I KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH
W poniższej tabeli jest podany wykaz wszystkich modeli wzmacniaczy i kolumn głośnikowych do wzmacniacza Rumble
Studio 40 / Stage 800, z których można wybierać w presetach, wraz z krótkim opisem każdego modelu. Modele wzmacniaczy Rumble Studio 40 / Stage 800 będą na bieżąco aktualizowane i ewidencjonowane, w tej instrukcji podane są modele
używane w czasie powstawania instrukcji.

MODELE WZMACNIACZY
Studio Preamp

Bezpośrednie wyjście przedwzmacniacza do studyjnego stołu mikserskiego z czystym,
niezabarwionym odsłuchem.

Tube Preamp

Podobny do poprzedniego, jednak jako konsola lampowa dla podwyższonego zabarwienia harmonicznego.

Rumble® V3

Oparty na czystym do chropowatego dźwięku najlepiej sprzedających się wzmacniaczy
basowych Fender.

Bassman® TV

Oparty na „TV Fong“ Bassman z początków epoki..

Dual Showman®

Oparty na klasyce lat 60 i 70, lampowym wzmacniaczu Fender, używanym na dużych
scenach.

’59 Bassman®

Oparty na osławionym otwartym wzmacniaczu Fender 4x10 z końca lat 50.

Rumble V2

Oparty na popularnym Rumble V2 Fender wersja 2010-2014.

Bassman® 300 Pro

Lampowy olbrzym z charakterystycznie zmiennym kształtowaniem dźwięków i mieszanym zniekształceniem.

Monster

Stylowy lampowy wzmacniacz gitarowy przystosowany do gitary basowej o dużym
zniekształceniu gain).

’70s British

Inspirowany wzmacniaczem Marshall Super Bass z końca 60 i początku lat 70, ucieleśnienie basowego wzmacniacza wczesnego hardrocku.

British Colour

Inspirowany „błotnistym“ majestatem wzmacniaczy Orange z epoki lat 70.

British Watts

Inspirowany oryginalnym 100 watowym wzmacniaczem Hiwatt DR103, reprezentującym
klasyczny czysty ton brytyjskiego stacku.

Redhead

Inspirowany niepowtarzalnością pełnego zakresu zupełnego końca lat 90, SWR® Redhead.

KGB-800

Oparty na sile i wyrazistości Gallien-Krueger 800RB z przełomu lat 80 i 90.

Rockin’ Peg

Inspirowany sejsmicznym lampowym brzmieniem Ampeg SVT.

Super Bassman OD

Sztandarowy model współczesnego wzmacniacza basowego Fender, z domieszką lampowego zniekształcenia.

Rumble, Bassman, Showman i Redhead to zarejestrowane znaki towarowe FMIC. Wszystkie inne nazwy produktów niż produkty FMIC i znaki towarowe
zamieszczone w niniejszej instrukcji stanowią własność poszczególnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu określenia produktów,
których brzmienie i dźwięki były rozpatrywane przy opracowywaniu modelu dźwięku tego produktu. Użycie tych produktów i znaków towarowych nie
wymaga zrzeszenia, połączenia, sponsoringu ani zatwierdzenia pomiędzy FMIC, a dowolną stroną trzecią.

16

MODELE KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH
1x8

Podrasowany dźwięk vintage małego głośnika z interesującymi tonami basowymi.

1x10 Rumble® V2

Wariacja na punch wzmacniacza Fender single 10”.

1x12 Rumble V2

Wariacja na punch wzmacniacza Fender single 12”.

1x15 Rumble V2

Wariacja na boom wzmacniacza Fender single 15”.

1x10 Rumble V3

Oparta na stałym punch wzmacniacza Fender Rumble 40.

2x10 Rumble V3

Oparta na popularnym i wszechstronnym wzmacniaczu Fender Rumble 500.

1x15 TV

Oparta na vintage boom wzmacniacza Fender „TV Front“ Bassman 15”.

1x18

Oparta na 18“ potędze trzęsienia ziemi SWR jednostki sub-basowej (subwoofer) Big Ben.

2x10 Redhead

Oparta na wychwalanym wzmacniaczu SWR hi-f, Redhead o pełnym zakresie.

2x12 Open

Oparta na brzmieniu otwartego Fender Twin-Reverb®.

2x12 Sealed

Oparta na brzmieniu zamkniętej kolumny głośnikowej Fender Bandmaster®.

2x15 Pro

Oparty na głębokich podwójnych uderzeniach kolumny głośnikowej Fender 2x15 z odlewanymi koszami głośników.

2x15 D130

Oparta na kolumnie głośnikowej Fender Showman® z osobliwym atakiem głośnika JBL®
D130F.

4x10 Pro

Oparta na mocnym punch kolumny głośnikowej Fender 4x10 z odlewanymi koszami
głośników.

4x10 Goliath

Oparta na pierwszej rzeczywistej zaawansowanej pełnozakresowej kolumnie głośnikowej
4x10 SWR® Goliath.

’59 Bassman

Oparta na osławionym otwartym wzmacniaczu Fender 4x10 z końca lat 50.

4x12 75 Watt

Oparta na kolumnie głośnikowej Marshall 1960 B z czterema 12” 75-watowymi głośnikami
Celestion®.

4x12 GB

Oparta na kolumnie głośnikowej Marshall z czterema 12” głośnikami Celestion® Greenback.

4x12 V30

Oparta na kolumnie głośnikowej Marshall z czterema 12” głośnikami Celestion® Vintage 30.

8x10 Vintage

Inspirowana energią sejsmiczną starej szkoły kolumn głośnikowych Ampeg SVT 8x10.

8x10 Neo

Oparta na kolumnie głośnikowej Fender 8x10 z magnesami neodymowymi do głośnika.

8x10 Pro

Oparta na czysto brzmiącej kolumnie głośnikowej Fender 8x10 z głośnikami ceramicznymi.

Rumble, Bassman, Showman i Redhead to zarejestrowane znaki towarowe FMIC. Wszystkie inne nazwy produktów niż produkty FMIC i znaki towarowe
zamieszczone w niniejszej instrukcji stanowią własność poszczególnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu określenia produktów, których
brzmienie i dźwięki były przy opracowywaniu modelu dźwięku tego produktu rozpatrywane. Użycie tych produktów i znaków towarowych nie wymaga zrzeszenia, połączenia, sponsoringu ani zatwierdzenia pomiędzy FMIC, a dowolną stroną trzecią.
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MODYFIKACJE EFEKTÓW
Każdy preset poza modelami wzmacniaczy ma przypisane kombinacje efektów. Ustawienia efektów można zmieniać w różny
sposób — efekty można pomijać, zastępować, przemieszczać, dodawać albo usuwać. Oprócz tego można modyfikować
ustawienia poszczególnych efektów. Zmiany ustawień efektów omówiono w dalszej części instrukcji.
Zmiany używanych typów efektów i ich lokalizacji na ścieżce sygnału wykonuje się na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU. W celu
modyfikacji efektów należy wejść do POZIOMU ŚCIEŻKI SYGNAŁU (przyciśnięcie przycisku danego POZIOMU). Automatycznie
podświetli się używany model wzmacniacza. Przez obrót pokrętła ENKODERA w dowolnym kierunku podświetli się efekt (patrz
ilustracja poniżej). Podświetlony wybrany efekt będzie oznaczony białą strzałką pod nazwą efektu i opisem nad daną nazwą.
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Przez przyciśnięcie środkowego przycisku POZIOMU wchodzi się najpierw do POZIOMU ŚCIEŻKI SYGNAŁU.
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Obrót pokrętła ENKODERA w dowolnym kierunku podświetla efekt (który
jest też oznaczony białą strzałką pod spodem i opisem nad nazwą efektu).

Można zauważyć też symboliczny znak „+” w kółku po lewej i prawej stronie wybranego presetu na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU (patrz ilustracja poniżej). Oznaczenie to oznacza wolne sloty, do których efekt może być przesunięty lub dodany (zob.
„Dodawanie efektu”, str. 22). U wielu presetów, zawierających jeden lub więcej efektów, trzeba pokrętło obracać dłużej w prawo
lub lewo, aby przewinąć ścieżkę do tego symbolu.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Widok szczegółu — inny preset zawierający wolny slot, do którego można dodać efekt, tutaj oznaczono symbolem na
samym końcu POZIOMU ŚCIEŻKI SYGNAŁU po lewej (za pomocą symbolu „plus” w kółku).
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POMINIĘCIE EFEKTU
Pominięcie efektu można wykonać dwoma sposobami. Pierwszym jest użycie ogólnej funkcji włącz-wyłącz dla wszystkich
efektów we wszystkich presetach za pomocą jednego przycisku. Drugi sposób pozwala użytkownikowi pominąć konkretne
efekty w ramach jednego presetu.
Do wyłączenia (i ponownego włączenia) wszystkich efektów wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage w każdym presecie, służy
przycisk funkcyjny X FX. Nie ma tu opcji zapisu, przycisk służy tylko do szybkiego wyłączenia/włączenia wszystkich efektów.
Przyciśnięcie przycisku X FX spowoduje jego podświetlenie i nad każdym efektem w niebieskim polu będzie ustawione
pominięcie efektu – „bypass” (patrz ilustracja poniżej). Jeśli w presecie ustawiono pominięcie wybranych efektów, to przycisk X
FX nie spowoduje ich włączenia.
42
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BASIC OCTOBOT
BYPASS
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BYPASS

RUMBLE
V3

LO-M

SMALL
ROOM

HI-M

Przyciśnięcie przycisku funkcyjnego „X FX” spowoduje jego podświetlenie i pominięcie wszystkich efektów presetów (wskazanie podpisem „BYPASS” w niebieskim polu nad nazwą każdego efektu).

Aby pominąć konkretny efekt danego presetu, należy podświetlić dany efekt na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU i przycisnąć
pokrętło ENKODER. W opcjach lokalizacji efektu należy wybrać „BYPASS” i ponownie przycisnąć ENKODER. Na POZIOMIE
ŚCIEŻKI SYGNAŁU będzie wskazane pominięcie efektu. Kolor pola z numerem presetu zmieni się z niebieskiego na czerwony
(sygnalizacja zmiany ustawień preselekcji) i zaświeci się przycisk funkcyjny SAVE. Po ustawieniu pominięcia efektu można
wykonywać kolejne zmiany albo zapisać zmiany wciskając przycisk funkcyjny SAVE (patrz ilustracja poniżej).
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Pominięcie podświetlonego efektu: przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA; trzeba najpierw wejść do menu lokalizacji efektu.

BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Przez obrót ENKODERA zaznacza się lokalizację efektu jako „BYPASS” i przyciska się pokrętło ENKODER w celu zatwierdzenia wyboru.
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Po ustawieniu pominięcia efektu (na rys. wskazanie białą strzałką pod i opisem na niebieskim polu „BYPASS” nad efektem) można dalej
wykonywać zmiany parametrów albo zapisać wykonane zmiany przez przyciśnięcie podświetlonego przycisku funkcyjnego SAVE.
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ZASTĄPIENIE EFEKTU
Aby zastąpić efekt, należy go zaznaczyć na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU i przycisnąć pokrętło ENKODER. W opcjach lokalizacji
efektu należy wybrać „REPLACE” i ponownie przycisnąć pokrętło ENKODER. Wybiera się jedną z opcji – Stomp Box, Modulation,
Delay lub Reverb - i ponownie przyciska pokrętło ENKODER, wchodząc do efektów danej kategorii. Przechodzi się między efektami i przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA wybiera inny efekt na zamianę.
NA POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU pokaże się następnie nowy efekt z oznaczeniem, że był zmieniony. Kolor pola z numerem presetu zmieni się z niebieskiego na czerwony (sygnalizacja zmiany ustawień preselekcji) i zaświeci się przycisk funkcyjny SAVE. Po
ustawieniu zmiany efektu można wykonywać kolejne zmiany, albo zapisać zmiany wciskając przycisk funkcyjny SAVE (patrz ilustracja poniżej i na następnej stronie). Przyciśnięcie przycisku POZIOM PRESETU w odniesieniu do symbolu „X” w kółku na WYŚWIETLACZU spowoduje zamknięcie opcji lokalizacji efektu i menu kategorii efektów, a przyciśnięcie tego przycisku w przypadku
odniesienia do symbolu „back” na wyświetlaczu spowoduje powrót do poprzedniego okna (podobnie jak w menu efektów).
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Zamiana podświetlonego efektu: przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA trzeba wejść do menu lokalizacji efektu.

BYPASS

REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Obrotem pokrętła ENKODERA zaznacza się opcję lokalizacji efektu „REPLACE”, a następnie zatwierdza
przyciśnięciem pokrętła ENKODERA.

STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Obracając pokrętło ENKODER zaznacza się jedną z czterech kategorii efektów, wybierając je za pomocą
przyciśnięcia pokrętła ENKODERA.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
OVERDRIVE

Obracając pokrętło ENKODER należy podświetlić nowy wybrany efekt, a przyciśnięcie
pokrętła ENKODERA zatwierdza się wybór.
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Po ustawieniu zamiany efektu (na rys. wskazanie białą strzałką pod i opisem nad efektem) można dalej wykonywać
zmiany parametrów albo zapisać wykonane zmiany przez przyciśnięcie podświetlonego przycisku funkcyjnego SAVE.

PRZESUNIĘCIE EFEKTÓW
W celu przesunięcia efektu na inną pozycję na ścieżce sygnału, należy go podświetlić na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU i
przycisnąć pokrętło ENKODER. W opcjach lokalizacji efektu należy wybrać „MOVE” i ponownie przycisnąć pokrętło ENKODER.
Wokół nazwy wybranego efektu pokaże się pomarańczowe pole z migającą białą strzałką sygnalizującą gotowość efektu
do przesunięcia. Obracając pokrętłem ENKODER należy przesunąć wybrany efekt, a przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA
zapisuje się go w nowej pozycji.
NA POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU efekt będzie wyświetlony na nowej pozycji, a kolor pola z numerem presetu zmieni się z
niebieskiego na czerwony (co wskazuje wykonanie zmiany w opcjach presetu) oraz zaświeci się przycisk funkcyjny SAVE. Po
ustawieniu przesunięcia efektu można wykonywać kolejne zmiany, albo zapisać zmiany wciskając przycisk funkcyjny SAVE
(patrz ilustracja poniżej i na następnej stronie).
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Przesunięcie podświetlonego efektu: przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA trzeba wejść do menu lokalizacji efektu.

