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UVOD
V tem razširjenem priročniku za uporabo boste našli podroben opis lastnosti in funkcij ojačevalnikov Rumble Studio 40 in
Rumble Stage 800.
Služi kot dopolnitev priročnika za hiter začetek uporabe, ki je priložen vsakemu ojačevalniku, saj vsebuje podrobnejši opis
številnih vsestranskih zmogljivosti ojačevalnikov Rumble Studio 40/Stage 800, vključno z navigacijo in spreminjanjem
širokega nabora prednastavitev ter celovitim opisom ojačevalnika in modelov efektov. Prav tako vsebuje po korakih opisana
slikovna navodila za uporabo številnih funkcij ojačevalnikov Rumble Studio 40/Stage 800, kot so seznami predvajanj, WiFi,
Bluetooth, USB, vgrajen uglaševalnik, nožna stopalka EXP-1 Expression Pedal, nožno stikalo s štirimi gumbi MGT-4 in funkcije ponavljanja zvočnega zapisa.
Tonske možnosti ojačevalnikov Studio 40 in Rumble Stage 800 so tako rekoč neskončne, še posebej ob sočasni uporabi
aplikacije Fender Tone™. Redno preverjajte morebitne posodobitve strojne programske opreme, ki lahko še izboljšajo
delovanje ojačevalnika Rumble za bas kitaro (glejte stran 61). Čeprav ta razširjen priročnik predstavlja najnovejšo različico
ojačevalnikov, vam priporočamo, da za še več dodatnih napotkov spremljate tudi nove posodobljene priročnike, saj družina
ojačevalnikov Mustang GT nenehno raste in se razvija.

Ojačevalnik Rumble Stage 800 (levo) in Rumble Studio 40 (desno).
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NADZORNA PLOŠČA
Na zgornji nadzorni plošči ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 se nahajajo vhod, pet kontrolnih gumbov, prikazovalnik, tri tipke za plasti, vrtljivi gumb (IZBIRNI GUMB), štirje gumbi za aktivacijo menijev, pomožni vhod (3,175 mm) in izhod za
slušalke (3,175 mm).

800

INPUT
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MASTER

A. INPUT (VHOD): V ta vhod priključite instrument.
B. GAIN (OJAČANJE): Programirljiv kontrolni gumb (glejte stran 3), ki vpliva na nastavitev ojačanja v vsaki prednastavitvi.
C. BASS (NIZKI TONI): Programirljiv kontrolni gumb, ki vpliva na nastavitev nizkih tonov v vsaki prednastavitvi.
D. MIDDLE (SREDNJI TONI): Programirljiv kontrolni gumb, ki vpliva na nastavitev srednjih tonov v vsaki prednastavitvi.
E. TREBLE (VISOKI TONI): Programirljiv kontrolni gumb, ki vpliva na nastavitev visokih tonov v vsaki prednastavitvi.
F.

MASTER VOLUME (DEJANSKA GLASNOST): Edini programirljivi kontrolni gumb za prilagoditev dejanske glasnosti
zvočnikov in slušalk.

G. PRIKAZOVALNIK: Prikazuje uporabljeno prednastavitev, vse njene vsebine in parametre, menije ojačevalnika in efekte
ter druge funkcije (npr. tuner, funkcije menija itd.).
H. GUMBI ZA PLASTI
PRESET LAYER (PLAST PREDNASTAVITVE): Prikaže plast prednastavitve, kjer so izbrane prednastavitve.
SIGNAL PATH LAYER (PLAT SIGNALNE POTI): Prikaže signalno pot v vsaki prednastavitvi, kjer lahko spremenite modele ojačevalnika, vrste efektov in vrstni red efektov.
CONTROLS LAYER: Prikaže plast za upravljanje, kjer lahko spremenite nastavitve kontrolnih gumbov (z izjemo gumba
za glasnost Master Volume).
I.

IZBIRNI GUMB: Večnamenski vrtljivi gumb, ki ga lahko obrnete ali pritisnete. Za ogled, izbiranje in prilagajanje prednastavitev, upravljanja in drugih funkcij ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800.

J.

GUMBI ZA UPRAVLJANJE
X FX: Preskoči vse efekte.
SAVE (SHRANI): Za shranjevanje spremenjenih prednastavitev in novih prednastavitev.
MENU (MENI): Za dostop do funkcij WiFi, Bluetooth, tunerja, globalni izenačevalnik (EQ), prednastavitev v oblaku in
drugih funkcij (glejte stran 33).
TAP: Za nastavitev časa zamika in stopnje modulacije; držite pritisnjeno za dostop do vgrajenega tunerja.

K. POMOŽNI VHOD, IZHOD ZA SLUŠALKE: 1/8-palčni pomožni vhod za povezovanje z zunanjimi zvočnimi napravami in
1/8-palčni izhod za slušalke. Izhod za slušalke onemogoči notranje zvočnike.
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Pomembno je upoštevati, da so vsi gumbi na zgornji nadzorni plošči »programirljivi«, razen gumba za glasnost Master
Volume (H). To pomeni, da po izbrani prednastavitvi položaj gumba na zgornji nadzorni plošči morda ne prikazuje dejanskih
nastavitev v tej prednastavitvi (dejanske nastavitve so prikazane na prikazovalniku). Samo kontrolni gumb Master Volume
ni programirljiv in zato njegov položaj vedno prikazuje dejanske nastavitve glasnosti. Ko obrnete programirljiv gumb na
zgornji nadzorni plošči, se gumb in digitalni nasprotni del znotraj prednastavitve sinhronizirata na isto vrednost, kot je prikazano tukaj:
800
Rumble V2 Clean
RUMBLE
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1494
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MASTER

Prilagojeno nastavitev kontrolnega gumba lahko shranite v novo prednastavitev ali pa z njo prepišete prvotno nastavljeno
prednastavitev. Če prilagojene nastavitve ne shranite, se bo prednastavitev ponastavila na predprogramirane nastavitve
kontrolnega gumba, ko se ponovno vrnete na prednastavitev ali če izključite ter ponovno vključite ojačevalnik (glejte dodatne informacije v poglavju »Urejanje in shranjevanje prednastavitev« na straneh 10-13).
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Prikaz zadnje plošče ojačevalnika Rumble Stage 800; zadnja plošča ojačevalnika Rumble Studio 40 ima enake lastnosti, razen v primeru izhoda za
zunanji zvočnik ter stikala za impedanco (N).

L. POWER (NAPAJANJE): Za vklop ali izklop ojačevalnika. Ob prvem vklopu imata ojačevalnika Rumble Studio 40 in Rumble
Stage 800 običajno 15-sekundno zaporedje pri zagonu, preden je na PRIKAZOVALNIKU (G) prikazana prva prednastavitev.
Samo pri ojačevalniku Rumble Stage 800 se lahko ob hitrem izklopu in vklopu napajanja (na primer ob posodobitvi
preko omrežja WiFi) pojavi kratka zakasnitev, pri kateri na PRIKAZOVALNIKU za 20–30 sekund ni prikazano nič. To je pri
nekaterih tako močnih ojačevalnikih običajno, in tudi zaporedje pri zagonu se bo ponovno vzpostavilo, zato ni potrebno
ponovno izklopiti in vklopiti napajanja.
M. NAPAJALNI PRIKLJUČEK IEC: S priloženim napajalnim kablom priključite ojačevalnik v ozemljeno vtičnico v skladu z
vhodno napetostjo in frekvenco, označeno na napajalnem priključku.
N. IZHOD ZA ZUNANJI ZVOČNIK IN STIKALO ZA IMPEDANCO (SAMO OJAČEVALNIK RUMBLE STAGE): V ta priključek
lahko priključite zunanji zvočnik (z impedanco najmanj 8 Ω ali 4 Ω); kombinirani priključek je primeren za Speakon® ali
6,35-milimetrski zvočniški kabel. Nastavite stikalo tako, da bo ustrezalo impedanci zunanjega zvočnika; neprekinjeno
napajanje zunanjega zvočnika mora ustrezati moči, navedeni za izbrano nastavitev stikala, ali pa jo presegati. Nastavite
stikalo na 8 Ω, če ni priključeno noben zunanji zvočnik.
O. HORN (STIKALO ZA ZVOČNI LIJAK): S tem stikalom vklopite in izklopite visokofrekvenčni zvočni lijak.
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P.

FOOTSWITCH (NOŽNO STIKALO): Tukaj lahko priključite nožno stikalo s štirimi gumbi MGT-4 ali nožno stopalko EXP-1
Expression Pedal.

Q. VHOD USB: Priključno mesto USB za zvočno snemanje.
R. LINE OUT (LINIJSKI IZHOD): Uravnotežena linijska izhoda za povezavo z zunanjo opremo za snemanje in ojačevanje.
Privzeta nastavitev za linijski izhod je PRED/PO ojačevalniku (mono), vendar je izhod lahko konfiguriran tudi kot desni/
levi stereo (po ojačevalniku).
S. FX SEND/RETURN (VHOD IN IZHOD ZA ODDAJANJE IN PREJEMANJE): Desni/levi vhod Send (oddajenje) in Return
(prejemanje) za uporabo zunanjih stereo efektov. Efekti, dodani tukaj, so »globalni« (ne prednastavljeni) in delujejo kot
zadnji elementi na signalni poti. Za mono efekte uporabite levi kanal.

NAPOTEK ZA VARNOST: KABLI ZVOČNIKA
Ojačevalnik Rumble Stage 800 deluje kot močan ojačevalnik razreda »D« v načinu mosta, kar pomeni, da je napetost prisotna na terminalih (+) in (-). Bodite previdni pri priključitvi kabla zvočnika v izhod za zunanji zvočnik na zadnji plošči – konica
(+) ali tulec (-) kabla zvočnika (glejte spodnjo sliko) ne sme nikoli priti v stik s kovinskim ogrodjem ojačevalnika ali katero koli
drugo ozemljeno električno opremo (tj. mešalniki zvoka in druge naprave za ojačanje zvoka). Kabel zvočnika, priključen v
izhod za zunanji zvočnik na ojačevalniku, naj bo priključen samo v drug zvočnik.
Pri priključitvi 6,35 milimetrskih kablov zvočnikov z neizoliranimi (gola kovina) vtiči bodite previdni – kable zvočnikov vedno
priključite v izklopljeni ojačevalnik.