BYPASS
REPLACE

MOVE
ADD FX
DELETE

Obracając pokrętłem ENKODER podświetla się opcję lokalizacji efektu „MOVE”, a następnie
zatwierdza wybór przyciśnięciem pokrętła ENKODERA.
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Wybrany efekt, podświetlony i oznaczony białą strzałką pod spodem i opisem nad efektem, będzie wyświetlony
w pomarańczowym polu, wskazującym, że efekt jest gotowy do przesunięcia na inną pozycję na ścieżce sygnału.
Efekt przesuwa się obracając pokrętło ENKODER.
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Po przesunięciu wybranego efektu za pomocą pokrętła ENKODERA należy wybrać nową
pozycję efektu na ścieżce sygnału przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA.
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Po zmianie pozycji efektu (oznaczenie białą strzałką pod i opisem nad efektem) można kontynuować zmiany parametrów albo zapisać już wykonane zmiany przez przyciśnięcie podświetlonego przycisku funkcyjnego SAVE.

DODAWANIE EFEKTU
Dodanie efektu można wykonać dwoma sposobami.
Pierwszy sposób, to podświetlenie jednego z dwóch zamiennych symboli – znaku „plus” na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU.
Symbol podświetla się obracając pokrętło ENKODER. Kolor kółka ze znakiem „plus” zmieni się na zielony. Przyciskając ENKODER przywołuje się menu czterech kategorii efektów – Stomp Box, Modulation, Delay i Reverb. Obrót pokrętła ENKODERA
podświetla kategorie, a w wyniku przyciśnięcia pokrętła wchodzi się ustawień danej kategorii. Efekty można przewijać, a
przyciśnięcie pokrętła ENKODERA wybiera dany efekt.
NA POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU pokaże się nowy efekt w zielonym polu z mrugającą białą strzałką pod i opisem nad efektem, co oznacza gotowość efektu do przesunięcia na inną pozycję (jeśli jest to wymagane). Efekt należy przesunąć obracając, a następnie przyciskając pokrętło ENKODER.
Po dodaniu efektu kolor pola z numerem presetu zmieni się z niebieskiego na czerwony (sygnalizacja zmiany ustawień preselekcji) i zaświeci się przycisk funkcyjny SAVE. Po dodaniu efektu można wykonywać kolejne zmiany albo zapisać zmiany
wciskając przycisk funkcyjny SAVE (patrz ilustracja poniżej i na następnej stronie). Przyciśnięcie przycisku POZIOM PRESETU
w odniesieniu do symbolu „X” w kółku na WYŚWIETLACZU spowoduje zamknięcie opcji kategorii efektów i menu efektów, a
przyciśnięcie tego przycisku w odniesieniu do symbolu „back” na wyświetlaczu, spowoduje powrót do poprzedniego okna.
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RUMBLE V3 OD
AMPLIFIER

RUMBLE
V3

Dodanie efektu: obracając pokrętło ENKODER należy podświetlić symbol znaku „plus” w kółku. Kolor kółka ze znakiem
„plus” zmieni się na zielony. Przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA wchodzi się do menu czterech kategorii efektów.
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STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Należy przejść do wybranej kategorii efektów i przycisnąć pokrętło ENKODER.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
BLACKBOX

Należy przejść do wybranego efektu i przycisnąć pokrętło ENKODER.
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Dodany nowy efekt, podświetlony i oznaczony białą strzałką pod spodem i opisem nad efektem, będzie wyświetlony w
zielonym polu, wskazującym, że efekt można zostawić w danej pozycji albo przesunąć w inne miejsce w ramach ścieżki
sygnału. Efekt przesuwa się przez obrót pokrętła ENKODER.
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Po przesunięciu nowego efektu przez obrót pokrętła ENKODERA, nową pozycję na ścieżce
sygnału zatwierdza się przeciskając pokrętło ENKODER.

05

RUMBLE V3 OD
PRE FX 1

BASS
OD

LEVEL DRIVE BLEND

SAVE

AMPLIFIER

RUMBLE
V3

PRES

Po dodaniu efektu (oznaczenie białą strzałką pod i opisem nad efektem) można kontynuować zmiany parametrów albo zapisać już wykonane przez przyciśnięcie podświetlonego przycisku funkcyjnego SAVE.
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Drugim sposobem dodania efektu, jest podświetlenie istniejącego efektu na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU i przyciśnięcie
pokrętła ENKODERA. W menu opcji umieszczenia efektu wybiera się „ADD FX” i ponownie przyciska pokrętło ENKODER. Wybiera się jedną z czterech pokazanych kategorii efektów i przyciska pokrętło ENKODER, aby wejść do kategorii efektów. Efekty
można przewijać, a przyciśnięcie pokrętła ENKODERA wybiera dany efekt.
NA POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU nowy efekt pokaże się w zielonym polu z migającą białą strzałką pod i opisem nad efektem,
co oznacza gotowość efektu do przesunięcia efektu na inną pozycję na ścieżce sygnału (jeśli to wymagane). Efekt należy przesunąć obracając, a następnie przyciskając pokrętło ENKODER.
Po dodaniu efektu kolor pola z numerem presetu zmieni się z niebieskiego na czerwony (sygnalizacja zmiany ustawień
preselekcji) i zaświeci się przycisk funkcyjny SAVE. Po dodaniu efektu można wykonywać kolejne zmiany, albo zapisać zmiany
wciskając przycisk funkcyjny SAVE (patrz ilustracja poniżej i na następnej stronie).
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Drugi sposób dodania efektu: obrotem pokrętła ENKODERA podświetlić w presecie istniejący efekt, następnie
przyciskając pokrętło ENKODER wyświetlić menu czterech kategorii efektów.

BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Przewijając opcje trzeba wybrać opcję lokalizacji efektu „ADD FX” i przycisnąć pokrętło ENKODER.

STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Z menu kategorii efektów należy wybrać jedną pozycję i przycisnąć pokrętło ENKODER.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
BLACKBOX

Z menu efektów należy wybrać dany efekt i przycisnąć pokrętło ENKODER.
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Dodany nowy efekt, podświetlony i oznaczony białą strzałką pod spodem i opisem nad efektem, będzie wyświetlony w
zielonym polu, wskazującym, że efekt można przesunąć obrotem pokrętła ENKODERA na inną pozycję na ścieżce sygnału.
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Po przesunięciu nowego efektu obrotem ENKODERA, nową pozycję na ścieżce sygnału zatwierdza się przeciskając pokrętło ENKODER.
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Po dodaniu efektu (oznaczenie białą strzałką pod i opisem nad efektem) można kontynuować zmiany parametrów albo zapisać już wykonane przez przyciśnięcie podświetlonego przycisku funkcyjnego SAVE.

USUNIĘCIE EFEKTU
W celu usunięcia efektu ze ścieżki sygnałowej, należy go podświetlić na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU i przycisnąć pokrętło
ENKODER. W opcjach lokalizacji efektu należy wybrać „DELETE” i ponownie przycisnąć pokrętło ENKODER. Efekt będzie
usunięty ze ścieżki sygnału, a na jego miejsce będzie przesunięty inny, używany efekt (jeśli jest wybrany). Jeśli usunięty efekt
był jedynym efektem na ścieżce sygnału (przed lub za), to na wyświetlaczu pokaże się symbol zastępczy – znak „plus” (+) w
kółku.
Po usunięciu efektu kolor pola z numerem presetu zmieni się z niebieskiego na czerwony (sygnalizacja zmiany ustawień
preselekcji) i zaświeci się przycisk funkcyjny SAVE. Następnie można wykonywać kolejne zmiany, albo zapisać już wykonane
wciskając przycisk funkcyjny SAVE (patrz ilustracja poniżej i na następnej stronie).
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Usunięcie podświetlonego efektu: przyciskając pokrętło ENKODER można wejść do menu lokalizacji efektu.
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Przewijając menu lokalizacji efektu należy wybrać „DELETE”, a następnie przycisnąć pokrętło ENKODER.
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NA POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU pokaże się informacja o usunięciu efektu (biała strzałka) i symbol zastępczy w formie znaku
„plus” (jak na ilustracji), albo w formie przesunięcia innego efektu (jeśli wprowadzono) na pozycję usuniętego efektu.

ZMIANA USTAWIEŃ EFEKTÓW
Podczas zmian ustawień elementów do regulacji konkretnego efektu, najpierw należy podświetlić dany efekt obrotem
ENKODERA na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU, a następnie przycisnąć POZIOMY REGULACJI, odpowiadające poszczególnym
regulacjom konkretnych efektów. Obrót pokrętła ENKODERA przewija menu dostępnych regulacji efektu. Przy podświetleniu kolor regulacji zmieni się na niebieski. Konkretną regulację wybiera się przez naciśnięcie pokrętła ENKODERA, a kolor dla
wybranej pozycji zmieni się na czerwony.
Po wyborze elementu do regulacji efektu można zmieniać ustawienie według potrzeb, obracając pokrętłem ENKODER,
którego przyciśnięcie powoduje zapis ustawień. Kolor elementu do regulacji efektu, po zmianach ustawień, zmieni się
ponownie z czerwonego na niebieski. Po zmianie ustawień pokrętła kolor pola z numerem pozycji zmieni się z niebieskiego
na czerwony (sygnalizacja zmiany ustawień preselekcji) i zaświeci się przycisk funkcyjny SAVE. Po wprowadzeniu zmian ustawień można wykonywać kolejne zmiany, albo można je zapisać wciskając przycisk funkcyjny SAVE (patrz ilustracja poniżej i
na następnej stronie).
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Zmiana ustawień wybranego efektu: obracając pokrętło ENKODER podświetlić efekt na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU, następnie przycisnąć przycisk POZIOM REGULACJI.
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Obracając pokrętło ENKODER na POZIOMIE REGULACJI podświetlić efekt
(pozycja zmieni kolor na niebieski).
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Przyciskając pokrętło ENKODER wybrać daną regulację do wykonania zmian (kolor regulatora zmieni się na czerwony).
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Obracając pokrętło ENKODER należy wybrać ustawienie danej regulacji efektu.
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Przyciśnięciem pokrętła ENKODERA zapisuje się zmiany ustawień regulacji, a kolor regulacji zmieni się znowu na niebieski.
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Po zmianie ustawień wybranej regulacji efektu można kontynuować zmiany innych parametrów albo
przycisnąć podświetlony przycisk funkcyjny SAVE i zapisać zmiany.
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UŻYCIE PRZYCISKU TAP TEMPO
W presetach zawierających efekty modulacji (Modulation) lub echa (Delay), albo oba te efekty*, przycisk funkcyjny TAP
miga w tempie domyślnym pierwszego efektu echa w ramach ścieżki sygnału (lub pierwszego efektu modulacyjnego w
przypadku nie używania echa). Tę szybkość można zostawić lub zmienić za pomocą przycisku funkcyjnego TAP. W celu ustawienia nowego tempa TAP, przyciska się przycisk TAP w wymaganym tempie, co najmniej dwa razy (patrz ilustracja poniżej). TAP
jest przyciskiem funkcyjnym niezależnie od tego, jaki poziom jest podświetlony (POZIOM PRESETU, POZIOM ŚCIEŻKI SYGNAŁU
albo POZIOM REGULACJI).
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W celu zmiany tempa pierwszego efektu delay (lub modulacji, jeśli nie jest użyty żaden efekt delay),
należy przycisnąć TAP w wymaganym tempie.

Różne parametry czasów wszystkich efektów delay i modulacji można ustawiać na ścieżce sygnału za pomocą POZIOMU
REGULACJI, bez użycia przycisku TAP. NA POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU za pomocą ENKODERA podświetla się efekt delay lub
modulacji, który będzie modyfikowany. NA POZIOMIE REGULACJI pokaże się regulacja danego efektu. Za pomocą odpowiedniego przycisku POZIOMU należy wejść do POZIOMU REGULACJI i za pomocą ENKODERA wybrać parametr czasu do
zmiany. Pokrętło ENKODER należy przycisnąć i obracając go, wybrać i ustawić odpowiednią wartość czasu (kolor okienka
z wartością czasu zmieni się na czerwony). Ponowne przyciśnięcie pokrętła ENKODERA zapisze nową wartość czasu (patrz
ilustracja poniżej).
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Tempo efektów delay i modulacji można zmieniać także przez podświetlenie wartości liczbowych parametrów czasu na
POZIOMIE REGULACJI: przyciskając i obracając pokrętło ENKODER do uzyskania wymaganej wartości.

* Efekty delay wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 podano na str. 30 i 31.
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WYKAZ RODZAJÓW EFEKTÓW
Wbudowane efekty wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 podzielono w menu efektów na cztery kategorie: Stompbox
(18), Modulation (Modulacja) (13), Delay (Echo) (9) i Reverb (Pogłos) (12). Nazwy i opisy poszczególnych efektów podano
w poniższej tabeli, efekty z podziałem na kategorie. Systemowo będzie prowadzony przegląd i aktualizacja efektów wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 - w niniejszej instrukcji podano efekty używane w czasie opracowywania instrukcji.

EFEKTY STOMPBOX
Modern Bass OD

DI z odkształceniem (overdrive) zainspirowany Tech 21 SansAmp Bass Driver.

Greenbox

Zniekształcenie (overdrive) zainspirowane efektem z końca lat 70: Ibanez TS808
Tube Screamer.

Overdrive

Uniwersalne zniekształcenie (overdrive) Fender, zaprojektowane specjalnie ze
względu na elastyczność.

Blackbox

Zniekształcenie (distortion) zainspirowane przez Pro Co RAT.

Yellowbox

Zniekształcenie (distortion) zainspirowane efektem z końca lat 70: MXR Distortion
Plus.

Orangebox

Zniekształcenie (distortion) zainspirowane Electro-Harmonix Big Muff.

Big Fuzz

Zniekształcenie (distortion) zainspirowane Electro-Harmonix Big Muff.

Varifuzz

Zniekształcenie uniwesalne (fuzz) Fender z kontrolą poziomu basów.

Octobot

Syntetyzatorowe połączenie efektów przesunięcia o oktawę niżej i fuzz o oktawę
wyżej.