(+)
(-)

Insulation

DELOVANJE PRI VIŠJIH TEMPERATURAH
IN TOPLOTNA ZAŠČITA
Rumble Studio 40 in Rumble Stage 800 sta ojačevalnika razreda D s toplotno zaščito in zaščito pred kratkim stikom. V primeru kratkega stika bo ojačevalnik začasno popolnoma utišan (iz zvočnikov ne bo prihajal zvok), normalno delovanje pa bo
spet na voljo, ko boste odstranili napako.
Za boljšo učinkovitost pri višjih temperaturah ima ojačevalnik Rumble Stage 800 vgrajeno nastavljivo hlajenje z ventilatorjem, ki začne delovati pri nizki hitrosti, hitrost pa se poveča s povišanjem temperature ojačevalnika med uporabo.
Med prezračevalnimi odprtinami ojačevalnika in drugimi predmeti mora biti vsaj 150 cm razmika. Če so prezračevalne odprtine ojačevalnika blokirane ali če uporabljate ojačevalnik v izredno vročem okolju, se lahko ojačevalnik pregreje in sproži
toplotno zaščito, kar povzroči začasno popolno utišanje zvočnika. Normalno delovanje se ponovno vzpostavi samodejno, ko
se temperatura zniža na raven znotraj ustreznega razpona delovanja.
V najtežjih pogojih delovanja se lahko ojačevalnik pregreje do točke prekinitve napajanja, kar pomeni, da PRIKAZOVALNIK
(G) ne prikazuje ničesar in zvočniki ne predvajajo zvoka. Med tem malo verjetnim dogodkom se normalno delovanje vzpostavi samodejno, ko se temperatura zniža na raven znotraj ustreznega razpona delovanja. Pri ojačevalniku Rumble Studio
40 boste pri takšni prekinitvi napajanja verjetno morali izklopiti in vklopiti stikalo za napajanje POWER (L).
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OSNOVE PREDNASTAVITEV
Rumble Studio 40/Stage 800 ima več kot 100 zaporedno oštevilčenih prednastavitev, uporabniki pa jih lahko ustvarijo in
dodajo še več. Vsaka prednastavitev ima tri »plasti«, ki se prikažejo na PRIKAZOVALNIKU. To so PRESET LAYER (plast prednastavitve, zgoraj), SIGNAL PATH LAYER (plast signalne poti, v sredini) in CONTROLS LAYER (plast za upravljanje, spodaj); ti trije
GUMBI ZA PLASTI omogočajo dostop do posamezne plasti (glejte spodnjo sliko).
IZBIRNI
GUMB
ENCODER

PRESET LAYER

SIGNAL PATH LAYER
MIDDLE

(GT100, 200 ONLY)

BASS

REVERB
(GT100, 200 ONLY)

CONTROLS LAYER

GUMBI BUTTONS
ZA PLASTI
LAYER

Press
to select
corresponding
layer
Pritisnite
za izbiro
ustrezne plasti.

PLAST PREDNASTAVITVE je aktivna ob prvem vklopu ojačevalnika (ob zagonu ojačevalnik Rumble Studio 40/Stage 800
naloži zadnjo uporabljeno prednastavitev). Za pomikanje med prednastavitvami vrtite IZBIRNI GUMB (glejte spodnjo sliko);
prikazana prednastavitev postane aktivna. Prednastavitve lahko izberete tudi z nožnim stikalo (glejte strani 48-49).

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM
1000

FREQ

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

PLAST SIGNALNE POTI vsake prednastavitve sestoji iz enega od modelov ojačevalnika na Rumble Studio 40/Stage 800 ter enega ali več od številnih efektov in njihovega zaporedja (ali brez efektov v nekaterih primerih). Model ojačevalnika je prikazan
na sredini prikaza PLASTI SIGNALNE POTI. Efekti so prikazani na mestih na obeh straneh modela ojačevalnika, kar predstavlja
njihov položaj na signalni poti – levo pomeni »pred«, desno pa »za« modelom ojačevalnika (v zanki efektov). Elemente izberete tako, da zavrtite IZBIRNI GUMB. Izbrani element v PLASTI SIGNALNE POTI bo spodaj označen s puščico, na vrhu pa bo opis
(glej spodnjo sliko).

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Prikazan je izbran model ojačevalnika v PLASTI SIGNALNE POTI ter označen z belo puščico in besedo »amplifier«. Obdan je z enim zasedenim mestom efekta (desno) in enim praznim mestom efekta (levo).
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PLAST ZA UPRAVLJANJE vsake prednastavitve prikazuje informacije glede na to, ali je ojačevalnik ali efekt označen v PLASTI
SIGNALNE POTI. Nastavitve kontrolnih gumbov ojačevalnika so prikazane privzeto (glejte spodnjo sliko), nastavitve efektov pa
se prikažejo, ko izberete efekt v PLASTI SIGNALNE POTI. Krmilnike ojačevalnika in efektov izberete tako, da vrtite IZBIRNI GUMB.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

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

Vsako prednastavitev lahko uporabljate takšno, kot je. Lahko pa izbirate iz širokega nabora različnih modelov ojačevalnikov, vrst
efektov in nastavitev krmilnikov ter enostavno spremenite vsako prednastavitev PLASTI SIGNALNE POTI in PLASTI ZA UPRAVLJANJE in shranite spremembe za svoj lasten prilagojen zvok (glejte »Urejanje in shranjevanje prednastavitev«, strani 10–13).

UREJANJE PREDNASTAVITEV
Ojačevalnik Rumble Studio 40/Stage 800 ima na voljo meni PRESET ORGANIZER za urejanje prednastavitev, ki omogoča
uporabniku, da premakne prednastavitev (in jo po želji preimenuje), počisti prednastavitev ali ponastavi vse prednastavitve
na prvotne tovarniške nastavitve. Vsaka od teh funkcij je opisana v nadaljevanju.

PREMIKANJE PREDNASTAVITVE
Prednastavitev lahko premaknete na drugo mesto na seznamu prednastavitev. Pritisnite na gumb MENU (meni), nato pa z
IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite meni za urejanje prednastavitev PRESET ORGANIZER (glejte spodnjo sliko).

WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite funkcijo za pomik po prednastavitvah »MOVE PRESET« (glejte spodnjo sliko).
back

MOVE PRESET
CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU
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Na seznamu prikazanih prednastavitev z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite prednastavitev, ki jo želite premakniti. Ko izberete prednastavitev, ki jo želite premakniti, se polje z imenom te prednastavitve obarva iz modre v rumeno (glejte spodnjo
sliko).
6 - KGB-800

back

7 - ROCKIN’ PEG

8 - BASSMAN 300>
MENU

9 - ’59 BASSMAN>
10 - ’70S BRIT>

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da premaknete rumeno obarvano prednastavitev na drugo mesto na seznamu prednastavitev. Nato
pritisnite IZBIRNI GUMB, da prednastavitvi dodelite novo mesto na seznamu. Rumeno polje z imenom prednastavitve se bo
nato ponovno obarvalo modro (glejte spodnjo sliko).

8 - ’59 BASSMAN>

back

9 - ’70S BRIT>

10 - BASSMAN 300>
MENU

11 - BASSMAN TV
12 - BRITISH CO>

Upoštevajte, da je pri premikanju prednastavitve na nov položaj prevzeta pravilna zaporedna številčna vrednost za ta
položaj; v skladu s tem se vse ostale prednastavitve »premaknejo« na ustrezno zaporedno številko.

ČIŠČENJE PREDNASTAVITVE
Prednastavitev ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 ne morete izbrisati. Lahko pa jih »počistite«, kar pomeni, da prednastavitev ostane, vendar je iz nje »počiščena« njena prvotna vsebina (nastavitve krmilnikov, model ojačevalnika, efekti). Če
je del seznama Setlist, bo počiščena prednastavitev ostala na seznamu Setlist.
Upoštevajte, da prednastavitev ohrani svojo prvotno zaporedno številko, ko je očiščena, in bo privzeto vsebovala le model
ojačevalnika »Studio Preamp« (ter njegove krmilnike).
Za čiščenje prednastavitve pritisnite na gumb MENU (meni), nato pa z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite meni za urejanje prednastavitev PRESET ORGANIZER (glejte spodnjo sliko).

WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS
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Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite funkcijo za brisanje prednastavitve »CLEAR PRESET« (glejte spodnjo sliko).

back
MOVE PRESET

CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU

Nato se prikaže seznam prednastavitev s prednastavitvijo, ki jo želite počistiti, prikazano v rdeči barvi na sredini. Pritisnite
IZBIRNI GUMB ob izbrani rdeče obarvani prednastavitvi, da jo počistite (glejte spodnjo sliko).

back

8 - ’59 BASSMAN>
9 - ’70S BRIT>

10 - BASSMAN 300>
MENU

11 - BASSMAN TV
12 - BRITISH CO>

Ojačevalnik Rumble Studio 40/Stage 800 bo nato z izbiro med »YES« (počisti) ali »NO« (ne počisti) preveril, ali uporabnik res
želi počistiti prednastavitev. Hkrati bo s sporočilom opozoril, da lahko čiščenje prednastavitve vpliva na sezname Setlist (v
kolikor je ta prednastavitev vključena v seznam Setlist). Z IZBIRNIM GUMBOM izberite »YES« ali »NO« in pritisnite IZBIRNI
GUMB, da potrdite svojo odločitev (glejte spodnjo sliko).
CLEAR

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

YES
NO

MENU

Če izberete »YES« (počisti prednastavitev), bo prednastavitev ostala na svojem mestu, vendar bo zdaj poimenovana »EMPTY« (prazno). V kolikor ste končali s čiščenjem prednastavitev, se vrnite v glavni meni s pritiskom zgornjega gumba za izbiro
plasti, ki je na prikazovalniku označen z besedo »back« (nazaj). Če se želite vrniti na trenutno (in zdaj prazno) prednastavitev,
pritisnite gumb MENU (meni). Kot je navedeno zgoraj, bo zdaj počiščena prednastavitev vsebovala samo svojo prvotno
zaporedno številko in privzeti model ojačevalnika »Studio Preamp« (glejte spodnjo sliko).

EMPTY
STUDIO
PREAMP

MENU
NONE
CAB
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RESTORE PRESETS
Meni za urejanje prednastavitev PRESET ORGANIZER ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 vsebuje tudi funkcijo za
ponastavitev prednastavitev »RESTORE PRESETS«, ki ponastavi vse prednastavitve na prvotne tovarniške nastavitve. Da to
storite, najprej pritisnite na gumb MENU (meni), nato pa z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite meni za urejanje prednastavitev PRESET ORGANIZER (glejte spodnjo sliko).

WIFI

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite funkcijo za obnovitev prednastavitev »RESTORE PRESETS« (glejte spodnjo sliko).

back
MOVE PRESET
CLEAR PRESET
RESTORE PRESETS

MENU

Ojačevalnik Rumble Studio 40/Stage 800 bo preveril, ali želi uporabnik ponastaviti vse prednastavitve ojačevalnika z izbiro
»YES« (ponastavi) ali »NO« (ne ponastavi), ta pa nato potrdi svojo izbiro s pritiskom IZBIRNEGA GUMBA (glejte spodnjo sliko).

RESTORE
FACTORY PRESETS?

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

YES
NO

MENU
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UREJANJE IN SHRANJEVANJE PREDNASTAVITEV
Znotraj vsake prednastavitve lahko po želji prilagodite nastavitve kontrolnih gumbov, modele ojačevalca ter
vrste in parametre efektov. Ko izberete določeno prednastavitev, je kvadrat s številko prednastavitve obarvan modro, kar
pomeni, da prednastavitev ni bila spremenjena (glejte spodnjo sliko).

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Če spremenite prednastavitev, se kvadrat s številko prednastavitve obarva rdeče, gumb SAVE (shrani) pa zasveti (glejte spodnjo
sliko). Če spremenjene nastavitve ne shranite, se bo prednastavitev povrnila na predhodne nastavitve, ko zapustite prednastavitev in jo ponovno odprete ali ko izklopite in ponovno vklopite ojačevalnik.

BASIC BASSMAN CLN
SUPER
BMAN-OD

SAVE

SMALL
ROOM
1000

FREQ

SHRANJEVANJE UREJENIH PREDNASTAVITEV
Ko je prednastavitev urejena, so za shranitev na voljo tri možnosti. Do teh možnosti dostopate s pritiskom na gumb SAVE
(shrani) in izbiro ene od treh možnosti s pomočjo IZBIRNEGA GUMBA, kot je opisano v nadaljevanju.
SAVE (SHRANI): Za shranitev urejene prednastavitve pod istim imenom in na prvotnem mestu (glejte spodnjo sliko).

SAVE

SAVE

SAVE AS
RENAME

SAVE AS (SHRANI KOT): Za premik urejene prednastavitve na drugo zaporedno mesto in shranitev pod drugim imenom
ali brez imena. Prednastavitev je lahko premaknjena na drugo oštevilčeno prazno mesto ali pa lahko nadomesti (prepiše)
obstoječo prednastavitev na že zasedenem oštevilčenem mestu.
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Če želite urejeno prednastavitev premakniti na prazno mesto in jo shraniti pod istim imenom, najprej pritisnite gumb SAVE
(shrani), nato pa se z IZBIRNIM GUMBOM pomaknite na možnost »SAVE AS« (shrani kot) in jo izberite. Ime prednastavitve bo
označeno rdeče (glejte spodnjo sliko).

SAVE

SAVE

SAVE AS
RENAME

199 - EMPTY

back

200 - EMPTY

SAVE

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

Premaknite označeno prednastavitev tako, da zavrtite IZBIRNI GUMB na poljubno prazno mesto za prednastavitev (ki bo nato
označeno z modro); pritisnite gumb SAVE (shrani), da shranite urejeno prednastavitev na prazno mesto (glejte spodnjo sliko).

194 - EMPTY

back

195 - EMPTY

SAVE

196 - EMPTY
197 - EMPTY
198 - EMPTY

Če želite urejeno prednastavitev premakniti na prazno mesto in jo shraniti pod drugim imenom, sledite zgornjim korakom;
vendar pa na koncu namesto gumba SAVE (shrani) pritisnite IZBIRNI GUMB, da aktivirate kazalec. Vnesite novo ime tako, da se z
vrtenjem in pritiskanjem IZBIRNEGA GUMBA pomikate na znake in jih izbirate. (glejte spodnjo sliko). Ko ste vnesli ime, pritisnite
gumb SAVE (shrani), če pa se želite vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite zgornji gumb za izbiro plasti (na zaslonu označen z besedo
»back« (nazaj).

196

back

SAVE

Rumble V2 Clean
X
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Če želite urejeno nastavitev premakniti na mesto, ki ga zaseda že obstoječa prednastavitev, in jo shraniti pod istim imenom,
pritisnite gumb SAVE (shrani) in uporabite IZBIRNI GUMB, da se pomaknete do možnosti »SAVE AS« (shrani kot) in jo izberete
(kot je opisano na strani 11); kot smo že omenili, bo ime prednastavitve, ki jo želite premakniti, označeno z rdečo.
Premaknite označeno prednastavitev tako, da zavrtite IZBIRNI GUMB na katero koli že zasedeno mesto prednastavitve (rdeča);
pritisnite gumb SAVE (shrani), da shranite urejeno prednastavitev na to mesto in z njo prepišete prejšnjo prednastavitev (glejte
spodnjo sliko).
13 - BASIC SHOW>

back

14 - BASIC ’59>

SAVE

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

SAVE

SMALL
ROOM
1000

FREQ

Upoštevajte, da bo prednastavitev, ki je bila predhodno dodeljena izbranemu mestu, s takim načinom prepisovanja prednastavitve izbrisana iz ojačevalnika. Obnovite jo lahko samo tako, da uporabite možnost »RESTORE PRESETS« (ponastavi
prednastavitve) v meniju za urejanje prednastavitev PRESET ORGANIZER (glejte stran 9), ki povrne vse prednastavitve na
prvotne tovarniške nastavitve.
Če želite urejeno nastavitev premakniti na mesto, ki ga zaseda že obstoječa prednastavitev, in jo shraniti pod drugim
imenom, pritisnite gumb SAVE (shrani) in uporabite IZBIRNI GUMB, da se pomaknete do možnosti »SAVE AS« (shrani kot) in
jo izberete, po čemer bo ime prednastavitve, ki jo želite premakniti, označeno z rdečo (kot je opisano zgoraj in na strani 11).
Nato premaknite označeno prednastavitev tako, da zavrtite IZBIRNI GUMB na katero koli že zasedeno mesto prednastavitve
(rdeča).
Na novem mestu pritisnite IZBIRNI GUMB. Sistem vas bo nato vprašal, če zares želite prepisati (OVERWRITE) obstoječo
prednastavitev na tem mestu. Z IZBIRNIM GUMBOM se premaknite na možnost »YES« (da) ali »NO« (ne) in jo izberite (glejte
spodnjo sliko).
OVERWRITE
“5 - REDHEAD”?

WARNING: THIS MAY AFFECT SETLIST(S)

SAVE

YES
NO

Če izbere »YES«, se uporabniku odpre stran za preimenovanje; z IZBIRNIM GUMBOM vnesite novo ime z uporabo postopka,
opisanega na dnu strani 11. Ko je preimenovanje zaključeno, pritisnite gumb SAVE (shrani). Če uporabnik izbere »NO«, se vrne
nazaj na prejšnjo stran, na kateri je prednastavljeno ime obarvano rdeče in na prvotnem mestu.
Upoštevajte, da bo, s prepisovanjem tovarniške prednastavitve na tak način, prednastavitev, predhodno dodeljena izbranemu
mestu, izbrisana iz ojačevalnika. Obnovite jo lahko samo tako, da uporabite možnost »RESTORE PRESETS« (ponastavi prednastavitve) v meniju za urejanje prednastavitev PRESET ORGANIZER (glejte stran 9), ki povrne vse prednastavitve na prvotne
tovarniške nastavitve.
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RENAME (PREIMENUJ): Za shranitev urejene prednastavitve na prvotno mesto in vnos drugačnega imena. Za to opravilo
najprej pritisnite gumb SAVE (shrani) in z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »RENAME« (preimenuj). Ime prednastavitve bo označeno rdeče (glejte spodnjo sliko). Z IZBIRNIM GUMBOM vnesite novo ime po postopku, opisanem na strani
11, in pritisnite gumb SAVE (shrani), ko zaključite s preimenovanjem.

SAVE

SAVE

SAVE AS

RENAME

back

199 - EMPTY
200 - EMPTY

SAVE

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

UREJANJE PREDNASTAVITEV KONTROLNIH GUMBOV
OJAČEVALNIKA
Kot je bilo že omenjeno zgoraj v razdelku »Nadzorna plošča«, lahko uporabniki spremenijo nastavitve kontrolnih gumbov
za posamezne prednastavitve tako, da vrtijo fizične kontrolne gumbe na zgornji plošči (z izjemo gumba za glasnost Master
Volume). Spremembe nastavitev, izvedene s fizičnimi kontrolnimi gumbi, se sinhronizirajo z ustreznimi digitalnimi gumbi.
Te nastavitve lahko spremenite tudi tako, da uredite položaje digitalnih kontrolnih gumbov na PLASTI ZA UPRAVLJANJE, ki
prikazuje krmilnike za trenutno uporabljeni ojačevalnik. To storite tako, da najprej pritisnete gumb za izbiro plasti in odprete
PLAST ZA UPRAVLJANJE (glejte spodnjo sliko).