Ranger Boost

Zniekształcenie (distortion) zainspirowane efektem z lat 60: Dallas Rangemaster
Treble Booster.

Simple Comp

Kompresja zainspirowana klasycznym MXR Dyna Comp.

Compressor

Kompresja z dodanymi regulatorami odkształceń, progu (Treshold), wejścia (Attack) i dobrzmienia (Release).

Pedal Wah

Pedał wah (kaczka) z podwójnym trybem, zainspirowany pedałami Dunlop Cry Baby
i Vox Clyde McCoy z końca lat 60.

Touch Wah

Podobnie jak przy Pedal Wah, pedał bazuje bardziej na dynamice niż ekspresji.

Wszystkie produkty inne niż produkty FMIC i znaki towarowe zamieszczone w niniejszej instrukcji stanowią własność poszczególnych właścicieli i zostały wykorzystane
wyłącznie w celu określenia produktów, których brzmienie i dźwięki były rozpatrywane przy opracowywaniu modelu dźwięku tego produktu. Użycie tych produktów i
znaków towarowych nie wymaga zrzeszenia, połączenia, sponsoringu ani zatwierdzenia pomiędzy FMIC, a dowolną stroną trzecią.
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EFEKTY STOMPBOX (CIĄG DALSZY)
Envelope Filter

Zainspirowany funktastycznym Mu-Tron III z 70 lat.

EQ Parametric

Parametryczny korektor dźwięku pasma średniego z regulacją basów i
tonów wysokich.

EQ7 Graphic (Bass)

Siedmiopasmowy korektor graficzny dźwięku oparty na Boss GE-7B.

EQ7 Graphic (Wide)

Siedmiopasmowy korektor graficzny dźwięku oparty na Boss GE-7.

EFEKTY MODULACJI
Przycisk funkcyjny TAP działa z efektami modulacji Rumble Studio 40 / Stage 800; miga w przypadku użycia przynajmniej
jednego efektu modulacyjnego.

Sine Chorus

Delikatny chorus z modulacją sinusoidalną.

Triangle Chorus

Chorus specjalny, bazujący na trójkątnej funkcji modulacji.

Sine Flanger

Delikatny Flanger z modulacją sinusoidalną.

Triangle Flanger

Flanger specjalny, bazujący na trójkątnej funkcji modulacji.

Vibratone

Klasyczny efekt Fender z przełomu lat 60/70, z rotującą tubą głośnika.

Vintage Tremolo

Klasyczne „zacinające” lampowe tremolo Fender, znane ze wzmacniaczy Fender, na przykład the Twin Reverb.

Sine Tremolo

Łagodnie pulsujące tremolo biasu wzmacniacza lampowego Fender
Princeton Reverb.

Ring Modulator

Kreatywny nieharmoniczny dysonans z początków ery muzyki elektronicznej.

Step Filter

Rytmiczny zmienny efekt modulacji, zmieniający brzmienia w
wyraźnych „krokach”.

Phaser

Długi niezapomniany „whoosh”, znany z niezliczonych nagrań.

Wszystkie produkty inne niż produkty FMIC i znaki towarowe zamieszczone w niniejszej instrukcji stanowią własność poszczególnych właścicieli i zostały wykorzystane
wyłącznie w celu określenia produktów, których brzmienie i dźwięki były rozpatrywane przy opracowywaniu modelu dźwięku tego produktu. Użycie tych produktów i
znaków towarowych nie wymaga zrzeszenia, połączenia, sponsoringu ani zatwierdzenia pomiędzy FMIC, a dowolną stroną trzecią.
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MODULATION EFFECTS (CONTINUED)
Phaser 90

Phaser zainspirowany klasyką lat 70: MXR Phase 90.

Pitch Shifter

Prosty harmonizer, który do „suchego” sygnału doda wyższy lub niższy
dźwięk.

Diatonic Pitch

Harmonizer generujący dźwięk wybranego interwału według klucza
dźwięków harmonicznych.

EFEKTY DELAY
Przycisk funkcyjny TAP jest powiązany z efektami delay wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800; miga w przypadku użycia w presecie min. jednego efektu delay.

Mono Delay

Czyste, proste powtórzenie sygnału źródłowego

Tape Delay

Oparty na klasyce analogowej Maestro Echoplex, z niedoskonałościami taśmy powodującymi wyraźny efekt „wow” i „flutter”.

Stereo Tape

Efekt podobny do wymienionego wcześniej Tape Delay, w wersji
stereo.

Multi Tap

Rytmiczny delay, który można podzielić na więcej „taśm” o różnych
interwałach czasowych.

Mono Echo Filter

Mono delay z równomiernie rozłożonym efektem typu wah do
powtórzeń sygnału.

Stereo Echo Filter

Delay stereo z równomiernie rozłożonym efektem typu wah do
powtórzeń sygnału.

Reverse Delay

Odwrócona kolejność dźwięków klasycznego efektu „backwards guitar”.

Ping Pong Delay

Powtarzanie w wersji stereo naprzemiennie prawo-lewo, tworząc efekt
„ping pong”.

Ducking

Delay brzmień „duck”, nie oddziałuje w czasie gry, ale wypełnia pauzy.

Wszystkie produkty inne niż produkty FMIC i znaki towarowe zamieszczone w niniejszej instrukcji stanowią własność poszczególnych właścicieli i zostały wykorzystane
wyłącznie w celu określenia produktów, których brzmienie i dźwięki były rozpatrywane przy opracowywaniu modelu dźwięku tego produktu. Użycie tych produktów i
znaków towarowych nie wymaga zrzeszenia, połączenia, sponsoringu ani zatwierdzenia pomiędzy FMIC, a dowolną stroną trzecią.
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EFEKTY REVERB
Small Hall

Symulacja jasnego pogłosu pomieszczeń wielkości sali kinowej.

Large Hall

Mocny, jasny pogłos symulujący duże sale koncertowe i hale, lub duże
przestrzenie jaskiń.

Small Room

Bardziej ciepły pogłos ze słabszym echem, typowy dla mniejszych
pomieszczeń i klasycznych pomieszczeń echa.

Large Room

Ciepłe brzmienie pogłosu, odpowiadające większym przestrzeniom,
jednak nie halom; w stylu wielu nocnych klubów.

’63 Spring

Klasyczny samowystarczalny reverb Fender z początku lat 60.

’65 Spring

Efekt reverbu Fender z klasycznych wzmacniaczy Fender z połowy lat
60.

Large Plate

Symuluje długo wybrzmiewający pogłos, typowy dla wielkich stadionów i aren.

Arena

Delikatny reverb, typowy dla mniejszych pomieszczeń (jeszcze mniejszych, niż przy wcześniej opisanym reverbie Small Room).

Ambient

Akustycznie jasna kombinacja reverbu i dźwięków drugiej oktawy.

Small Plate

Opiera się na reverbie wzmacniacza Gibson GA-15 z lat 60, wyróżniającego się sygnałem „full wet” (bez sygnału „dry”).

Shimmer

Klasyczny samowystarczalny reverb Fender z początku lat 60.

GA-15 Reverb

Opiera się na reverbie wzmacniacza Gibson GA-15 z lat 60, wyróżniającego się sygnałem „full wet” (bez sygnału „dry”).

Wszystkie produkty inne niż produkty FMIC i znaki towarowe zamieszczone w niniejszej instrukcji stanowią własność poszczególnych właścicieli i zostały wykorzystane
wyłącznie w celu określenia produktów, których brzmienie i dźwięki były rozpatrywane przy opracowywaniu modelu dźwięku tego produktu. Użycie tych produktów i
znaków towarowych nie wymaga zrzeszenia, połączenia, sponsoringu ani zatwierdzenia pomiędzy FMIC, a dowolną stroną trzecią.
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FUNKCJE MENU
Z prawej strony ENKODERA znajduje się pionowy układ czterech przycisków funkcyjnych. Trzeci od góry jest przycisk MENU, za
pomocą którego można wejść do specjalnych funkcji wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 (patrz ilustracja poniżej). Funkcje te są opisywane w różnych częściach niniejszej instrukcji, ale tu przedstawiono ich pełen wykaz z krótką charakterystyką.

WIFI
BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER
MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Po przyciśnięciu przycisku MENU za pomocą ENKODERA przewija się menu i wybiera jedną z 10 funkcji MENU wzmacniacza
Rumble Studio 40 / Stage 800. Dostępne funkcje:
SET LISTY: Funkcje tworzenia i wykorzystania wykazu presetów (set lista) zawierające wybrane przez użytkownika grupy
presetów (zob. str. 34-37).
CLOUD PRESETS (PRESETY CLOUD): Pozwala na zapis i użycie presetów ze zdalnej „chmury” (cloudu) (zob. str. 59- 60).
TUNER: Służy do użycia wbudowanego tunera chromatycznego Rumble Studio 40 / Stage 800 (zob. strona 43).
GLOBAL EQ (KOREKTOR GLOBALNY): Udostępnia różne przebiegi korekcji, ułatwiając ustawienie dźwięku
wzmacniacza w różnych warunkach akustycznych (zob. str. 58).
FOOTSWITCH (WYŁĄCZNIK NOŻNY): Dla wyboru pedału nożnego MGT-4 i pedału EXP-1 Expression (zob. strony 45-56).
AMP SETTINGS (USTAWIENIA WZMACNIACZA): Służy do przywrócenia ustawień fabrycznych presetów (zob. str. 57).
ABOUT THIS AMP (O WZMACNIACZU): Wyświetla aktualną wersję oprogramowania wzmacniacza (zob. str. 60).
WIFI: Włączanie i wyłączanie WiFi, wybór sieci i łączenie, wprowadzanie hasła (zob. str. 38-40).
BLUETOOTH: Dostęp i używanie połączenia Bluetooth wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 (zob. str. 41-42).
PRESET ORGANIZER (ORGANIZER PRESETÓW): Służy do przesuwania, zmiany nazwy i kasowania presetów, a także do
przywrócenia pierwotnego ustawienia fabrycznego presetów (zob. strony 6-9).
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WYKAZY PRESETÓW – SET LISTY
Aby zapewnić sobie komfort pracy ze wzmacniaczem, można zgrupować presety w ramach list presetów („set listy”). Set listy
są tworzone przez użytkownika z dowolnie zestawionych presetów, zależnie od potrzeb na koncert lub próbę, z zestawieniem
wybranych, według stylu lub artysty, itd. Set listy można łatwo tworzyć, zmieniać, zmieniać nazwę i także usuwać, są pomocne
w stworzeniu własnego brzmienia wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800, z łatwym i szybkim dostępem do większej ilości
presetów. Presety zawarte w danej set liście można wybierać za pomocą włącznika nożnego wzmacniacza MGT-4 (zob. strona 49).
Aby stworzyć set listę, najpierw trzeba przycisnąć przycisk funkcyjny MENU, a następnie pokrętłem ENKODERA przewinąć menu
opcji i wybrać SET LISTS:
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

Na wyświetlaczu pokaże się znak „+” w zielonym polu. Przyciśnięcie pokrętła ENKODERA na tym znaku utworzy nową set listę:

MENU

Na wyświetlaczu pokaże się niebieskie pole z napisem „SETLIST 1”, przyciskając pokrętło ENKODER na SET LIST 1 rozpocznie
się dodawanie presetów do tej set listy:

SETLIST 1

MENU

Następnie na wyświetlaczu ponownie pokaże się „+” w zielonym polu. Przyciśnięcie pokrętła ENKODERA na tym znaku
wyświetli listę presetów do wyboru:
back

MENU

ENKODEREM można przewijać presety, które można wybierać do grupy SET LIST 1 przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA:
9 - ’59 BASSMAN 4X> back
10 - ’70S BRITISH

11 - BASSMAN TV
MENU

12 - BRITISH COLO>
13 - BRITISH WATT>
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Wybrany preset jest dodawany do grupy SET LIST 1. Kolejne presety do grupy SET LIST 1 dodaje się analogicznym
sposobem. Po dodaniu wybranych presetów do SETLISTY 1 za pomocą ENKODERA można przewijać wybraną set listę presetów i aktywować ją:

1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

Po zakończeniu tworzenia set listy przez przyciśnięcie górnego PRZYCISKU POZIOMU wraca się do głównego menu trybu presetów. Jednocześnie na POZIOMIE PRESETU będzie pokazany preset z ostatniej pozycji set listy (niezależnie od rodzaju presetu):
1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

Jeżeli chcesz utworzyć kolejne set listy, powtarzaj kroki opisane na stronie 34 i następnych. Te set listy będą automatycznie
oznaczone nazwami SETLIST 2, SETLIST 3 i dalej w porządku liczbowym.

USUWANIE KONKRETNEGO PRESETU Z SETLISTY
W wytworzonej set liście w razie konieczności można dokonać w sposób łatwy usunięcia poszczególnych presetów (sposób
usunięcia całej set listy znajdziesz na str.37). Jeżeli z set listy chcesz usunąć jeden preset, to zaznacz korzystając z ENKODERA
preset, który chcesz usunąć, naciśnij przycisk POZIOMU STEROWNIKÓW korespondujący z symbolem „koła zębatego“ na
wyświetlaczu:
1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

W polu niebieskim wyświetli się opcja „DELETE“, przy tej opcji należy nacisnąć ENKODER. Jeżeli nie chcesz usunąć presetu, naciśnij przycisk POZIOM PRESETÓW, korespondujący z opcją „back“ (powrót), preset nie zostanie usunięty z set listy.

back

DELETE

MENU
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WPROWADZANIE NAZW SET LIST
Poszczególnym set listom można nadawać nazwy różniące się od liczbowego uporządkowania (na przykład SETLIST 1, SETLIST 2) w taki sposób, aby można było set listy zorganizować zgodnie z osobistymi preferencjami. Nazwa uzależniona jest od
wyboru dokonanego przez użytkownika. Jeżeli chcesz nadać set liście nazwę, najpierw naciśnij przycisk MENU i używając
ENKODERA dokonaj wyboru „SETLISTS“, następnie korzystając z ENKODERA przejdź do set listy, której chcesz zmienić nazwę
(zob. ilustracja poniżej).
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

SETLIST 1

SETLIST 2
MENU

Naciśnij przycisk POZIOMY, korespondujący z symbolem kółka zębatego, następnie wybierz „RENAME SETLSIST“ (zob. ilustracja poniżej).
back

DELETE SETLIST

RENAME SETLIST

MENU

Używając ENKODERA wprowadź nową nazwę. Procedurę wprowadzenia nazwy znajdziesz na stronie 11(zob. ilustracja poniżej).