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Pritisnite gumb za izbiro plasti za dostop do PLASTI ZA UPRAVLJANJE za model ojačevalnika znotraj prednastavitve.

V PLASTI ZA UPRAVLJANJE obračajte IZBIRNI GUMB za pomikanje med digitalnimi kontrolnimi gumbi ojačevalnika in ga
pritisnite za izbiro določenega gumba. Nato znova vrtite IZBIRNI GUMB, da spremenite nastavitve krmilnika. Po spremembi
nastavitve se barva kvadrata s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev urejena), gumb SAVE pa zasveti. Potem ko ste krmilnik nastavili, lahko spremenite še druge nastavitve ali pa pritisnete gumb SAVE,
da ohranite opravljene spremembe (glejte slike na naslednji strani).
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BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Vrtite IZBIRNI GUMB za pomikanje med kontrolnimi gumbi modelov ojačevalnika.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

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

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SAVE

SMALL
ROOM

1000

FREQ

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

Dodatne nastavitve ojačevalnika in krmilnikov najdete z nadaljnjim pomikanjem skozi PLAST ZA UPRAVLJANJE različnih modelov ojačevalnika v prednastavitvah. Te sestojijo iz »globljih« parametrov, kot so (odvisno od ojačevalnika) compression, sag,
bias in gate. Vključena so tudi različni modeli zvočnikov. Med temi parametri se pomikate, jih izbirate, prilagajate in shranjujete na enak način, kot je opisano zgoraj (glejte spodnje slike).

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

Uporabite IZBIRNI GUMB za izbiranje in spreminjanje dodatnih nastavitev ojačevalnika in krmilnikov v PLASTI ZA UPRAVLJANJE.

Podroben prikaz dodatnih nastavitev ojačevalnika
in krmilnikov v PLASTI ZA UPRAVLJANJE; v tem
primeru gre za model ojačevalnika British Colour.
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MENJAVA PREDNASTAVLJENIH MODELOV OJAČEVALNIKA
Če želite zamenjati model ojačevalnika znotraj prednastavitve, odprite PLAST SIGNALNE POTI (signal path layer), tako da
pritisnete ustrezen gumb za izbiro plasti. Prednastavljeni model ojačevalnika bo barvno označen. S pritiskom na IZBIRNI
GUMB odprite meni modelov ojačevalnika in se pomikajte po njem. Nov model ojačevalnika izberete tako, da znova pritisnete IZBIRNI GUMB. Po izbiri novega modela ojačevalnika se barva kvadrata s številko prednastavitve spremeni iz modre v
rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev urejena), gumb SAVE pa začne svetiti (glejte spodnje slike). Potem ko ste nastavili
model ojačevalnika, lahko spremenite še druge nastavitve ali pa pritisnite gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe.
Upoštevajte, da boste s pritiskom na gumb za izbiro plasti prednastavitve ob obkroženem križcu (»X«) na PRIKAZOVALNIKU
zaprli meni ojačevalnika.

BASIC BASSMAN CL
AMPLIFIER

SUPER
BMAN-OD

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Če želite prednastavljeni model ojačevalnika v PLASTI SIGNALNE POTI (označenega z belo puščico pod njim in besedo »amplifier« nad njim, kot je prikazano tu) zamenjati za drug model ojačevalnika, najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete
meni z drugimi modeli ojačevalnika.

’59 BASSMAN
ROCKIN’ PEG

BASSMAN 300 PRO
’70S BRITISH
BRITISH COLOUR

Vrtite IZBIRNI GUMB za pomikanje po meniju z modeli ojačevalnika.

’59 BASSMAN
ROCKIN’ PEG

BASSMAN 300 PRO
’70S BRITISH
BRITISH COLOUR

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

BASIC BASSMAN CL
SAVE

AMPLIFIER

BASSMAN
300

SMALL
ROOM

1000

FREQ

Potem ko ste nastavili model ojačevalnika, lahko spremenite še druge parametre ali pa
pritisnete osvetljeni gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe.
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MODELI OJAČEVALNIKOV IN ZVOČNIKOV
V tej tabeli so navedeni prednastavljeni modeli ojačevalnikov in zvočnikov v Rumble Studio 40/Stage 800, s kratkim opisom
posameznega modela. Modele ojačevalnika Rumble bomo stalno prilagajali in posodabljali; v tem priročniku so navedeni
modeli ojačevalnika, ki so v uporabi ob izidu te publikacije.

MODELI OJAČEVALNIKOV
Studio Preamp

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

Tube Preamp

Podoben zgornjemu, ampak v obliki cevne konzole za povečano harmonično obarvanje

Rumble® V3

Temelji na razponu od čistih do surovih tonov najbolje prodajanih ojačevalnikov za bas
kitaro blagovne znamke FENDER

Bassman® TV

Temelji na klasični moči Fenderjevega retro ojačevalnika »TV-Front« Bassman

Dual Showman®

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

’59 Bassman®

Temelji na Fenderjevem priljubljenem kombiniranem ojačevalniku 4x10 z odprto hrbtno
stranjo iz poznih 1950-ih

Rumble V2

Temelji na Fenderjevi priljubljeni seriji Rumble V2 iz let 2010–2014

Bassman® 300 Pro

Cevni velikan z izrazitim vsestranskim oblikovanjem tona in mešanjem efekta overdrive

Monster

Butični cevni ojačevalnik za kitare z močno distorzijo, predelan za bas kitaro

’70s British

Navdih zanj je bil ojačevalnik Marshall Super Bass iz poznih 60./zgodnjih 70., ki velja za
enega najpomembnejših hardrokovskih ojačevalnikov za bas kitare

British Colour

Navdih zanj je bil veličastnen sludge zvok ojačevalnikov Orange iz 1970-ih

British Watts

Navdih zanj je bil klasični zložljivi ojačevalnik, prvotni 100-vatni Hiwatt
DR103

Redhead

Navdih zanj je bila nepogrešljiva kakovost ojačevalnika SWR® Redhead iz 1990-ih s polnim frekvenčnim dosegom

KGB-800

Temelji na močnem in jasnem zvoku ojačevalnika Gallien-Krueger 800RB iz 1980-ih in
1990-ih

Rockin’ Peg

Navdih zanj je bil rohneč cevni zvok ojačevalnika Ampeg SVT

Super Bassman OD

Trenutno vodilni ojačevalnik za bas kitare blagovne znamke Fender z mešanim cevnim
efektom overdrive

Rumble, Bassman, Showman in Redhead so blagovne znamke podjetja FMIC. Vsa druga imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi
FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za identifikacijo izdelkov, katerih toni in zvok so bili proučevani med razvojem modelov zvoka
za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne odvisnosti, povezave, sponzorstva ali odobritve med družbo FMIC in
katerokoli tretjo stranko.
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MODELI ZVOČNIKOV
1x8

Staromodni majhen zvočnik z nizko močjo in zanimivim zvokom nizkih tonov

1x10 Rumble® V2

Različica enojnega 10-palčnega kombiniranega ojačevalnika Fender

1x12 Rumble V2

Različica enojnega 12-palčnega kombiniranega ojačevalnika Fender

1x15 Rumble V2

Različica enojnega 15-palčnega kombiniranega ojačevalnika Fender

1x10 Rumble V3

Temelji na kompaktni moči Fenderjevega ojačevalnika Rumble 40 Combo

2x10 Rumble V3

Temelji na priljubljenem in vsestransko uporabnem ojačevalniku Rumble 500 Combo

1x15 TV

Temelji na enojni 15-palčni moči Fenderjevega retro ojačevalnika »TV-Front« Bassman®

1x18

Temelji na enojni 18-palčni mogočnosti nizkotonca Big Ben proizvajalca SWR

2x10 Redhead

Temelji na priljubljenem hi-fi kombiniranem ojačevalniku Redhead s polnim frekvenčnim
dosegom proizvajalca SWR

2x12 Open

Temelji na zvoku Fenderjevega zvočnika Twin-Reverb® z odprto hrbtno stranjo

2x12 Sealed

Temelji na zvoku Fenderjevega zvočnika Bandmaster® z zaprto hrbtno stranjo

2x15 Pro

Temelji na globokem dvojnem udarcu Fenderjevega zvočnika 2x15 z ogrodjem iz litine

2x15 D130

Temelji na Fenderjevem zvočniku Showman® z različno močjo zvočnikov JBL® D130F

4x10 Pro

Temelji na močnem udarcu Fenderjevega zvočnika 4x10 z ogrodjem iz litine

4x10 Goliath

Temelji na prvem zvočniku 4x10 najvišje kakovosti z resnično polnim dosegom, SWR® Goliath

’59 Bassman

Temelji na Fenderjevem priljubljenem kombiniranem ojačevalniku 4x10 z odprto hrbtno
stranjo iz poznih 1950-ih

4x12 75 Watt

Temelji na zvočniku Marshall 1960B s štirimi 12-palčnimi 75-vatnimi zvočniki Celestion®

4x12 GB

Temelji na zvočniku Marshall s štirimi 12-palčnimi zvočniki Celestion® Greenback

4x12 V30

Temelji na zvočniku Marshall s štirimi 12-palčnimi zvočniki Celestion® Vintage 30

8x10 Vintage

Navdih zanj je bilo starošolsko rohnenje zvočnika Ampeg SVT 8x10

8x10 Neo

Temelji na Fenderjevem zvočniku 8x10 z zvočniki z neodim magneti

8x10 Pro

Temelji na klasičnem Fenderjevem zvočniku 8x10 z jasnim zvokom keramičnih zvočnikov

Rumble, Bassman, Twin Reverb, Bandmaster, Redhead and Goliath are trademarks of FMIC. All other non-FMIC product names and trademarks appearing
in Rumble, Bassman, Twin Reverb, Bandmaster, Redhead in Goliath so blagovne znamke podjetja FMIC. Vsa druga imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne
pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za identifikacijo izdelkov, katerih toni in zvok so bili proučevani med razvojem modelov
zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne odvisnosti, povezave, sponzorstva ali odobritve med družbo FMIC in
katerokoli tretjo stranko.
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UREJANJE EFEKTOV
Poleg modelov ojačevalnikov vsaka prednastavitev vsebuje tudi različne kombinacije efektov. Efekte lahko uredite na
različne načine – lahko jih prskočite, zamenjate, premaknete, dodate ali izbrišete. Poleg tega lahko spremenite tudi
posamezne nastavitve vsakega efekta. Vsaka od teh možnosti je opisana spodaj in na naslednjih straneh.
Uporabljene vrste efektov in njihovo mesto v signalni poti lahko uredite v PLASTI SIGNALNE POTI. Če želite to storiti, najprej
odprite PLAST SIGNALNE POTI, tako da pritisnete ustrezni gumb za izbiro plasti. Trenutno uporabljani model ojačevalnika bo
samodejno označen. Če želite označiti efekt, zavrtite IZBIRNI GUMB v katerokoli stran (glejte spodnji sliki). Efekt bo označen
spodaj z belo puščico in zgoraj z napisom.
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Za dostop do efektov najprej pritisnite srednji gumb za izbiro plasti, da odprete PLAST SIGNALNE POTI.
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IZBIRNI GUMB zavrtite v katerokoli smer, da označite efekt (z belo puščico
spodaj in napisom nad njim, kot je prikazano na tej sliki).

Upoštevajte, da se za vsako prednastavitev na desni in levi strani PLASTI SIGNALNE POTI pojavi začasni simbol, sestavljen iz
znaka plus (+) in kroga (glejte spodnjo sliko). Ta simbol označuje odprto mesto, kamor lahko premaknete oziroma dodate efekt
(glejte razdelek »Dodajanje efekta«, stran 22). Pri mnogih prednastavitvah, ki vsebujejo enega ali več efektov, se mora uporabnik
z IZBIRNIM GUMBOM pomakniti skrajno desno ali levo, da vidi ta simbol.

BASIC BASSMAN CL
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SUPER
BMAN-OD

SMALL
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1000

FREQ

Podroben prikaz drugačne prednastavitve, ki vključuje prazno mesto, katero lahko zapolni efekt, in je na sliki označeno z
začasnim simbolom (znak plus v krogu) na skrajnem levem koncu PLASTI SIGNALNE POTI.
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KAKO PRESKOČITI EFEKT
Efekt lahko preskočite na dva načina. Prvi je splošna možnost za vklop/izklop, ki z enim pritiskom na gumb preprosto izklopi
vse efekte v vseh prednastavitvah. Z drugo možnostjo lahko preskočite določen efekt znotraj prednastavitve.
Za izklop (in ponovni vklop) vseh efektov ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 v vsaki prednastavitvi, pritisnite gumb X
FX. Te možnosti ni mogoče shraniti, temveč je le hiter način za izklop oz. vklop vseh efektov. Ob pritisku na gumb X FX bo ta
zasvetil, nad vsakim efektom pa se bo pojavil moder napis »bypass« (preskoči) (glejte spodnjo sliko). Če ste posamezne efekte
znotraj prednastavitve že preskočili, jih z uporabo gumba X FX ne boste ponovno vklopili.
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Gumb X FX zasveti, ko ga pritisnete in tako preskočite vse efekte v vseh prednastavitvah (to kaže moder napis »BYPASS« nad vsakim efektom).

Za preskok določenega efekta znotraj prednastavitve ga označite v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnite IZBIRNI GUMB. V
meniju za določitev mesta efekta izberite možnost »BYPASS« in ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB. Na PLASTI SIGNALNE
POTI bo prikazano, da ste preskočili efekt, barva kvadrata s številko prednastavitve se bo spremenila iz modre v rdečo (kar
pomeni, da je bila prednastavitev spremenjena), gumb SAVE pa bo zasvetil. Potem, ko ste efekt preskočili, lahko spremenite
še druge nastavitve ali pa pritisnete gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe (glejte spodnje slike).
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Če želite preskočiti označeni efekt, najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni za določitev mesta efekta.

BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite »BYPASS« (Preskoči) v meniju za določitev mesta efekta, nato pritisnite
IZBIRNI GUMB, da izberete to možnost.
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Potem ko ste efekt nastavili za preskočen (kar označuje bela puščica pod njim in moder pravokotnik z besedo »BYPASS«
nad njim), lahko spremenite še druge parametre ali pa pritisnete osvetljeni gumb SAVE, da ohranite spremembe.
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KAKO ZAMENJATI EFEKT
Če želite efekt zamenjati, ga označite v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnite IZBIRNI GUMB. V meniju za določitev mesta efekta izberite možnost »REPLACE« (zamenjaj) in ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB. Izberite eno od prikazanih kategorij efektov
PG thF – Stompbox, Modulation (modulacija), Delay (zakasnitev) ali Reverb (odmev) – in pritisnite IZBIRNI GUMB za dostop
do efektov v posamezni kategoriji. Pomaknite se med efekti in pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete efekt, s katerim boste
zamenjali izbrani efekt.
Na PLASTI SIGNALNE POTI bo prikazan nov efekt, ki je zamenjal prvotni efekt, barva kvadrata s številko prednastavitve se bo spremenila iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev spremenjena), gumb SAVE pa bo zasvetil. Potem ko ste zamenjali
efekt, lahko spremenite še druge nastavitve ali pa pritisnete gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe (glejte spodnje slike
in slike na naslednji strani). Upoštevajte, da s pritiskom gumba PLASTI PREDNASTAVITVE ob obkroženem križcu (»X«) na PRIKAZOVALNIKU zaprete meni za določitev mesta efekta oziroma meni s kategorijami efektov. Če ta gumb pritisnete, ko je ob njem
prikazan napis »back« (nazaj), kot na meniju z efekti, se boste vrnili na prejšnji zaslon.
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Če želite zamenjati označeni efekt, najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni za določitev mesta efekta.

BYPASS

REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

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

STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite efekt »REPLACE« (zamenjaj) v meniju za določitev mesta
efekta, nato pa pritisnite IZBIRNI GUMB, da ga izberete.

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
OVERDRIVE

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite efekt, s katerim boste zamenjali stari efekt, nato
pritisnite IZBIRNI GUMB, da ga izberete.
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Potem ko ste zamenjali efekt (označen z belo puščica spodaj in napisom nad njim), lahko uredite še druge
parametre ali pa pritisnete osvetljeni gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe.

KAKO PREMAKNITI EFEKT
Če želite efekt premakniti na drugo mesto na signalni poti, označite zadevni efekt v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnite
IZBIRNI GUMB. V meniju za določitev mesta efekta izberite možnost »MOVE« (premakni) in ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB.
Okoli imena izbranega efekta se bo pojavil oranžen pravokotnik, ki skupaj z belo utripajočo puščico nakazuje, da lahko premaknete efekt. Zavrtite IZBIRNI GUMB, da spremenite položaj izbranega efekta. Pritisnite IZBIRNI GUMB, da efekt premaknete na novo mesto.
Na PLASTI SIGNALNE POTI bo efekt prikazan na novem mestu;, barva kvadrata s številko prednastavitve se bo spremenila
iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev spremenjena), gumb SAVE pa bo zasvetil. Potem ko ste premaknili
efekt, lahko spremenite še druge nastavitve ali pa pritisnete gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe (glejte spodnje
slike in slike na naslednji strani).
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Če želite premakniti označeni efekt, najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni za določitev mesta efekta.

BYPASS
REPLACE

MOVE
ADD FX
DELETE

Zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite »MOVE« (premakni) v meniju za določitev mesta efekta, nato
pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete to možnost.
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Izbrani efekt, ki je označen z belo puščico spodaj in z napisom nad njim, je prikazan v oranžnem pravokotniku,
kar pomeni, da ga lahko z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA premaknete na drugo mesto na signalni poti.
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Ko premaknete izbrani efekt z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA, pritisnite IZBIRNI GUMB, da
izberete novo mesto efekta na signalni poti.

42

BASIC OCTOBOT

OCTO
BOT

PRE FX 2

AMPLIFIER

SMALL
ROOM

RUMBLE
V3

SAVE

POST

LVL

DCAY

DWLL

DIFF

TONE

TYPE

Potem ko ste efekt premaknili na novo mesto (označen z belo puščica spodaj in napisom nad njim), lahko
uredite še druge parametre ali pa pritisnete osvetljeni gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe.

KAKO DODATI EFEKT
Efekt lahko dodate na dva načina.
Prvi način je, da z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA označite enega od dveh začasnih simbolov (znak plus) v PLASTI SIGNALNE
POTI. Krog okoli znaka plus se bo obarval zeleno. Pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni s štirimi kategorijami efektov –
Stombox, Modulation (modulacija), Delay (zakasnitev) ali Reverb (odmev). Označite kategorijo z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA ter ga pritisnite za dostop do efektov v tej kategoriji. Pomaknite se med efekti in pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete efekt.
Na PLASTI SIGNALNE POTI bo novo dodani efekt prikazan v zelenem pravokotniku z utripajočo puščico spodaj in oznako nad
njim, kar pomeni, da lahko efekt premaknete na drugo mesto (če želite), in sicer tako, da zavrtite in pritisnete IZBIRNI GUMB.
Potem ko ste dodali efekt, se barva kvadrata s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila
prednastavitev urejena), gumb SAVE pa zasveti. Potem ko ste dodali efekt, lahko spremenite še druge nastavitve ali pa
pritisnete gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe (glejte spodnje slike in slike na naslednji strani). Upoštevajte, da s
pritiskom gumba za izbiro plasti prednastavitve ob obkroženem križcu (»X«) na PRIKAZOVALNIKU zaprete meni s kategorijami efektov oziroma meni z efekti. Če ta gumb pritisnete, ko je ob njem prikazan napis »back« (nazaj), kot na meniju z efekti,
se boste vrnili na prejšnji zaslon.
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Za dodajanje efekta označite začasni simbol z znakom plus, tako da zavrtite IZBIRNI GUMB. Krog okoli znaka
plus se bo obarval zeleno. Pritisnite IZBIRNI GUMB za dostop do menija s kategorijami efektov.
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Izberite kategorijo efektov, tako da zavrtite in pritisnete IZBIRNI GUMB.