ENTER NAME:

back

Set list 2
X

Po zakończeniu wprowadzania nazwy, naciśnij PRZYCISK POZIOMÓW korespondujący zkomunikatem przedstawionym na
wyświetlaczu „done“ (gotowe). Wyświetli się menu Set listy z nową nazwą set listy (zob. ilustracja poniżej).

ENTER NAME:

back

Count Bassy
X
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SETLIST 1
COUNT BASSY

MENU

USUWANIE SETLIST
Możesz usunąć również całą Set listę. Jeżeli chcesz usunąć całą set listę, naciśnij przycisk MENU i używając ENKODERA wybierz menu „SETLISTS“ (zob. ilustracja poniżej).

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

Używając ENKODERA przejdź do set listy, którą chcesz usunąć, następnie naciśnij przycisk POZIOMÓW PRZYCISKÓW, który
koresponduje z symbolem kółka zębatego.

SETLIST 1
SETLIST 2

MENU

W wyświetlonym menu używając ENKODERA przejdź do wyboru „DELETE SETLIST“ i naciśnij ENKODER, usuwając wybraną w ten
sposób set listę (zob. ilustracja poniżej). Jeżeli wybranej set listy nie chcesz usunąć, naciśnij przycisk POZIOMY STEROWNIKÓW
korespondujący z symbolem „back“ (powrót (X)), set lista nie zostanie usunięta. Po usunięciu set listy wróć do menu Setlist.
back

DELETE SETLIST
RENAME SETLIST

MENU

SETLIST 1

MENU
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WYKORZYSTANIE WIFI
Protokół WiFi wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 pozwala na łatwe bezprzewodowe połączenie go z siecią. Użytkownik uzyskuje dzięki temu dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage
800 (zob. strona 61). Po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego MENU, ENKODEREM podświetla się pozycję „WIFI”, następnie
przyciska pokrętło ENKODER i wchodzi do ustawień WiFi.
W ustawieniu domyślnym WiFi jest wyłączone, co wskazuje opis „WIFI OFF” w czerwonym polu. Przyciśnięcie pokrętła ENKODERA włączy WiFi, a w zielonym polu wyświetli się „WIFI ON”. Przy włączonym WiFi można pokrętłem ENKODERA przewijać wykaz dostępnych sieci. Przyciskając pokrętło ENKODER wybiera się daną sieć do połączenia. Jeśli w wykazie nie ma
dostępnych sieci, to sieć można wprowadzić ręcznie z użyciem opcji „ADD HIDDEN NETWORK” (Dodaj ukrytą sieć), umieszczonej na końcu wykazu dostępnych sieci. Wprowadzanie znaków odbywa się z użyciem ENKODERA (sposób pokazano na
str. 11). Po wybraniu sieci z menu uruchomić polecenie „CONNECT” (Połącz). Polecenie wykonuje się przyciskając pokrętło
ENKODER na wybranej pozycji (inne opcje tego menu opisano na str. 40).
Po uruchomieniu polecenia „CONNECT” pojawi się prośba o podanie hasła do sieci. Hasło wprowadza się po jednym znaku
za pomocą ENKODERA, przez aktywację kursora i wybór przez obrót potrzebnego znaku. Ponowne przyciśnięcie pokrętła
ENKODERA zatwierdza wybór i przesuwa kursor do wyboru kolejnego znaku. Czynność powtarza się do wprowadzania
całego hasła. Po wprowadzeniu całego hasła przyciska się górny przycisk POZIOMU (powiązany z opcją „done” pokazaną na
wyświetlaczu). Połączenie z siecią jest sygnalizowane zieloną kropką z lewej strony pod nazwą sieci. Wszystkie kroki zilustrowano poniżej i na kolejnej stronie.
Za pomocą przycisków POZIOM PRESETU i POZIOM REGULACJI można także zamknąć niektóre poziomy menu (oznaczone
„x”) albo wrócić do poprzedniej pozycji (menu opisane „back” - powrót).

FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP
MENU

WiFi

BLUETOOTH

Do połączenia z WiFi należy najpierw przycisnąć przycisk funkcyjny MENU.

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

WiFi
MENU

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

Pokrętłem ENKODEREA przechodzi się w menu do opcji „WiFi”, a jego przyciśnięcie aktywuje ustawienia sieci WiFi.

back

WiFi OFF
MENU

Domyślnie sieć WiFi jest wyłączona („off”) (opis w czerwonym polu), a jej włączenie wykonuje się przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA (opis w zielonym polu).
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back
WiFi ON
NETWORK 1
MENU

NETWORK 2
NETWORK 3

Przy włączonym WiFi (według wskazania w zielonym polu), ENKODEREM przewija się wykaz
dostępnych sieci, wybierając wybraną sieć za pomocą przyciśnięcia pokrętła ENKODERA.

back
NETWORK 1
NETWORK 2
MENU

NETWORK 3
ADD HIDDEN NTWK

Sieć można też dodać ręcznie za pomocą opcji „ADD HIDDEN NETWORK”, samodzielnie wprowadzając nazwę. Znaki wybiera się obrotem i przez przyciśnięcie pokrętła ENKODERA.

back
CONNECT
FORGET
MODIFY

MENU

INFO

Po wybraniu sieci z menu należy uruchomić polecenie „CONNECT” (Połącz). Polecenie wykonuje się przyciskając pokrętło ENKODER na wybranej pozycji (inne opcje tego menu opisano na str. 40).

back
ENTER PASSWORD:

*******

MENU

Po uruchomieniu opcji „CONNECT” za pomocą obrotu i przyciskania pokrętła ENKODERA należy wprowadzić hasło.

done

ENTER PASSWORD:
ABCDEFG

MENU

Po wprowadzeniu całego hasła przyciska się górny przycisk POZIOMU PRESETU powiązany z opcją „done”
(gotowe) widoczną na wyświetlaczu.
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back
WIFI ON
NETWORK 1
MENU

NETWORK 2
NETWORK 3

Zielona kropka po lewej stronie przed nazwą sieci wskazuje na aktywne połączenie z siecią.

Przy włączonej sieci WiFi we wzmacniaczu oprócz opcji „CONNECT” (Połącz) w menu sieci dostępne są też inne opcje. Są to
opcje „FORGET” (Zapomnij), „MODIFY” (Zmień) i „INFO” (patrz ilustracja poniżej). Pokrętłem ENKODERA przewija się i wybiera
jedną z opcji. Opcje opisano niżej.
back
CONNECT
FORGET
MODIFY

MENU

INFO

Szczegółowy widok WYŚWIETLACZA z dodatkowymi opcjami połączenia WiFi: „FORGET”, „MODIFY” i „INFO”.

FORGET (ZAPOMNIJ): Służy do odłączenia sieci i usunięcia sieci z pamięci urządzenia. Aby ponownie udostępnić „zapomnianą” sieć, należy użyć opcji „ADD HIDDEN NETWORK” (str. 38-39).
MODIFY (ZMIEŃ): Służy do modyfikacji bieżących parametrów sieci „SSID”, „PROTOCOL” i „PASSWORD” (Hasło). Pokrętłem
ENKODERA przewija się, wybiera i otwiera jeden z tych parametrów, następnie wprowadza się znaki z użyciem obrotu i
przyciśnięcia pokrętła ENKODERA.
INFO: Służy do wyświetlenia informacji o bieżącej sieci: nazwy (SSID), sygnału, protokołu i stanu połączenia. Informacje te
nie są edytowalne.

POŁĄCZENIE WIFI Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI FENDER TONE™
Oprócz możliwości połączenia z siecią WiFi z samego wzmacniacza Rumble Studio 40 lub Stage 800 można skorzystać z
możliwości połączenia za pomocą aplikacji Fender Tone.
Sposób postępowania: na urządzeniu mobilnym należy otworzyć aplikację urządzenia Fender Tone i wejść w menu „Settings“ (Ustawienia). Następnie podłączyć Bluetooth i wybrać WiFi. W oknie CHOOSE A NETWORK wybrać „MANUAL SETUP“.
W oknie MANUAL SETUP jest przedstawiony wykaz trzech pozycji, z których można dokonać wyboru.
•

NETWORK NAME (NAZWA SIECI): Tu wprowadź nazwę sieci używając ENKODERA.

•

SECURITY WPA/NONE (ZABEZPIECZENIE WPA/Brak): Jeżeli konieczne jest użycie hasła, wybierz opcję „WPA“ używając
ENKODERA, w przeciwnym wypadku wybierz NONE.

•

PASSWORD (HASŁO): Używając ENKODERA wprowadź hasło i wybierz „CONNECT“, otwiera to dostęp do WiFi.
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KORZYSTANIE Z BLUETOOTH
Wzmacniacze Rumble Studio 40 / Stage 800 mają zainstalowaną opcję łączenia z Bluetooth, dzięki któremu wzmacniacz
łatwo paruje się z urządzeniem strumieniowym i aplikacją Fender ToneTM.
Funkcję łączenia poprzez Bluetooth udostępnisz następująco: naciśnij przycisk MENU, używając ENKODERA wybierz „BLUETOOTH“. Jako ustawienie automatyczne Bluetooth jest włączony, to ustawienie potwierdza tekst „BLUETOOTH ON“ na polu
zielonym. Na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do wzmacniacza wybierz RUMBLE. Jeżeli połączenie Bluetooth chcesz
wyłączyć, to używając ENKODERA wybierz to pole. Wyłączenie potwierdzi tekst „BLUETOOTH OFF“ w polu czerwonym (zob.
ilustracja poniżej).
Przy parowaniu urządzenia mobilnego z Bluetooth ze wzmacniaczem Rumble Studio 40 / Stage 800 na WYŚWIETLACZU
pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie sparowania z urządzeniem. Używając ENKODERA wybierz „YES“ lub „NO“. Po
pierwszym sparowaniu urządzenia ze wzmacniaczem Rumble Studio 40 / Stage 800 wzmacniacz zapamięta to urządzenie
i nie będzie wymagać powtórnego potwierdzenia; jeżeli po zapamiętaniu użytkownik nie wybrał na urządzeniu opcji „nie
pamiętaj“ Rumble Studio 40 / Stage 800.
Jeżeli użytkownik chce na swych urządzeniach zewnętrznych zmienić nazwę Rumble Studio 40 / Stage 800, może to wykonać używając ENKODERA, stosując opcję „RENAME AMP“. Po wybraniu tej opcji należy używając ENKODERA wprowadzić
nową nazwę. Sposób wprowadzania nazwy jest podany na stronie 11. Należy pamiętać, że urządzenie strumieniowe i USB
audio (strona 44) nie mogą być używane jednocześnie.
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Włączenie funkcji Bluetooth: najpierw naciśnij przycisk MENU.
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Korzystając z ENKODERA wybierz „BLUETOOTH“, następnie poprzez naciśnięcie ENKODERA wejdź w ustawienia Bluetooth.

back

BLUETOOTH ON
RENAME AMP
BT & AUX VOLUME

MENU

Ustawienie początkowe Bluetooth jest „ON“ (Włączony), podświetlone na
zielono), na urządzeniu zewnętrznym wybierz „RUMBLE“.

CONFIRM

BT Passkey is: 012345?

YES
NO

MENU

Przy pierwszym sparowaniu urządzenia Bluetooth z Rumble Studio 40 / Stage 800 na WYŚWIETLACZU wzmacniacza pojawi się pytanie z wezwaniem do potwierdzenia sparowania. Używając ENKODERA wybierz jedną z opcji „YES“ lub „NO“.
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back

BLUETOOTH OFF
RENAME AMP
BT & AUX VOLUME

MENU

Jeżeli chcesz wyłączyć Bluetooth, korzystając z ENKODERA wybierz opcję „BLUETOOTH OFF“, naciśnij
na ENKODER i Bluetooth zostanie wyłączony (czerwone pole).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI BLUETOOTH / WEJŚCIA AUX
Jeżeli odtwarzasz zużyciem wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 audio ze źródła zewnętrznego (strumieniowanie
Bluetooth lub poprzez podłączenie bezpośrednie do wejścia Aux na panelu górnym wzmacniacza), to masz do dyspozycji
cztery opcje ustawienia głośności dźwięku zewnętrznego, włącznie z użyciem ustawienia automatycznego. W regulację
głośności dźwięku wejdziesz w sposób następujący: najpierw naciśnij przycisk MENU i korzystając z ENKODERA wybierz
„BLUETOOTH“ (zob. ilustracja poniżej).
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Używając ENKODERA wybierz „BT&AUX VOLUM, następnie wybierz jedną z czterech opcji (zob. ilustracja poniżej).
back
BLUETOOTH ON
RENAME AMP

BT & AUX VOLUME

MENU

back
HIGH
NORMAL
LOW

MENU

MASTER

•

HIGH, NORMAL, LOW: Przy tych trzech ustawieniach dla poziomu dźwięku zewnętrznego użyto stałego ustawienia wzmocnienia, w celu uzyskania zakresu głośności odpowiedniego pod względem otaczającego środowiska (na przykład
pomieszczenie mieszkalne lub biurowe); głośność zewnętrznego audio jest regulowana w źródle dźwięku, pokrętło
MASTER VOLUME wzmacniacza nie ma na nią wpływu. Upraszcza to wyważenie miksowania instrumentu i sygnałów
dźwięku zewnętrznego po ustawieniu głośności zewnętrznego urządzenia audio na poziom komfortowy. UWAGA: Aby
zapobiec niechcianemu wzrostowi głośności, przed wyborem opcji NORMAL lub NIGH, zmniejsz głośność zewnętrznego urządzenia audio.

•

MASTER: Ustawienie automatyczne, w którym zewnętrzne audio ustawiono na najwyższe stałe wzmocnienie, podczas
gdy głośność instrumentu i głośność zewnętrznego audio są wygodnie sterowane pokrętłem MASTER VOLUME. Do
wyważenia mixu instrumentu i sygnału zewnętrznego audio najpierw należy ustawić pokrętło MASTER VOLUME na
wzmacniaczu na wymagany poziom instrumentu, a następnie zmienić ustawienie głośności na zewnętrznym audio do
wymaganego poziomu.