ENVELOPE FILTER

back
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MODERN BASS OD
GREENBOX
BLACKBOX

Izberite efekt, tako da zavrtite in pritisnete IZBIRNI GUMB.
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Novo dodani efekt, ki je označen z belo puščico spodaj in z napisom nad njim, je prikazan v zelenem pravokotniku, kar pomeni, da ga
lahko pustite na trenutnem položaju ali pa ga z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA premaknete na drugo mesto na signalni poti.
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Potem ko ste premaknili novo dodani efekt z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA, pritisnite IZBIRNI
GUMB, da izberete njegovo novo mesto na signalni poti.
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Potem ko ste dodali efekt na ustrezno mesto (označen z belo puščica spodaj in napisom nad njim), lahko
uredite še druge parametre ali pa pritisnete osvetljeni gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe.
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Drugi način za dodajanje efekta je, da označite obstoječi efekt v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnete IZBIRNI GUMB. V meniju
za določitev mesta efekta izberite možnost »ADD FX« (dodaj efekt) in ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB. Izberite eno od štirih
prikazanih kategorij efektov in pritisnite IZBIRNI GUMB za dostop do efektov v posamezni kategoriji. Pomaknite se med efekti
in pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete efekt.
Na PLASTI SIGNALNE POTI bo novo dodani efekt prikazan v zelenem pravokotniku z utripajočo puščico spodaj in oznako nad
njim, kar pomeni, da lahko efekt premaknete na drugo mesto (če želite), in sicer tako, da zavrtite in pritisnete IZBIRNI GUMB.
Potem ko ste dodali efekt, se barva kvadrata s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila prednastavitev urejena), gumb SAVE pa zasveti. Potem ko ste dodali efekt, lahko spremenite še druge nastavitve ali pa pritisnete
gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe (glejte spodnje slike in slike na naslednji strani).
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Na drug način lahko efekt dodate tako, da označite obstoječi efekt v prednastavitvi, in sicer zavrtite IZBIRNI
GUMB proti efektu in ga nato pritisnite, da odprete meni s štirimi kategorijami efektov.

BYPASS
REPLACE
MOVE

ADD FX
DELETE

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

STOMPBOX
MODULATION
DELAY
REVERB

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

ENVELOPE FILTER

back

PARAMETRIC EQ

MODERN BASS OD
GREENBOX
BLACKBOX

Izberite efekt, tako da zavrtite in pritisnete IZBIRNI GUMB.
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Novo dodani efekt, ki je označen z belo puščico spodaj in z napisom nad njim, je prikazan v zelenem pravokotniku, kar pomeni, da ga
lahko pustite na trenutnem položaju ali pa ga z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA premaknete na drugo mesto na signalni poti.
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Potem ko ste premaknili novo dodani efekt z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA, pritisnite IZBIRNI
GUMB, da izberete njegovo novo mesto na signalni poti.
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Potem ko ste dodali efekt na ustrezno mesto (označen z belo puščica spodaj in napisom nad njim), lahko
uredite še druge parametre ali pa pritisnete osvetljeni gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe.

KAKO IZBRISATI EFEKT
Če želite efekt izbrisati iz signalne poti, ga označite v PLASTI SIGNALNE POTI in pritisnite IZBIRNI GUMB. V meniju za
določitev mesta efekta izberite možnost »DELETE« (izbriši) in znova pritisnite IZBIRNI GUMB. efekt bo odstranjen s signalne
poti in nov uporabljeni efekt (če obstaja) se bo pomaknil na njegovo mesto. Če je bil izbrisani efekt edini efekt na signalni
poti (pred ali za ojačevalnikom), se bo na mestu, ki ga je zasedal, pojavil simbol v obliki obkroženega znaka plus (+).
Potem ko ste izbrisali efekt, se barva kvadrata s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je bila
prednastavitev urejena), gumb SAVE pa zasveti. Potem ko ste izbrisali efekt, lahko spremenite še druge nastavitve ali pa
pritisnete gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe (glejte spodnje slike in slike na naslednji strani).
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Če želite izbrisati označeni efekt, najprej pritisnite IZBIRNI GUMB, da odprete meni za določitev mesta efekta.
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Izberite možnost »DELETE« (izbriši) v meniju za določitev mesta efekta, tako da obrnete in pritisnete IZBIRNI GUMB.

42

BASIC OCTOBOT
SAVE

AMPLIFIER

RUMBLE
V3

OCTO
BOT

Na PLASTI SIGNALNE POTI lahko nato vidite, da je bil efekt izbrisan (označeno z belo puščico) bodisi po tem, da ga je zamenjal
začasni simbol z znakom plus (kot je prikazano tu) ali da se je na njegovo mesto premaknil drug efekt (če obstaja).

UREJANJE NASTAVITEV EFEKTOV
Za urejanje nastavitev krmilnika posameznega efekta zavrtite IZBIRNI GUMB, da označite efekt v PLASTI SIGNALNE POTI,
nato pa pritisnite gumb za izbiro plasti za upravljanje, da se prikažejo posamezni krmilniki za vsak efekt. Z obračanjem
IZBIRNEGA GUMBA se pomikate med razpoložljivimi krmilniki efekta, pri čemer se bo vsak obarval modro, ko bo označen.
Pritisnite IZBIRNI GUMB, če želite izbrati določen krmilnik efekta, pri čemer se bo obarval rdeče.
Potem ko ste izbrali določen krmilnik efekta, z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA po želji uredite ta kontrolnik, nato pa pritisnite
IZBIRNI GUMB, da shranite urejene nastavitve krmilnika. Krmilnik efekta, ki ste ga uredili, bo spremenil barvo iz rdeče v modro.
Potem ko ste uredili krmilnik efekta, se barva kvadrata s številko prednastavitve spremeni iz modre v rdečo (kar pomeni, da je
bila prednastavitev urejena), gumb SAVE pa zasveti. Potem ko ste uredili efekt, lahko spremenite še druge krmilnike efekta ali
pa pritisnete gumb SAVE, da ohranite opravljene spremembe (glejte spodnje slike in slike na naslednji strani).
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Če želite urediti nastavitve določenega efekta, ta efekt označite v PLASTI SIGNALNE POTI, in sicer
ga izberite z IZBIRNIM GUMBOM, nato pa pritisnite gumb za izbiro plasti za upravljanje.
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V PLASTI ZA UPRAVLJANJE označite krmilnik efekta tako, da ga izberete
z IZBIRNIM GUMBOM. Ko ga označite, se vsak krmilnik obarva modro.
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S pritiskom na IZBIRNI GUMB izberete določen krmilnik efekta, ki ga želite prilagoditi, pri čemer se ta obarva rdeče.
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Zavrtite IZBIRNI GUMB, da po želji prilagodite izbrani krmilnik efekta.
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Pritisnite IZBIRNI GUMB, če želite obdržati spremenjeno nastavitev krmilnika efekta. Krmilnik efekta se
bo ponovno obarval modro.
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Potem ko ste po želji prilagodili krmilnik efekta, lahko spremenite še druge parametre
ali pa pritisnete osvetljeni gumb SAVE, da ohranite spremembe.
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UPORABA GUMBA ZA TEMPO TAP
V prednastavitvah, ki vsebujejo efekte Modulation (modulacija) ali Delay (zakasnitev) ali oboje*, gumb TAP utripa v skladu
s privzetim tempom prvega efekta zakasnitve v signalni poti (ali prvega efekta modulacije, če ni efekta zakasnitve). Ta tempo
lahko pustite takšnega, kot je, ali pa ga spremenite z gumbom TAP. Za nastavitev novega tempa TAP se vsaj dvakrat dotaknite
gumba TAP v ustreznem tempu (glejte spodnjo sliko). Gumb TAP bo deloval ne glede na to, katera plast je osvetljena (PLAST
PREDNASTAVITVE, PLAST SIGNALNE POTI ali PLAST ZA UPRAVLJANJE).
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FUNKY MONKEY
RUMBLE
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ENV
FILTER
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ECHO
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FREQ

Če želite spremeniti tempo prvega efekta zakasnitve (ali efekta modulacije, če ni efekta zakasnitve),
se dotaknite gumba TAP v želenem tempu.

Različne časovne parametre za vse efekte zakasnitve in modulacije v signalni poti lahko nastavite v PLASTI ZA UPRAVLJANJE
brez uporabe gumba TAP. V PLASTI SIGNALNE POTI z IZBIRNIM GUMBOM označite efekt zakasnitve ali modulacije, ki ga želite
prilagoditi. Ustrezni krmilniki bodo prikazani v PLASTI ZA UPRAVLJANJE. Premaknite se v PLAST ZA UPRAVLJANJE, tako da
pritisnete ustrezen gumba plasti, in se z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA pomaknite do časovnega parametra. Pritisnite in
zavrtite IZBIRNI GUMB, da izberete in prilagodite želeno časovno vrednost. V tem času bo okno s časovno enoto obarvano
rdeče. Če želite obdržati novo časovno vrednost, ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB (glejte spodnjo sliko).
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Efekte Delay (zakasnitev) in Modulation (modulacija) lahko spremenite tako, da označite številčno vrednost časovnega
parametra v PLASTI ZA UPRAVLJANJE, ter nato pritisnete in obrnete IZBIRNI GUMB, da nastavite želeni tempo.

* Efekti modulacije in zakasnitve ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 so navedeni na straneh 30 in 31.
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VRSTE EFEKTOV
Efekti, vgrajeni v Rumble Studio 40/Stage 800, so razvrščeni v štiri menije glede na naslednje kategorije: Efekti Stompbox
(pedalo; 18), efekti Modulation (modulacija; 13), efekti Delay (zakasnitev; 9) in efekti Reverb (odmev; 12). Imena in opisi
vsakega efekta so navedeni spodaj po kategorijah. Efekte ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 bomo stalno prilagajali
in posodabljali; v tem priročniku so navedene vrste efektov, ki so v uporabi ob izidu te publikacije.