Po wyborze jednej z opcji, naciśnij przycisk MENU lub PRZYCISK POZIOMU korespondujący z komunikatem na wyświetlaczu
„back“ (powrót).
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WBUDOWANY TUNER
Wbudowany tuner chromatyczny wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 uruchamia się przyciskając i przytrzymując
przycisk TAP przez przynajmniej 2 sekundy. Drugim sposobem jest przyciśnięcie przycisku funkcyjnego MENU i wybór opcji
TUNER. Wyboru opcji dokonuje się obrotem i przyciśnięciem pokrętła ENKODERA. Bez względu na to, czy będzie to dźwięk
o pół tonu niższy lub wyższy, to na WYŚWIETLACZU pokaże się litera odpowiadająca dźwiękowi w żółtym kółku, umieszczonym z lewej (gdy dźwięk jest niższy) lub z prawej (gdy jest wyższy) strony pionowej kreski. Jednocześnie w dolnej części
WYŚWIETLACZA będzie pokazana dokładna wartość liczbowa wysokości dźwięku (w centach – setne półtonu). Jeśli dźwięk
jest dostrojony, to kółko będzie mieć zielony kolor i znajdzie się dokładnie w pozycji środkowej pionowej linii. Po zakończeniu
strojenia z tunera wychodzi się używając przycisku POZIOM REGULACJI (patrz ilustracja poniżej). Warto pamiętać, że włączając
tuner wyłączamy głośnik wzmacniacza. Także przełącznik nożny MGT-4 ma funkcję uruchamiania tunera (zob. str. 52).
SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

TAP

Tuner uruchamia się używając przycisku funkcyjnego MENU (oznaczony żółtą strzałką), następnie z menu opcji wybiera się TUNER (strojenie) - można też przycisnąć i przytrzymać przycisk TAP (wskazany zieloną strzałką).

SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

TUNER uruchamia się przez obrót i przyciśnięcie pokrętła ENKODERA na opcji TUNER (lub przytrzymując przycisk TAP przez dwie sekundy).

TUNER

A

MENU

+15

Jeśli dźwięk się nie stroi, dźwięk będzie oznaczony żółtym kółkiem po lewej (zbyt niski dźwięk) lub po prawej stronie (zbyt wysoki
dźwięk) pionowej kreski. W dolnej części WYŚWIETLACZA pokaże się wartość wysokości w centach (setne półtonu).

TUNER

A

MENU

0

Dostrojenie dźwięku jest sygnalizowane oznaczeniem dźwięku w zielonym kółku na centralnej pionowej linii.

TUNER

A

MENU

0

Funkcję strojenia opuszcza się używając przycisku POZIOM PRESETU.
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GNIAZDA DO PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ AUDIO I SŁUCHAWEK

Panel ze sterownikami wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 wyposażony jest w dwa wejścia 3,5 mm (1/8”) — wejście
AUX do podłączenia zewnętrznego urządzenia mobilnego/dźwiękowego i wejście do łatwego podłączenia słuchawek (przy
korzystaniu z wyjścia na słuchawki jest zupełnie wyciszony głośnik).
Instrukcję do regulacji głośności dźwięku w postaci strumieniowej i innych urządzeń podłączonych do wejścia AUX znajdziesz na stronie 42 „Regulacja głośności Bluetooth / wejścia AUX“.

ZŁĄCZE USB
Panel tylny wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 jest wyposażony w audio port USB umożliwiający nagrywanie. Za
pomocą mikro przewodu USB (nie jest elementem wyposażenia) można do tego portu podłączyć komputer z programem do
nagrywania. Do podłączenia komputera Apple nie jest potrzebny żaden zewnętrzny sterownik. Przy podłączaniu komputera
pracującego w systemie Windows użytkownik musi pobrać sterownik ASIO z regulacją Fender Mustang. Sterownik znajduje się
na www.support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123- How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to-use-.
Należy pamiętać, że menu AMP SETTINGS (zob. strona 57) posiada regulację wzmocnienia specjalnie dedykowaną nagrywaniu z
wykorzystaniem portu USB znajdującego się na tylnym panelu. Również należy pamiętać, że funkcja Bluetooth audio streaming i
USB audio (strona 41) nie mogą być używane jednocześnie.

USB

800
Widok złącza USB w tylnym panelu.

WYJŚCIA LINE OUT I FX SEND/RETURN

Wzmacniacze Rumble Studio 40 / Stage 800 są wyposażone w gniazda wyjściowe wyjścia symetrycznego (lewy i prawy
kanał). Gniazda są zainstalowane na tylnym panelu wzmacniacza i służą do podłączenia zewnętrznego urządzenia nagrywającego i wzmacniającego (zob. ilustracja poniżej). Automatycznym ustawieniem wyjść są dwa wyjścia mono – „PRE“ (sygnał
bezpośredni i niezależny) i „POST“ (sygnał z całkowitym przetwarzaniem). Wyjścia można skonfigurować również na stereo
(POST). Ustawienie można skonfigurować w menu „AMP SETTINGS“ (zob. strona 57).
MONO
LINE OUT

STEREO
LINE OUT

Detal prawego i lewego gniazda wyjścia symetrycznego w tylnym panelu wzmacniacza.
MONO
LINE OUT

Dla potrzeby pętli efektów wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 przypisane są gniazda wyjściowe prawe/lewe FX
(send) i wejścia prawe/lewe FX (return) znajdujące się w prawej części panelu
tylnego wzmacniacza, przeznaczone do zas(MONO)
tosowania zewnętrznych efektów mono i stereo (zob. ilustracja poniżej). Do podłączenia efektów mono należy użyć kanału
lewego. Należy pamiętać, że efekty podłączone do tych gniazd są globalne (nie są odniesione do konkretnego presetu) i
STEREO
stanowią ostatnie elementy na ścieżce sygnału.
LINE OUT

(MONO)

(MONO)

(MONO)

Detal gniazd prawego i lewego wyjścia/wejścia FX panelu tylnego wzmacniacza.
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ZASTOSOWANIE PRZEŁĄCZNIKA NOŻNEGO
Rumble Studio 40 / Stage 800 daje możliwość użycia przełączników nożnych — przełącznika MGT-4 i pedału EXP-1 Expression.
Czteroprzyciskowy MGT-4 jest elementem wyposażenia wzmacniacza Rumble Stage 800, do modelu Rumble Studio 40 można go
zamówić dodatkowo. Przełącznik nożny umożliwia komfortowe zdalne sterowanie niektórymi funkcjami wzmacniacza, łącznie z
wbudowanym tunerem, wyborem modelu wzmacniacza w presecie, wyborem presetu za pomocą szybkiego wyboru (Quick Access), pominięcia efektów, 60-sekundowej pętli itd. Pedał EXP-1 Expression (dla wzmacniaczy Rumble Studio 40 i Stage 800 należy
zamówić oddzielnie) ma podwójny tryb, pozwalający na regulację głośności wzmacniacza i kontrolowanie parametrów wzmacniacza/efektu.
Każdy z tych pedałów może być użyty oddzielnie, przy podłączeniu do gniazda „FOOTSWITCH” w tylnym panelu wzmacniacza,
albo oba pedały można połączyć i użyć jednocześnie (instrukcję połączenia pedałów podano na spodzie pedału EXP-1 Expression).
Każdy z tych pedałów może być użyty oddzielnie, przy podłączeniu do gniazda „FOOTSWITCH” w tylnym panelu wzmacniacza,
albo oba pedały można połączyć i użyć jednocześnie (instrukcję połączenia pedałów podano na spodzie pedału EXP-1 Expression).

OPIS PRZEŁĄCZNIKA NOŻNEGO MGT-4
Przełącznik nożny MGT-4 ma cztery przyciski — przycisk MODE z lewej strony i trzy numerowane przyciski FUNKCYJNE. Przy
przycisku MODE z lewej strony są cztery diody LED (jedna bezpośrednio nad przyciskiem MODE i trzy pod, lekko z lewej),
kolejne trzy diody LED dla FUNKCJI umieszczone są w górnej części (zawsze nad przyciskiem FUNKCYJNYM) oraz jedna dioda LED dla FUNKCJI znajdująca się centralnie pod OKIENKIEM WYŚWIETLACZA.
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A. PRZYCISK MODE: Służy do wyboru jednego z czterech trybów: QUICK ACCESS QA (Szybki dostęp), PRESETS (Predefiniowane ustawienia), EFFECTS (Efekty) i LOOPER (Pętla).
B. RZYCISKI FUNKCYJNE: Trzy numerowane przyciski służą do sterowania niektórymi funkcjami wzmacniacza, które mogą
się różnić zależnie od wybranego trybu pracy przełącznika nożnego.
C. OKIENKO WYŚWIETLACZA: Służy do wskazania bieżącej funkcji przełącznika nożnego.
D. DIODY LED MODE: Te cztery diody LED umieszczone skrajnie po lewej stronie wskazują, który z czterech trybów
przełącznika jest aktywny — QUICK ACCESS („QA” - czerwona), PRESETS (czerwona), EFFECTS (zielona) i LOOPER (żółta).
Górna dioda LED MODE służy w niektórych przypadkach także jako dioda LED wskazań FUNKCJI (E).
E. DIODY LED FUNKCJI: Rząd czerwonych diod LED w górnej części przełącznika i jedna dioda LED pod OKIENKIEM
WYŚWIETLACZA (C) służą do sygnalizacji aktywnych funkcji. Dioda górna, umieszczona najbardziej z lewej MODE LED
(D) czasami służy też, jako dioda LED sygnalizacji FUNKCJI.
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PRZEŁĄCZNIK NOŻNY MGT-4: TRYBY
Przełącznik nożny MGT-4 oferuje cztery specjalne tryby sterowania wzmacniaczem Rumble Studio 40 / Stage 800 — QUICK
ACCESS QA (QA (Szybki dostęp), PRESETS (Presety), EFFECTS (Efekty) i LOOPER (Pętla). Przy wyborze trybu, przez naciśnięcie
przycisku MODE (A) przełącznika nożnego całkiem z lewej przełącza się tryby do wyboru właściwego, sygnalizowanego
przez zaświecenie się właściwej diody LED trybu MODE (D).
TRYB SZYBKIEGO DOSTĘPU
TRYB SZYBKIEGO DOSTĘPU („QA”) pozwala na wybór trzech presetów i przypisanie ich do poszczególnych przycisków FUNKCYJNYCH. Sposób wykonania: przycisnąć przycisk funkcyjny MENU na wzmacniaczu, następnie za pomocą pokrętła ENKODER
przewinąć menu i wybrać opcję „FOOTSWITCH“.
Następnie za pomocą pokrętła ENKODER przewinąć menu FOOTSWITCH wybrać „MGT-4 (4-BUTTON)“, następnie przewinąć
menu i wybrać opcję „QUICK ACCESS“. W ten sposób nastąpi ustawienie funkcji szybkiego dostępu.
Domyślnym ustawieniem funkcji SZYBKIEGO DOSTĘPU są trzy pierwsze presety wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800.
Aby przypisać jednej z trzech pozycji SZYBKIEGO DOSTĘPU inny preset, ENKODEREM trzeba wybrać odpowiedni slot SZYBKIEGO DOSTĘPU (1, 2 lub 3). Po wyborze slotu w menu presetów trzeba zaznaczyć wybrany slot szybkiego dostępu przyciskając
pokrętło ENKODER. Analogicznie postępuje się z innymi slotami.
Po przypisaniu presetów trybu SZYBKIEGO DOSTĘPU są one dostępne za pomocą przełącznika nożnego MGT-4. W aktywnym
trybie SZYBKIEGO DOSTĘPU (sygnalizowany świecącą diodą MODE LED całkiem z lewej u góry) należy przycisnąć przycisk
MODE. Teraz trzy presety SZYBKIEGO DOSTĘPU są przypisane do odpowiednich przycisków FUNKCYJNYCH 1, 2 i 3 przełącznika
nożnego. Naciśnięcie przycisku FUNKCYJNEGO spowoduje uaktywnienie tego przycisku i zaświeci się odpowiednia czerwona
dioda LED FUNKCJI, a w OKIENKU WYŚWIETLACZA pokaże się aktualny preset SZYBKIEGO DOSTĘPU (patrz ilustracja poniżej i na
stronie następnej).
SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

Do trybu SZYBKIEGO DOSTĘPU wchodzi się najpierw przyciskając przycisk funkcyjny MENU.

TUNER
GLOBAL EQ

FOOTSWITCH
MENU

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

ENKODEREM przewija się menu i wybiera „FOOTSWITCH“.
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back
EXP-1 (EXPRESSION)

MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Używając ENKODERA przeglądać pozycje menu FOOTSWITCH i wybrać „MGT-4 (4-BUTTON)“.

back

QUICK ACCESS
LOOPER ON

MENU

Używając ENKODERA wybrać „QUICK ACCESS“, uruchamia to tryb szybkiego dostępu.

QA PRESETS:

back

1 PRESET
2 PRESET

MENU

3 PRESET

Używając ENKODERA wybrać jeden z trzech wstępnie ustawionych slotów szybkiego dostępu.

back

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

MENU

9 ’59 BASSMAN 4X>
10 ’70S BRITISH

Używając ENKODERA przeglądać pozycje menu i wybrać opcję, która będzie przyporządkowana slotowi wybranemu w poprzednim kroku.
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Przyciskając przycisk MODE przełącznika nożnego (na ilustracji wskazany zieloną strzałką) przewija się tryby, aż zaświeci się czerwona
dioda LED dla SZYBKIEGO DOSTĘPU „QA”. (po lewej na górze). Trzy presety SZYBKIEGO DOSTĘPU są przypisane do poszczególnych przycisków FUNKCYJNYCH 1, 2 i 3 (na ilustracji wskazano żółtymi strzałkami). Do każdej pozycji jest przypisana dioda LED FUNKCJI, wskazująca
aktywność danej pozycji. W OKIENKU WYŚWIETLACZA jest wskazany aktywny preset z SZYBKIEGO DOSTĘPU (na ilustracji powyżej preset 1).
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TRYB PRESETÓW
TRYB PRESETÓW pozwala uzyskać jeden z wielu presetów wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 za pomocą przełącznika nożnego MGT-4 (łącznie z presetami z set list, zob. strona 49). Sposób postępowania: przyciskać przycisk MODE do uaktywnienia trybu presetów „PRESETS”, aktywność tego trybu wskazuje świecąca czerwona dioda LED MODE z lewej strony od
opisu „PRESETS”.
W aktywnym trybie PRESETS przełącznika nożnego MGT-4 presety są dostępne w formie grup sekwencji nazywanych „bankami”. W ramach banku każdy z trzech presetów jest przypisany jednemu z trzech przycisków FUNKCYJNYCH 1, 2 i 3. Aby w
systemie banków trójek presetów przejść „w górę”, należy jednocześnie przycisnąć przyciski FUNKCYJNE 2 i 3 (na przełączniku
w tym celu oznaczone jako „BANK UP”). Aby w systemie banków przejść „w dół”, należy jednocześnie nacisnąć przycisk MODE i
FUNKCJI 1 (są w tym celu oznaczone jako „BANK DOWN”).
Następnie uzyskuje się bank z szukanym presetem, który można wybrać przyciskając odpowiedni przycisk FUNKCYJNY. Po
wybraniu presetu zaświeci się odpowiednia dioda LED FUNKCE i bieżący preset będzie wskazany w OKIENKU WYŚWIETLACZA
(patrz ilustracja poniżej).
Warto pamiętać, że przy aktywacji trybu PRESETS przełącznik nożny MGT-4 automatycznie ustawi taki preset wzmacniacza Rumble
Studio 40 / Stage 800, który był już wybrany we wzmacniaczu (niezależnie od rodzaju presetu). Ten preset będzie przypisany do
FUNKCJI przełącznika nożnego odpowiadającego pozycji presetu w banku zawierającym dany preset (1, 2 lub 3). Przykładowo, jeśli we wzmacniaczu ustawiono preset nr 33, to przełącznik nożny MGT-4 w trybie PRESETS też będzie ustawiony na
preset nr 33 i przypisze ten preset do przycisku FUNKCYJNEGO 3 (chodzi o trzeci preset banku z presetami 31, 32 i 33).
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Przyciskając przycisk MODE przełącznika nożnego (wskazano zieloną strzałką) przewija się tryby do zaświecenia czerwonej diody LED
koło opisu „PRESETS” przy przycisku MODE. Do przycisków FUNKCYJNYCH 1, 2 i 3 (wskazane żółtymi strzałkami) będzie przypisany bank,
który zawiera preset ustawiony we wzmacniaczu (bez względu na to, jakiego presetu to dotyczy). Do każdego przycisku jest przypisana
czerwona dioda LED FUNKCJI, sygnalizująca aktywność tej funkcji. Bieżący preset je wyświetlany też w OKIENKU WYŚWIETLACZA (na
ilustracji powyżej preset 1).
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W trybie PRESETS można zmieniać banki w górę („BANK UP”) przez jednoczesne przyciśnięcie przycisków FUNKCYJNYCH 2 i 3 (podwójna strzałka w prawo). Zmianę banków w dół („BANK DOWN”) wykonuje się przyciskając jednocześnie MODE i przycisk FUNKCYJNY 1 (podwójna
strzałka w lewo). W ramach wybranego banku przyciśnięciem przycisku FUNKCYJNEGO wybiera się jeden z presetów, przypisany do danej
funkcji (na ilustracji powyżej preset/przycisk FUNKCYJNY odpowiadającego wymaganemu presetowi (na tej ilustracji przycisk 1).
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Jeżeli przełącznik nożny MGT-4 jest w trybie Presets a Rumble Studio 40 / Stage 800 w trybie Setlist, można przełącznik MGT4 użyć do wyboru presetu z danej set listy.
W tej konfiguracji pierwsze trzy presety set listy są przyporządkowane przyciskom FUNKCJA 1, 2 i 3 na przełączniku MGT-4.
Wystarczy nacisnąć na przycisk odpowiadający wymaganemu presetowi. Jeżeli set lista zawiera więcej niż trzy presety, kolejne presety można wybierać za pomocą funkcyjnego przełącznika „BANK UP” ad „BANK DOWN” opisanych na stronie 48.
UWAGA: Przełącznik nożny MGT-4 nie jest używany do wejścia w tryb Set list wzmacniacza, ani do wyboru set listy z menu
Set list. Jest używany tylko do wyboru presetu w ramach jednej set listy.

TRYB EFEKTÓW
Tryb EFEEKTÓW pozwala na pominięcie dowolnego ztrzech pierwszych efektów presetu. Efekt pomija się następująco: przycisnąć przycisk MODE aż uruchomi się tryb „EFFECTS”, co będzie zasygnalizowane zaświeceniem się zielonej diody LED funkcji
MODE z lewej strony napisu „EFFECTS”. W presecie ustawionym we wzmacniaczu (bez względu na to, jakiego presetu to
dotyczy), pierwsze trzy efekty presetu (o ile są w presecie) są przypisane do przycisków FUNKCYJNYCH 1, 2 i 3 (w tym celu na
przełączniku nożnym oznaczone jako „FX 1”, „FX 2” i „FX 3”). Przy włączonym efekcie będzie się świecić czerwona dioda LED dla
FUNKCJI, nad przyciskiem FUNKCYJNYM przypisanym do efektu. Efekt pomija się przyciskając odpowiedni przycisk FUNKCYJNY, co zasygnalizuje zgaśnięcie diody LED przypisanej do danej FUNKCJI (patrz ilustracja poniżej).
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Przyciskając przycisk MODE przełącznika nożnego (wskazano zieloną strzałką) przewija się tryby do zaświecenia zielonej diody LED
przycisku MODE przy opisie „PRESETS”. Pierwsze trzy efekty presetu ustawionego we wzmacniaczu (niezależnie od rodzaju presetu) są
przypisane przyciskom FUNKCJYJNYM 1,2 i 3 (oznaczone żółtymi strzałkami). Do każdego przycisku jest przypisana czerwona dioda
LED FUNKCJI, sygnalizująca aktywność tej funkcji. W powyższym przykładzie efekt presetu przypisany do przycisku FUNKCYJNEGO 1 jest
włączony (FX 1) i można go pominąć przez przyciśnięcie tego przycisku.

TRYB PĘTLI
Tryb pętli LOOPER pozwala użytkownikowi na nagrania o długości do 60 sekund z dodawaniem kolejnych partii (overdub).
Do pierwszej nagranej partii można dodawać dowolną ilość kolejnych partii i nakładać je na siebie. Może być skasowana tylko
ostatnia dodana partia.
Aby nagrać pętlę, należy przycisnąć przycisk MODE (na ilustracji poniżej znaczono zieloną strzałką), do uruchomienia trybu
„LOOPER”, co będzie zasygnalizowane zaświeceniem się żółtej diody LED trybu MODE LED (patrz ilustracja poniżej).
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Przyciskając przycisk FUNKCYJNY 1 (na ilustracji poniżej wskazano żółtą strzałką) z opisem „REC/DUB” rozpocznie się nagranie
pierwszego fragmentu. Zacznie migać czerwona dioda LED FUNKCJI nad przyciskiem FUNKCYJNYM 1 i w OKIENKU WYŚWIETLACZA pokaże się opis „REC”, wskazujący na nagrywanie PĘTLI. Następuje nagranie partii trwającej do 60 sekund (patrz
ilustracja poniżej).
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Na koniec pierwszej partii nagrania, nagrywanie zatrzymuje się przyciskając przycisk FUNKCYJNY 2 z opisem „PLAY/STOP” (na
ilustracji poniżej oznaczono żółtą strzałką) i automatycznie uruchamia playback pierwszej partii. Czerwona dioda LED FUNKCJI
nad przyciskiem FUNKCYJNYM 1 przestanie migać, zaświeci się czerwona dioda LED FUNKCJI nad przyciskiem FUNKCYJNYM
2 i w OKIENKU WYŚWIETLACZA opis „PLA” zasygnalizuje playback (patrz ilustracja poniżej). Playback zatrzymuje się ponownie
przyciskając przycisk FUNKCYJNY 2, a w OKIENKU WYŚWIETLACZA pokaże się „STP” (na ilustracji poniżej nie jest to pokazane).
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Alternatywnie po zakończeniu pierwszej partii można znowu przycisnąć przycisk FUNKCYJNY 1 (na ilustracji poniżej wskazano
żółtą strzałką), i od razu uruchomić tryb dogrywania (overdub). Czerwona dioda LED FUNKCJI nad przyciskiem FUNKCYJNYM 1
będzie nadal migać, a w OKIENKU WYŚWIETLACZA pokaże się opis „DUB”, wskazujący na overdub PĘTLI LOOPER. Do pierwszej
partii można dogrywać drugą. Tryb Overdub można aktywować też w trakcie playbacku pierwszej partii albo po zatrzymaniu
playbacku - wykonuje się ponownym przyciśnięciem przycisku FUNKCYJNEGO 1. Partie można dodawać zależnie od potrzeb.
Po nagraniu dodawanej partii za pomocą przycisku FUNKCYJNEGO 2 (na ilustracji poniżej oznaczono zieloną strzałką) uruchamia się i zatrzymuje playback wszystkich nagranych partii (patrz ilustracja poniżej).
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W czasie nagrywania, playbacku lub zatrzymania pierwszej partii, w razie potrzeby, można anulować nagrywanie używając
przycisku FUNCTION 3 z opisem „UNDO” (na ilustracji poniżej oznaczono żółtą strzałką). Przyciśnięcie tego przycisku zatrzymuje
nagrywanie i w OKIENKU WYŚWIETLACZA pokażą się trzy kreski oznaczające kasowanie całego nagrania. Jeśli dodawano jakieś partie, to funkcja UNDO będzie dotyczyć tylko ostatniej partii, a poprzednie nie zostaną skasowane (patrz ilustracja poniżej).
Nową sekwencję pętli należy rozpocząć w trybie STOP poprzez przyciśnięcie przycisku „REC“ (przycisk FUNKCYJNY 1).
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Aby zapobiec niechcianemu uruchomieniu pętli w trakcie grania, można pętlę wyłączyć. Aby wyłączyć pętlę, należy nacisnąć przycisk MENU, następnie używając ENKODERA wybrać FOOTSWITCH“ (zob. ilustracja poniżej).
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AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

Korzystając z ENKODERA wybrać „MGT-4“ (zob. ilustracja poniżej).
back
EXP-1 (EXPRESSION)

MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Korzystając z ENKODERA przejść do „LOOPER ON“ i naciskając ENKODER wyłączyć ją (zob. ilustracja poniżej). Aby ponownie
włączyć pętlę należy wybrać „LOOPER OFF“ i nacisnąć ENKODER.
back
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back
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PRZEŁĄCZNIK NOŻNY MGT-4: TUNER
Przełącznik nożny MGT-4 można wykorzystywać też do włączenia TUNERA. Należy przycisnąć i krótko przytrzymać przycisk
FUNKCYJNY 3 (opisany w tym przypadku jako „HOLD TUNER”, wskazano żółtą strzałką) i aktywować tuner chromatyczny. W
OKIENKU WYŚWIETLACZA pokaże się symbol dźwięku najbliższy granej wartości i zaświecą dwie czerwone diody LED FUNKCJI
w lewej górnej części, wskazujące zbyt niski dźwięk, a dwie czerwone diody LED FUNKCJI w prawej górnej części wskazują na
zbyt wysoki dźwięk. Dostrojenie prawidłowej wysokości dźwięku zasygnalizuje dioda LED FUNKCJI w środku pod OKIENKIEM
WYŚWIETLACZA. Po zakończeniu strojenia ponownie przyciska się przycisk FUNKCYJNY 3 przywracając tryb gry (patrz ilustracja
poniżej). Warto pamiętać, że włączając tuner przełącznikiem MGT-4 wyłączamy głośnika wzmacniacza.
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Funkcję strojenia z użyciem przełącznika nożnego MGT-4 aktywuje się przyciskając i przytrzymując krótko przycisk FUNKCYJNY 3
(oznaczono żółtą strzałką). W podanym przykładzie wskazany jest dźwięk „A” jako nastrojony nieco za nisko, co wskazuje czerwona dioda LED FUNKCJI w górnej części całkiem po prawej (wskazano zieloną strzałką).
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W podanym przykładzie wskazany jest dźwięk „A” jako nastrojony nieco za wysoko, co wskazuje czerwona dioda LED FUNKCJI w górnej części bliżej środka (wskazano żółtą strzałką).
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W podanym przykładzie wskazany jest dźwięk „A” jako nastrojony prawidłowo, co wskazuje zielona dioda
LED FUNKCJI w środku pod OKIENKIEM WYŚWIETLACZA (wskazano żółtą strzałką). Strojenie z użyciem
przełącznika nożnego opuszcza się za pomocą przycisku FUNKCYJNEGO 3 (oznaczony zieloną strzałką).
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PEDAŁ EXP-1 EXPRESSION
Pedał EXP-1 Expression jest nożnym urządzeniem sterującym z dwoma trybami pracy. Umożliwia
regulację głośności wyjściowej Master volume (w trybie „Volume”) oraz parametrów wzmacniacza i
efektów (w trybie „Expression”).
Do przełączania trybów Volume i Expression służy przełącznik w górnej części pedału (przyciskany
czubkiem stopy. Przyciśnięcie tego przełącznika przełącza tryb. Aktywny tryb jest sygnalizowany
przez czerwoną i zieloną diodę LED. Tryb Volume, sygnalizowany zieloną diodą LED, steruje sumą głośności, do całkowitego
ściszenia wzmacniacza. Tryb Expression, sygnalizowany czerwoną diodą LED, steruje parametrami efektów Rumble Studio
40 / Stage 800, na przykład częstością efektu kaczki, modulacją itd.
Przygotowanie pedału EXP-1 do pracy: podłączyć pedał do gniazda przełącznika nożnego na tylnym panelu wzmacniacza
przed włączeniem wzmacniacza i włączyć wzmacniacz. Przyciśnięcie przycisku funkcyjnego MENU we wzmacniaczu i przewinięcie ENKODEREM opcji menu. W menu pokazanym poniżej wybiera się „FOOTSWITCH“. Następnie używając ENKODERA
z wyświetlonego menu wybiera się opcję „EXP-1 (EXPRESSION)“ (patrz ilustracja poniżej).
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FOOTSWITCH
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MENU