EFEKTI STOMPBOX
Modern Bass OD

DI (neposredni vnos) z efektom overdrive, ki ga je navdihnil Tech 21 SansAmp
Bass Driver

Greenbox

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

Overdrive

Vsestranski Fenderjev efekt overdrive, zasnovan posebej za fleksibilnost

Blackbox

Efekt distorzije, ki ga je navdihnil Pro Co RAT

Yellowbox

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

Orangebox

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

Big Fuzz

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

Varifuzz

Vsestranski Fenderjev fuzz z nadzorovanjem nizkih tonov

Octobot

Sintetizatorju podobna kombinacija efektov octave-down in octave-up fuzz

Ranger Boost

Efekt distorzije, ki ga je navdihnil ojačevalnik Dallas Rangemaster Treble Booster iz
60. let

Simple Comp

Efekt kompresije, ki ga je navdihnil klasični MXR Dyna Comp

Compressor

Kompresor z dodatnimi kontrolniki za ojačanje, prag, attack in release

Pedal Wah

Pedalo wah z dvema načinoma, ki sta ga navdihnili pedali Dunlop Cry Baby in Vox
Clyde McCoy iz 60. let

Touch Wah

Podoben efektu Pedal Wah zgoraj, s to razliko, da se nadzira z dinamičnim igranjem
in ne s stopalko

Vsa imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za identifikacijo izdelkov, katerih toni in zvok
so bili proučevani med razvojem modelov zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne odvisnosti, povezave, sponzorstva ali
odobritve med družbo FMIC in katerokoli tretjo stranko.
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EFEKTI STOMPBOX (NADALJEVANJE)
Envelope Filter

Navdih zanj je bil odličen 1970s Mu-Tron III

EQ Parametric

Parametrični izenačevalnik s srednjim dosegom s kontrolniki za nizke
in visoke tone

EQ7 Graphic (Bass)

Sedempasovni grafični izenačevalnik, ki temelji na Boss GE-7B

EQ7 Graphic (Wide)

Sedempasovni grafični izenačevalnik, ki temelji na Boss GEB-7

EFEKTI MODULACIJE
Upoštevajte, da gumb TAP deluje skupaj z efekti modulacije ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 in utripa, ko je uporabljena prednastavitev, ki uporablja enega ali več efektov modulacije.

Sine Chorus

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

Triangle Chorus

Značilen efekt chorus, ki za modulacijo uporablja trikotni val

Sine Flanger

Gladko zaokrožen efekt flanger, ki za modulacijo uporablja sinusni val

Triangle Flanger

Značilen efekt flanger, ki za modulacijo uporablja trikotni val

Vibratone

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

Vintage Tremolo

Klasični Fenderjev »jecljajoči« tremolo s fotorezistorjem, ki ga lahko
slišimo v Fenderjevih ojačevalnikih, kot je Twin Reverb

Sine Tremolo

Mehko utripajoč bias tremolo z elektronkami, ki ga lahko slišimo v
ojačevalnikih, kot je Fender Princeton Reverb

Ring Modulator

Kreativna neharmonska disonanca iz zgodnjega obdobja električne glasbe

Step Filter

Ritmičen, odrezan efekt modulacije, ki reže note na značilno izmenjajoče se »korake«

Phaser

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

Vsa imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za identifikacijo izdelkov, katerih toni in zvok
so bili proučevani med razvojem modelov zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne odvisnosti, povezave, sponzorstva ali
odobritve med družbo FMIC in katerokoli tretjo stranko.
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EFEKTI MODULACIJE (NADALJEVANJE)
Phaser 90

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

Pitch Shifter

Preprost pitch shifter, ki doda noto nad ali pod tonom suhega signala

Diatonic Pitch

Pitch shifter, ki ustvari izbran interval za igranje harmoničnih tonov v
tonskem načinu

EFEKTI ZAKASNITVE
Upoštevajte, da gumb TAP deluje skupaj z efekti zakasnitve ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 in utripa, ko je uporabljena prednastavitev, ki uporablja enega ali več efektov zakasnitve.

Mono Delay

Jasno, preprosto in neomadeževano ponavljanje signala

Tape Delay

Temelji na analogni klasiki Maestro Echoplex, znani po nezamenljivih zvokih, ki
so zveneli kot »wow« in vibracije ter so nastajali zaradi nepravilnosti traku

Stereo Tape

Podobno kot Tape Delay, vendar s stereo razširitvijo

Multi Tap

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

Mono Echo Filter

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

Stereo Echo Filter

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

Reverse Delay

Obrne obliko not za klasični efekt »obrnjene kitare«

Ping Pong Delay

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

Ducking

Zakasnjene note se med igranjem »umaknejo« in zapolnijo praznino, ko ne
igrate

Vsa imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za identifikacijo izdelkov, katerih toni in zvok
so bili proučevani med razvojem modelov zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne odvisnosti, povezave, sponzorstva ali
odobritve med družbo FMIC in katerokoli tretjo stranko.
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EFEKTI ODMEVA
Small Hall

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

Large Hall

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

Small Room

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

Large Room

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

’63 Spring

Klasičen samostojni Fenderjev efekt odmeva iz zgodnjih 60. let

’65 Spring

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

Large Plate

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

Arena

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

Ambient

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

Small Plate

Kovinski odmev z večjo gostoto in enakomernostjo kot odmevi, ki imajo v imenu room (sobe) ali hall (dvorane)

Shimmer

Zvonka kombinacija odmeva in zamika tonov za dve oktavi

GA-15 Reverb

Temelji na odmevu ojačevalnika Gibson GA-15 iz 60. let, ki je edini, ki
nudi možnost »popolnoma umazanega« signala (brez suhega signala)

Vsa imena izdelkov in blagovne znamke, ki ne pripadajo družbi FMIC, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni izključno za identifikacijo izdelkov, katerih toni in zvok
so bili proučevani med razvojem modelov zvoka za ta izdelek. Uporaba teh izdelkov in blagovnih znamk ne predstavlja nikakršne odvisnosti, povezave, sponzorstva ali
odobritve med družbo FMIC in katerokoli tretjo stranko.
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MENIJSKE FUNKCIJE
Desno ob IZBIRNEM GUMBU je stolpec s štirimi gumbi za upravljanje. Tretji od zgoraj navzdol je gumb MENU (meni), ki
omogoča dostop do različnih posebnih funkcij ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 (glejte spodnjo sliko). Te funkcije so
podrobno obravnavane drugje v tem priročniku; vse pa so naštete in kratko opisane v tem razdelku.

WIFI
BLUETOOTH

PRESET ORGANIZER
MENU

SETLIST
CLOUD PRESETS

Potem ko pritisnete tipko MENU, uporabite IZBIRNI GUMB za pomikanje in izbiro ene od 10 različnih
funkcij gumba MENU (meni) ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800. Te funkcije so:
SETLIST: Za ustvarjanje in uporabo seznamov, ki vsebujejo skupine prednastavitev, ki jih izbere uporabnik (glejte strani 3437).
CLOUD PRESETS (PREDNASTAVITVE V OBLAKU): Omogoča shranjevanje in uporabo prednastavitev v oblaku (glejte strani
59-60).
TUNER (UGLAŠEVALNIK): Omogoči uporabo kromatičnega uglaševalnika, vgrajenega v Rumble Studio 40/Stage 800 (glejte
stran 43).
GLOBAL EQ (GLOBALNI IZENAČEVALNIK): Omogoča dostop do različnih krivulj izenačevalnika za lažjo prilagoditev celotnega odziva ojačevalnika na različna akustična okolja (glejte stran 58).
FOOTSWITCH (NOŽNO STIKALO): Za izbiro nožnega stikala MGT-4 in nožne stopalke EXP-1 Expression Pedal (glejte strani
45-56).
AMP SETTINGS (NASTAVITVE OJAČEVALNIKA): Omogoča povrnitev na ojačevalnikove tovarniške nastavitve in prednastavitve (glejte stran 57).
ABOUT THIS AMP (O TEM OJAČEVALNIKU): Prikaže trenutno različico strojne programske opreme ojačevalnika (glejte
stran 60).
WIFI: Za vklop/izklop povezave WiFi, izbiro omrežja, povezavo z omrežjem ter dodajanje gesla (glejte strani 38-40).
BLUETOOTH: Za dostop do funkcije Bluetooth ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 in njeno uporabo (glejte strani 41-42).
PRESET ORGANIZER (UREJANJE PREDNASTAVITEV): Za premikanje, preimenovanje in čiščenje prednastavitev ter za
ponastavitev na prvotne tovarniške nastavitve (glejte strani 6-9).
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SETLISTS (SEZNAMI PREDVAJANJ)
Za večjo prikladnost lahko prednastavitve združite v sezname »Setlists«. To so skupine, ki jih ustvari uporabnik in vsebujejo
prednastavitve, urejene posebej za določeno priložnost – za koncert ali vajo, seznam s priljubljenimi, žanr, seznam avtorjev, itd. S seznami Setlists, ki jih enostavno ustvarite, urejate, poimenujete in celo izbrišete, lahko prilagodite in izboljšate
uporabnost ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800, saj boste lahko hitro in preprosto dostopali do več prednastavitev.
Prednastavitve posameznega seznama Setlist lahko izberete tudi z nožnim stikalom MGT-4 (glejte stran 49).
Če želite ustvariti seznam Setlist, najprej pritisnite gumb MENU in z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost SETLISTS:
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

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

MENU

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

SETLIST 1

MENU

Pojavil se bo zelen pravokotnik z znakom plus. Zdaj pritisnite IZBIRNI GUMB za ogled seznama prednastavitev, s katerega
lahko izbirate:
back

MENU

Z IZBIRNIM GUMBOM se pomikate med prednastavitvami, s pritiskom nanj pa izberete prednastavitev, ki jo želite dodati na seznam SETLIST 1.
9 - ’59 BASSMAN 4X> back
10 - ’70S BRITISH

11 - BASSMAN TV
MENU

12 - BRITISH COLO>
13 - BRITISH WATT>

34

Izbrana prednastavitev je sedaj dodana na seznam SETLIST 1. Za dodajanje dodatnih prednastavitev na seznam SETLIST 1
ponovite prejšnja dva koraka. Potem ko ste na seznam SETLIST 1 dodali več prednastavitev, se lahko z IZBIRNIM GUMBOM
pomikate po izbranem seznamu Setlist in aktivirate različne prednastavitve na njem.