AMP SETTINGS

MENU

ABOUT THIS AMP

Pokażą się następujące opcje, z których wybiera się: „PRESET SETTINGS” (Ustawienia presetu) albo „GLOBAL SETTINGS” (Ustawienia globalne) (patrz ilustracja poniżej). Używając ENKODERA wybiera się jedną z tych opcji. USTAWIENIA PRESETU służą do
przypisania pedału EXP-1 do konkretnego wzmacniacza lub efektu w danym presecie; można tak modyfikować szereg parametrów presetu (zależnie od używanego wzmacniacza i wybranego presetu). USTAWIENIA GLOBALNE służą do ustawienia
parametrów dla wszystkich presetów. Obie możliwości opisano szczegółowo w dalszej części.
back

PRESET SETTINGS
GLOBAL SETTINGS

MENU

USTAWIENIA PRESETU
Jak wskazano wcześniej, USTAWIENIA PRESETU służą do przypisania pedału EXP-1 do konkretnego wzmacniacza lub efektu
w ramach wybranego presetu. Sposób wykonania: przycisnąć pokrętło ENKODER na PRESET SETTINGS; w środkowym
POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU będą pokazane - kolejno – wzmacniacz i efekty danego presetu, do których można przypisać
pedał EXP-1. Za pomocą ENKODERA można przewijać menu tych opcji (patrz ilustracja poniżej).
EXP-1 (PRESET)

back
SAVE

RUMBLE
V2

MENU
VOL

AMP
FX

GAIN

VOL

EXP

PARAM

HEEL

TOE

W EXP-1 USTAWIENIA PRESETU: na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU są kolejno pokazane wzmacniacz i efekty presetu, do których można
przypisać pedał EXP-1. Za pomocą pokrętła ENKODERA można się poruszać między pozycjami.
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Jak tylko na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU będzie wskazany wzmacniacz lub efekt, to na POZIOMIE REGULACJI pod
POZIOMEM ŚCIEŻKI SYGNAŁU pokażą się niektóre pozycje, które można w ramach tego presetu konfigurować dla pedału
EXP-1. Za pomocą przycisku POZIOM REGULACJI wchodzi się do POZIOMU REGULACJI (patrz ilustracja poniżej).
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W celu przypisania EXP-1 do konkretnego efektu w ramach danego presetu należy użyć przycisku POZIOMU REGULACJI (wskazano
żółtą strzałką), wchodząc do pozycji zawierających ustawienia parametrów efektu („PARAM”). W pokazanym przykładzie EXP-1 posłuży
do sterowania efektem stompbox overdrive Green Box.

Za pomocą pokrętła ENKODERA przewija się i wybiera „PARAMETER“, aby wybrać parametr wzmacniacza lub efektu pokazanego
na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU, który będzie sterowany za pomocą pedału EXP-1 w trybie Expression (patrz ilustracja poniżej).
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Za pomocą pokrętła ENKODERA (wskazany żółtą strzałką) należy przejść na „PARAMETER”. Ta pozycja zwiera poszczególne ustawienia
efektu podświetlonego na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU. W pokazanym przykładzie jednym z parametrów efektu zniekształcenia Green
Box parametr jest „LEVEL”, który można przypisać pedałowi EXP-1.

Po wybraniu parametru kolor pola tego parametru zmieni się z niebieskiego na czerwony i za pomocą pokrętła ENKODERA
można teraz zmieniać regulację poszczególnych ustawień. Przyciskając pokrętło ENKODER na którymkolwiek z ustawień
można wykonywać regulację używając pedału EXP-1 (patrz ilustracja poniżej). Po wybraniu pokrętła kolor pola zmieni się z
niebieskiego na czerwony, co wskazuje, że dane ustawienie zostało zmienione. Po zakończeniu zmian należy ponownie przycisnąć pokrętło ENKODER, a kolor pola regulacji znów zmieni się na niebieski i zacznie obowiązywać nowa wartość parametru.
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Dla powyższego przykładu: przycisnąć pokrętło ENKODER (wskazane żółtą strzałką) na opcji „LEVEL”. Pole tej opcji zmieni się z niebieskiego na czerwone, co wskazuje, że można zmienić ustawienie tego parametru efektu Green Box overdrive do sterowania pedałem EXP-1.

Po zakończeniu zmian należy użyć przycisku funkcyjnego SAVE w celu zapisania ustawień (patrz ilustracja poniżej).
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NA POZIOMIE REGULACJI znajdują się też inne tryby pedału EXP-1. Tryby te można przewijać za pomocą ENKODERA i wybierać tryby oraz zawarte w nich opcje. Są to tryby:
TRYB VOLUME („VOL”): Służy do wyłączenia trybu Volume pedału EXP-1 (zielona dioda LED) (patrz ilustracja poniżej).
TRYB EXPRESSION („EXP”): Umożliwia trzy rodzaje przyporządkowania. „OFF” wyłącza tryb Expression pedału EXP-1
(czerwona dioda LED). „VOLUME” konfiguruje EXP-1 do sterowania sumą głośności (master volume) (podobnie, jak w trybie
VOLUME wyżej). „AMP/FX” konfiguruje EXP-1 do sterowania wzmacniaczem lub efektem pokazanym na POZIOMIE ŚCIEŻKI
SYGNAŁU.
TRYBY HEEL i TOE: Te tryby określają razem zakres sterowanych parametrów.
TRYB LIVE: Przy włączonym trybie LIVE skonfigurowane parametry przestawią się na wartości „zależne” od pozycji pedału.
Przy wyłączonym trybie pierwotna pozycja pedału jest „ignorowana”, do chwili poruszenia pedału, następnie jest zsynchronizowana ze zdefiniowanymi parametrami.
TRYB BYPASS: W aktywnym trybie BYPASS pominięcie efektu może być przełączane (wyłączone-włączone) przełącznikiem
na końcu pedału EXP-1.
TRYB REVERT: Przy włączonym trybie REVERT, przy przełączeniu z trybu Expression do Volume przełącznikiem na końcu
pedału, ustawienie skonfigurowanych parametrów jest przywracane do wartości zapisanych w presecie.
TRYB DEFAULT: Konfiguruje startowy tryb EXP-1 (Volume lub Expression) dla używanego presetu. Jeśli funkcja „MODE
SOURCE” (Źródło trybu) w ustawieniu „GLOBAL SETTINGS” (Ustawienia globalne) jest ustawiona na „PEDAŁ”, to tryb DEFAULT
jest ignorowany (patrz „USTAWIENIA GLOBALNE” na następnej stronie).
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W pokazanym przykładzie: funkcję pedału EXP-1 w trybie Volume dla wzmacniacza Rumble V2 pokazanego na
POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU wyłącza się używając przycisku POZIOMU REGULACJI. NA POZIOMIE REGULACJI automatycznie podświetli się tryb „VOLUME”.
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ENKODER należy przycisnąć na „VOLUME”. Kolor pola oznaczenia zmieni się z niebieskiego na czerwony, co
wskazuje, że można zmienić ustawienia.
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Obrotem ENKODERA (wskazany żółtą strzałką) należy przejść na opcję „OFF” i jego przyciśnięciem zatwierdzić wybór. Teraz funkcja
Volume pedału EXP-1 dla wzmacniacza pokazanego na POZIOMIE ŚCIEŻKI SYGNAŁU jest wyłączona, a kolor pola oznaczenia zmieni się
znów na niebieski. Za pomocą przycisku funkcyjnego SAVE (zielona strzałka) zapisuje się zmiany.
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USTAWIENIA GLOBALNE
Jak już wspomniano, USTAWIENIA GLOBALNE służą do przypisania pedału EXP-1 do wszystkich presetów. Po użyciu przycisku funkcyjnego MENU należ przejść i wybrać „EXP-1 SETUP”, ponownie wcisnąć ENKODER i przejść na „GLOBAL SETTINGS”
(patrz ilustracja poniżej).
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Należy przycisnąć pokrętło ENKODER na „GLOBAL SETTINGS”. W wyświetlonym menu można ustawić trzy parametry –
„MODE SOURCE” (Źródło trybu), „HEEL VOLUME” (Głośność na pięcie) i „TOE VOLUME” (Głośność na czubku). „ŹRÓDŁO TRYBU”
służy do wyboru między opcją „PRESET” (Preselekcja) i „PEDAL” (Pedał). Opcja „PRESET” oznacza, że bieżący preset (bez
względu na rodzaj presetu) określa, czy pedał EXP-1 jest w trybie Volume lub Expression (presety mogą mieć to ustawione
różnie). W opcji „PEDAL” pedał EXP-1 jest nadrzędny wobec presetu i zostaje w tym trybie, w jakim aktualnie się znajduje
(Volume lub Expression).
Należy przycisnąć pokrętło ENKODER i jego obrotem wybrać „PEDAL” lub „PRESET”. Kolor pola oznaczenia zmieni się z
niebieskiego na czerwony (patrz ilustracja poniżej). Po wykonaniu zmiany PONOWNYM przyciśnięciem pokrętła ENKODERA
kolor pola oznaczenia zmieni się znów na niebieski i zmiana będzie obowiązywać.
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„GŁOŚNOŚĆ NA PIĘCIE” i „GŁOŚNOŚĆ NA CZUBKU” są używane łącznie do podania zakresu pracy pedału. Wyjściowy jest
zakres 1-10, w pełni wciśnięta pięta odpowiada 1 (bez głosu), a w pełni wciśnięty czubek odpowiada 10 (pełna głośność).
Ten zakres można zmienić według własnych potrzeb. Regulacją „HEEL VOLUME” można ustawić inną wartość głośności minimalnej, a regulacją „TOE VOLUME” można ustawić wartość głośności maksymalnej.
Używając ENKODERA przechodzi się między opcjami i kolejno wybiera regulację „HEEL VOLUME” i „TOE VOLUME”. Po wybraniu każdego z nich kolor pola odpowiedniej regulacji zmieni się z niebieskiego na czerwony, co wskazuje, że dane ustawienie może być zmienione. Po zakończeniu zmian przez ponowne przyciśnięcie pokrętła ENKODERA zapisuje się ustawioną
wartość regulacji, a kolor pola regulacji znów zmieni się na niebieski (patrz ilustracja poniżej).
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Zmiany Ustawień globalnych zapisują się automatycznie i nie potrzeba tu dodatkowych kroków.
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USTAWIENIA WZMACNIACZA
Funkcja „Amp Settings“ (Ustawienie wzmacniacza) w menu przycisku MENU (zob. strona 33) umożliwia szybkie i łatwe przywrócenie fabrycznego ustawienia presetów i wzmacniacza, jak również wylogowanie się z chmury i funkcje wyjścia USB/
line out na panelu tylnym wzmacniacza. Nacisnąć przycisk MENU, następnie używając ENKODERA wybrać „AMP SETTINGS“.
Wybrać jedną z pięciu możliwości.
RESTORE SETTINGS (PRZYWRÓĆ USTAWIENIA): Ten wybór służy do przywrócenia ustawień fabrycznych za wyjątkiem
presetów i set list. Korzystając z ENKODERA wybrać z możliwości „YES“ i „NO“.
RESTORE ALL (PRZYWRÓĆ WSZYSTKO): Ten wybór służy do przywrócenia ustawień fabrycznych łącznie z presetami i set
listami. Korzystając z ENKODERA wybrać z możliwości „YES“ i „NO“. Należy pamiętać, że jeżeli zostanie wybrane „YES“, będą
usunięte aktualne set listy.
CLOUD LOGOUT (WYLOGOWANIE Z CHMURY): Ten wybór służy do wylogowania się z chmury, jeżeli używany jest preset
chmury (zob. strona 59). Korzystając z ENKODERA wybrać z możliwości „YES“ i „NO“.
LINE OUT/USB GAIN (WZMOCNIENIE LINE OUT/USB): Regulowanie wzmocnienia przy nagrywaniu przy użyciu wyjść na
tylnym panelu Line out lub USB audio portu (zob. strona 44). Obracając i naciskając ENKODER dokonuje się wyboru wartości
wzmocnienia.
LINE OUT OPTIONS (OPCJE LINE OUT): Ta opcja służy do skonfigurowania wyjść symetrycznych na panelu tylnym wzmacniacza (zob. strona 44). Obracając i naciskając ENKODER dokonuje się wyboru jednej z opcji „PRE/POST“ (mono) lub „STEREO“.
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Ustawienia wzmacniacza (Amp Settings) otwiera się używając przycisku funkcyjnego MENU.
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Ustawienia wzmacniacza (Amp Settings) otwiera się używając przycisku funkcyjnego MENU.
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Za pomocą ENKODERA wybiera się jedną z trzech opcji funkcji „Amp Settings”.

Należy pamiętać, że w funkcję „RESTORE ALL“ można wejść również jak do menu przy włączaniu. Szczegółowe informacje
znajdują się w części „Przywrócenie ustawień fabrycznych i aktualizacja firmware“ (zob. strona 62).

57

GLOBALNY EQ (KOREKTOR)
„Global EQ” jest dostępny w przycisku funkcyjnym MENU (zob. str. 33), umożliwiając dostęp do różnych przebiegów korekcji
i łatwiejszego dostosowanie brzmienia wzmacniacza w różnych pomieszczeniach. Jest to przydatne głównie w przypadku,
kiedy użytkownik ma ustalone wszystkie ulubione presety i ustawienia, ale musi zagrać w innych warunkach akustycznych –
pomieszczeniach, halach, w plenerze, gdzie wzmacniacz wybrzmiewa inaczej. Aby nie regulować od nowa każdego presetu
i każdego ustawienia, dostępna jest opcja szybkiego wyboru jednego z czterech różnych profili korekcji EQ, odpowiedniego
dla danych warunków. Może to być szybkim rozwiązaniem takiego problemu.
Sposób aktywowania funkcji: użyć przycisku funkcyjnego MENU, następnie pokrętłem ENKODERA przewinąć menu i wybrać
„GLOBAL EQ”. Należy wybrać jedną z czterech dostępnych opcji – „FLAT EQ” (dobra opcja wyjściowa, w rzeczywistości bez
żadnej dodatkowej korekcji), dwa ustawienia „BRIGHT CUT EQ“ (stłumienie wysokich tonów), dwa ustawienia BRIGHT BOOST
EQ“ (podbicie wysokich tonów) i dwa ustawienia „LOW CUT EQ“ (stłumienie niskich tonów) (patrz ilustracja poniżej).
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Aby dojść do funkcji Global EQ najpierw należy użyć przycisku funkcyjnego MENU.
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Pokrętłem ENKODERA przewija się menu i wybiera „GLOBAL EQ”

BRIGHT CUT 2

back

BRIGHT CUT 1

FLAT EQ
MENU

BRIGHT BOOST 1
BRIGHT BOOST 2

Obracając pokrętłem ENKODER przechodzi się na jedną z czterech opcji „GLOBAL EQ”.

BRIGHT CUT 2

back

BRIGHT CUT 1

FLAT EQ
MENU

BRIGHT BOOST 1
BRIGHT BOOST 2

Przyciskając pokrętło ENKODER wybiera się daną funkcję „GLOBAL EQ”.
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PRESETY CLOUD
Funkcja „Cloud Presets” (Presety w zdalnej pamięci chmury) w menu przycisku MENU (zob. str. 33) umożliwia dostęp do świata
presetów, dostępnych w sieci, włącznie z presetami publicznymi, różnych artystów itd. Korzystając z sieci WiFi można przeglądać, grać, pobierać i udostępniać presety Fender zapisane w chmurze (cloud), bardzo rozszerzając kreatywne możliwości
wzmacniacza Rumble Studio 40/Stage 800.
Korzystanie z presetów w chmurze uruchamia się za pomocą przycisku funkcyjnego, następnie pokrętłem ENKODER przewija
się menu i wybiera „CLOUD PRESETS” (zob. ilustracja poniżej).
CLOUD PRESETS
TUNER

GLOBAL EQ
MENU

FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

PRESET ORGANIZER
SETLIST

CLOUD PRESETS
MENU

TUNER
GLOBAL EQ

Po wybraniu „CLOUD PRESETS” w menu należy postępować zgodnie z instrukcjami na WYŚWIETLACZU, wprowadzając kod
logowania (kod otrzymuje się online na stronach tone.fender.com klikając na „Set Up Amp” (patrz ilustracja poniżej). Kod
wprowadza się tylko raz i później użytkownik zostaje zalogowany. Poszczególne znaki kodu logowania wprowadza się za
pomocą ENKODERA (instrukcję podano na str. 11).

To enable cloud presets,
done
sign in at tone.fender.com
and “Set Up Amp”
Enter the code provided below:

MENU

Po zalogowaniu przy użyciu ENKODERA przewija się i wybiera kategorie presetów cloud (patrz ilustracja poniżej).

ARTIST SIGNATURE
FEATURED

MENU

FENDER PRESETS

Po wybraniu kategorii presetów cloud, używając ENKODERA należy przewijać listę presetów. Podświetlony preset będzie
automatycznie odtworzony/wyświetlony do wglądu. Podświetlony preset można dodać do wzmacniacza używając przycisku
funkcyjnego SAVE (zob. ilustracja na stronie następnej).
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TEMPUS FUGIT
REGGIE LEE

SAVE

BASS ODYSSEY
MENU

SEAS OFPRESETS
CHEESE
FENDER
BLOOD/ROSES

W celu przeglądu lub zmiany podświetlonego presetu cloud, przed zapisaniem we wzmacniaczu, na wybranym presecie
należy przycisnąć pokrętło ENKODER (patrz ilustracja poniżej).
TEMPUS FUGIT
REGGIE LEE

SAVE

BASS ODYSSEY
MENU

SEAS OFPRESETS
CHEESE
FENDER
BLOOD/ROSES

Przeglądając lub zmieniając zawartość presetu cloud przed zapisaniem go we wzmacniaczu na WYŚWIETLACZU pokaże się nam
zawartość z towarzyszącym symbolem zielonej chmury (w miejscu, gdzie dla wbudowanych presetów pokazuje się numer
presetu). Symbol zielonej chmury oznacza preset cloud, który nie był zapisany we wzmacniaczu. Presety cloud można edytować
podobnie, jak presety wbudowane. Po zakończeniu zmian należy użyć przycisku funkcyjnego SAVE do zapisania we wzmacniaczu zmodyfikowanego presetu cloud. Jeśli preset cloud nie został po wykonaniu zmian zapisany we wzmacniaczu, a został
wyświetlony inny preset cloud, to zmiany te nie zostały zapamiętane (patrz ilustracja poniżej).

BASS ODYSSEY
SINE
TREMOLO

’70S
BRITISH

SAVE

YELLOW
BOX

MENU

MSTR

O WZMACNIACZU
„About This Amp” (O wzmacniaczu) jest funkcją dostępną pod przyciskiem MENU (zob. str. 33), służącą do pokazania wersji oprogramowania zainstalowanej we wzmacniaczu. W celu wyświetlenia tej informacji należy użyć przycisku funkcyjnego MENU (na
ilustracji poniżej wskazano żółtą strzałką), i za pomocą ENKODERA (wskazany zieloną strzałką) wyświetlić i wybrać opcję „ABOUT
THIS AMP”.
FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP
MENU

WiFi
BLUETOOTH

Po uruchomieniu opcji „ABOUT THIS AMP” na WYŚWIETLACZU pokaże się informacja o modelu wzmacniacza i wersji oprogramowania (patrz ilustracja poniżej).
back
MODEL: RUMBLE STAGE
VERSION: 1.0.21
BASE VER: 1.0.17

MENU
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AKTUALIZACJA FIRMWARE I PRZYWRACANIE USTAWIEŃ
FABRYCZNYCH
Jak wspomniano na początku instrukcji, użytkownik wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 powinien regularnie
sprawdzać aktualizację - oprogramowania, które zwiększą satysfakcję z użytkowania wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage
800. Sposób wykonywania aktualizacji wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800: podczas włączania wzmacniacza przycisnąć i przytrzymać pokrętło ENKODER przez pięć sekund, co przełączy urządzenie w tryb aktualizacji z wykorzystaniem sieci
WiFi (na ilustracji poniżej wskazano żółtą strzałką).

Na WYŚWIETLACZU pokaże się informacja o wyszukiwaniu najnowszych aktualizacji oprogramowania, później informacja o
pobieraniu tych aktualizacji (patrz ilustracja poniżej).

RUMBLE

RUMBLE

SEARCHING FOR UPDATES...

DOWNLOADING UPDATES...

Po zakończeniu pobierania na WYŚWIETLACZU pokaże się informacja o aktualizowaniu oprogramowania wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800, po czym pojawi się komunikat o zakończeniu aktualizacji i potrzebie zrestartowania wzmacniacza
(patrz ilustracja poniżej).

RUMBLE

RUMBLE
AMPLIFIER UPDATE COMPLETE
PLEASE RESTART YOUR AMP

APPLYING UPDATES...
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Podczas aktualizacji oprogramowania można spotkać się zczterema sytuacjami, kiedy aktualizacja oprogramowania nie
może być wykonana. W tych przypadkach na WYŚWIETLACZU pojawi się jeden z komunikatów: 1) podłączenie wzmacniacza
Rumble Studio 40 / Stage 800 do WiFi nie jest skonfigurowane; 2) brak dostępnych aktualizacji; 3) aktualizacja nie powiodła
się lub 4) serwer aktualizacji wzmacniacza jest niedostępny (patrz ilustracja poniżej).

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

Oprócz opisanej aktualizacji oprogramowania wzmacniacz Rumble Studio 40 / Stage 800 oferuje kilka możliwości przywrócenia ustawień dostępnych dla użytkownika. Są one opisane w dalszej części.
RESTORE ALL (PRZYWRÓĆ WSZYSTKO): Służy do przywrócenia presetów i ustawień wzmacniacza do poziomu ostatniej
aktualizacji oprogramowania zapisanej we wzmacniaczu. Przywrócenia ustawień dokonuje się przytrzymując przycisk
POZIOMY PRESETU przez pięć sekund (na ilustracji poniżej oznaczono zieloną strzałką) przy włączaniu wzmacniacza. Należy
pamiętać, że użycie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich utworzonych przez użytkownika presetów. Ta funkcja jest też
dostępna jako „Amp Settings” w menu przycisku MENU (zob. str. 45).
WIFI UPDATE/RESTORE WIFI UPDATE/RESTORE ALL (AKTUALIZACJE WIFI/PRZYWRÓĆ WSZYSTKO): Aktualizacja oprogramowania i funkcji przy włączaniu wzmacniacza, wspomniana wcześniej (RESTORE ALL). Przy włączania wzmacniacza przycisnąć i przytrzymać przez pięć sekund pokrętło ENKODER i przycisk POZIOMY PRESETU (na ilustracji poniżej wskazano niebieską
strzałką). Należy pamiętać, że użycie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich presetów utworzonych przez użytkownika.
FORCE UPDATE (AKTUALIZACJA WYMUSZONA): Aktualizacja wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 w przypadku
pojawienia się problemu z wyżej opisanym sposobem aktualizacji oprogramowania. Aktualizację wymuszoną inicjuje się
przytrzymaniem pokrętła ENKODERA i przycisku POZIOMU ŚCIEŻKI SYGNAŁU przy włączaniu wzmacniacza (na ilustracji
poniżej wskazano czerwoną strzałką).
RECOVERY (PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE): Służy do przywrócenia pierwotnej wersji oprogramowania (pokazanej
w opcji „About This Amp”, zob. str. 48) łącznie z presetami. Funkcję aktywuje się jednoczesnym przyciśnięciem i przytrzymaniem przycisków POZIOMU PRESETU i przycisku funkcyjnego X FX przez pięć sekund przy włączaniu wzmacniacza (na
ilustracji poniżej wskazano czerwoną strzałką). Należy pamiętać, że użycie tej opcji spowoduje usunięcie wszystkich presetów
utworzonych przez użytkownika.
RECOVERY

WIFI UPDATE/RESTORE ALL

RESTORE ALL

FORCE UPDATE
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APLIKACJA FENDER TONE™
Fender Tone — Wyjściowa aplikacja towarzysząca dla wzmacniaczy Rumble Studio 40 / Stage 800 — ogólnodostępna do
pobrania z Apple App Store (iPhone) i Google Play Store (Android). Użytkownicy Fender Tone mają do dyspozycji przegląd
istniejących funkcji wzmacniacza Rumble Studio 40 / Stage 800 GT i dostęp do innych informacji Fender oraz społeczności
użytkowników Fender Tone. Można tu znaleźć:
•

Wyszukiwanie presetów, nawigacji, filtrowania i wybór presetów

•

Tworzenie i udostępnianie nowych presetów

•

Zmiany ścieżki sygnału presetu, zmiana kolejności, dodawanie, usuwanie

•

Ustawienia parametrów modeli wzmacniaczy i efektów

•

Przegląd, wyszukiwanie i pobieranie oficjalnych presetów Fender, presetów stworzonych przez muzyków, presetów
stylów muzycznych i wiele innych

•

Zalecenia dotyczące podstaw ścieżki sygnału, modeli wzmacniaczy, rodzajów efektów i inne

•

Tworzenie, wybór i organizowanie setlist (spersonalizowanych grup presetów)

•

Administrowanie kontami użytkowników, rejestracja produktów, ustawienia WiFi i Bluetooth

•

Zmiana ustawień EQ

Na stronie http://tone.fender.com można znaleźć więcej informacji o presetach i aplikacji Fender Tone.
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DANE TECHNICZNE
Rumble Studio 40
TYP
POBÓR MOCY
MOC WYJŚCIOWA
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA
PĘTLA EFEKTÓW
WYJŚCIE LINE OUT
WYJŚCIE NA SŁUCHAWKI
GŁOŚNIK
PRZEŁĄCZNIK NOŻNY
WYMIARY I WAGA

PR 5133
118W (maksimum)
45W (typowo)
40W przy 8Ω
1MΩ (instrument)
18kΩ (aux)
Poziom nominalny: -10dB
Send: 220Ω (symetryczna)
Powrót: 17,3kΩ (symetryczna)
Poziom maksymalny: +4,9dBV Impedancja: 600Ω (symetryczna)
43 mW/kanał do 16Ω (minimalna zalecana impedancja)
Jeden głośnik 10 cali (25,4 cm), specjalne opracowanie, ceramika 8Ω, jeden skompresowany głośnik wysokotonowy z przełącznikiem włączony/wyłączony
MGT-4 (wyposażenie opcjonalne, nr kat. 0994071000)
Pedał EXP-1 Expression (wyposażenie opcjonalne, nr kat. 2301050000)
Szerokość: 16,5” (419,1mm)
Wysokość: 16,9” (429,3mm)
Głębokość: 12” (304,8mm)
Waga: 19 funtów (8,62kg)

Rumble Stage 800
TYP

PR 5134

POBÓR MOCY
MOC WYJŚCIOWA
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA
PĘTLA EFEKTÓW
WYJŚCIE LINE OUT
WYJŚCIE NA SŁUCHAWKI
GŁOŚNIKI
PRZEŁĄCZNIK NOŻNY
POKROWIEC NA WZMACNIACZ
WYMIARY I WAGA

1 500W (maksimum)
150W (typowo)
400W przy 8Ω
800W do 4Ω/2.67Ω (z 8Ω/4Ω powiększona obudowa glośnika)
1MΩ (instrument)
18kΩ (wejście aux)
Poziom nominalny: -10dB
Send: 220Ω (symetryczna)
Powrót: 17,3kΩ (symetryczna)
Poziom maksymalny: +4,9dBV Impedancja: 600Ω (symetryczna)
43 mW/kanał do 16Ω (minimalna zalecana impedancja)
Dwa głośniki 10 cali (25,4 cm), Eminence®, ceramika 16Ω, skompresowany głośnik wysokotonowy z przełącznikiem włączony/wyłączony
MGT-4 (element wyposażenia, nr kat. 7710238000)
PedałEXP-1 Expression (wyposażenie opcjonalne, nr kat. 2301050000)
Wyposażenie opcjonalne, nr kat. 7712953000
Szerokość: 19” (482,6mm)
Wysokość: 23,7” (602mm)
Głębokość: 14” (355,6m)
Waga: 39 funtów (17,7kg)

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
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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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