1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

Ko ste zaključili z ustvarjanjem in uporabo seznama Setlist, se na glavni način prednastavitev vrnete s pritiskom na zgornji
gumb za izbiro plastiI. Upoštevajte, da se bo nato na PLASTI PREDNASTAVITVE prikazala prednastavitev, ki je bila nazadnje
označena na seznamu Setlist.
1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

Če želite ustvariti dodatne sezname Setlist, ponovite korake na straneh 34 in 27. Ti seznami bodo samodejno poimenovani
»SETLIST 2«, »SETLIST 3« itn. po vrstnem redu.

BRISANJE POSAMEZNE PREDNASTAVITVE S SEZNAMA SETLIST
Ko enkrat ustvarite seznam Setlist, lahko po potrebi enostavno izbrišete posamezne prednastavitve tega seznama (za
brisanje celotnega seznama Setlist glejte stran 37). Če želite s seznama Setlist izbrisati eno prednastavitev, označite prednastavitev, ki jo želite izbrisati, tako da se z IZBIRNIM GUMBOM premaknete nanjo. Pritisnite gumb za izbiro plasti za upravljanje
ob ikoni z zobnikom na PRIKAZOVALNIKU.

1

11 - BASSMAN TV

2

5 - REDHEAD

3

6 - KGB-800

4

9 - ’59 BASSMAN 4X>

5

15 - STUDIO PREAM>

back

MENU

V modrem pravokotniku se bo nato pojavila možnost »DELETE« (izbriši). Pritisnite IZBIRNI GUMB, če želite izbrisati to prednastavitev. Lahko pa pritisnete gumb za izbiro plasti prednastavitve ob napisu »back« (nazaj) na PRIKAZOVALNIKU, če prednastavitve ne želite izbrisati s seznama Setlist.
back

DELETE

MENU
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IMENOVANJE SEZNAMOV SETLIST
Za personalizirano ureditev lahko številčne označbe (tj. »SETLIST 1«, »SETLIST 2« itd.) seznama Setlist preimenujete. Seznam
lahko poimenujete kakor koli želite. Za imenovanje seznama Setlist pritisnite na gumb MENU (meni) nato pa z IZBIRNIM
GUMBOM poiščite in izberite menijsko funkcijo SETLISTS, nato pa z IZBIRNIM GUMBOM izberite seznam Setlist, ki ga želite
preimenovati (glejte spodnjo sliko).
BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

SETLIST 1

SETLIST 2
MENU

Pritisnite GUMB ZA IZBIRO PLASTI, ki je na prikazovalniku označen z ikono »zobnika«, nato pa z IZBIRNIM GUMBOM poiščite
in izberite možnost »RENAME SETLIST« (preimenuj seznam Setlist) (glejte spodnjo sliko).
back

DELETE SETLIST

RENAME SETLIST

MENU

Z IZBIRNIM GUMBOM vnesite novo ime po postopku, ki je opisan na strani 11 (glejte spodnjo sliko).

ENTER NAME:

back

Set list 2
X

Ko ste vnesli novo ime seznama Setlist, pritisnite GUMB ZA IZBIRO PLASTI, ki je na prikazovalniku prikazan z napisom »done«
(končano). Meni za seznam Setlist je zdaj prikazan z na novo vnesenim imenom (glejte sliko spodaj in sliko na naslednji strani).

ENTER NAME:

back

Count Bassy
X
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SETLIST 1
COUNT BASSY

MENU

BRISANJE SEZNAMOV SETLIST
Celotni seznam Setlist lahko tudi izbrišete. Da to storite, najprej pritisnite na gumb MENU (meni), da odprete meni za seznam Setlist, nato pa z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite meni SETLISTS (seznami Setlist) (glejte spodnjo sliko).

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite seznam Setlist, ki ga želite izbrisati, nato pa pritisnite GUMB ZA IZBIRO PLASTI, ki je na PRIKAZOVALNIKU označen z ikono »zobnika« (glejte spodnjo sliko).

SETLIST 1
SETLIST 2

MENU

V prikazanem meniju se z IZBIRNIM GUMBOM premaknite na možnost »DELETE SETLIST« (izbriši seznam Setlist) in pritisnite
IZBIRNI GUMB, da izbrišete izbrani seznam Setlist (glejte spodnjo sliko). Lahko pa pritisnete zgornji GUMB ZA IZBIRO PLASTI,
ki je na PRIKAZOVALNIKU označen z napisom »back« (nazaj), če seznama ne želite izbrisati. Ko je seznam Setlist izbrisan, se
uporabnik vrne nazaj na meni za seznam Setlist.
back

DELETE SETLIST
RENAME SETLIST

MENU

SETLIST 1

MENU
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UPORABA POVEZAVE WIFI
Povezljivost WiFi ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 omogoča preprost dostop prek brezžičnega omrežja, kar
omogoča dostop do najnovejših posodobitev strojne programske opreme ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 (glejte
stran 61). Za začetek pritisnite gumb MENU in se z IZBIRNIM GUMBOM pomaknite na možnost »WIFI«, nato pa pritisnite
IZBIRNI GUMB za dostop do nastavitev WiFi-ja.
Privzeta nastavitev povezave WiFi je »off« (izklopljeno), kar je prikazano z oznako »WIFI OFF« v rdečem pravokotniku. Če
želite vklopiti WiFi, ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB, nakar se bo prikazalo polje z napisom »WIFI ON«, ki označuje, da je
WiFi vklopljen. Ko je WiFi vklopljen, lahko z IZBIRNIM GUMBOM listate po razpoložljivih omrežjih. Omrežje izberete s pritiskom na IZBIRNI GUMB. Če omrežje, ki ga poznate, ni prikazano, ga lahko vnesete ročno, tako da izberete možnost »ADD HIDDEN NETWORK« (dodaj skrito omrežje) na koncu seznama razpoložljivih omrežij, nato pa z IZBIRNIM GUMBOM vnesete ime
po postopku, kot je prikazan na strani 11. Potem ko ste izbrali omrežje, na prikazanem meniju izberite »CONNECT« (poveži),
tako da pritisnete IZBIRNI GUMB (druge možnosti v tem meniju so razložene na strani 40).
Potem ko ste izbrali »CONNECT«, vas bo ojačevalnik pozval, da vnesete geslo. Za vpis gesla enkrat pritisnite IZBIRNI GUMB,
da aktivirate kurzor, ki ga premikate z obračanjem IZBIRNEGA GUMBA. S ponovnim pritiskom na IZBIRNI GUMB vnesete
posamezen znak in se pomaknete na naslednjega. Postopek ponavljajte, dokler ne vnesete celotnega gesla. Ko ste vnesli celotno geslo, pritisnite zgornji gumb za PLASTI (neposredno ob napisu »done« (končano) na prikazovalniku). Če se je
ojačevalnik uspešno povezal z omrežjem, bo to prikazano z zeleno piko levo od imena omrežja. Vsi koraki so prikazani spodaj in na naslednji strani.
Upoštevajte, da je s pritiskom na gumba za izbiro plasti prednastavitve in plasti prednastavitve mogoče tudi zapreti nekatere menije (kar je označeno s križcem – »x«) ali se vrniti na prejšnji korak (kar je označeno z besedo »back«).

FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP
MENU

WiFi

BLUETOOTH

Če želite omogočiti WiFi, pritisnite gumb MENU (meni).

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

WiFi
MENU

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

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

back

WiFi OFF
MENU

Privzeta nastavitev povezave WiFi je »off« (izklopljeno; v rdečem pravokotniku). Če želite vklopiti WiFi,
pritisnite IZBIRNI GUMB (napis v zelenem okvirčku).
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back
WiFi ON
NETWORK 1
MENU

NETWORK 2
NETWORK 3

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

back
NETWORK 1
NETWORK 2
MENU

NETWORK 3
ADD HIDDEN NTWK

Do omrežja lahko dostopate ročno, tako da se pomaknete do možnosti »ADD HIDDEN NETWORK« (dodaj skrito
omrežje) in jo izberete, nato pa z z obračanjem in pritiskanjem IZBIRNEGA GUMBA vnesete ime omrežja.

back
CONNECT
FORGET
MODIFY

MENU

INFO

Ko izberete omrežje, pritisnite IZBIRNI GUMB in izberite možnost »CONNECT« (poveži) v meniju
(druge možnosti v tem meniju so opisane na strani 40).

back
ENTER PASSWORD:

*******

MENU

Potem ko izberete »CONNECT« (poveži), z obračanjem in pritiskanjem IZBIRNEGA GUMBA vnesite ime omrežja.

done

ENTER PASSWORD:
ABCDEFG

MENU

Ko ste vnesli celotno geslo, pritisnite gumb za izbiro plasti prednastavitve (neposredno ob napisu »done« (končano) na zaslonu).
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back
WIFI ON
NETWORK 1
MENU

NETWORK 2
NETWORK 3

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

Če je na ojačevalniku omogočena povezava WiFi, se poleg možnosti »CONNECT« (poveži) pojavijo tudi druge možnosti.
Označene se kot »FORGET« (pozabi), »MODIFY« (spremeni) in »INFO« (glejte spodnjo sliko). Za pomikanje in izbiro ene izmed
možnosti, ki so opisane spodaj, uporabite IZBIRNI GUMB.
back
CONNECT
FORGET
MODIFY

MENU

INFO

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

FORGET (POZABI): Funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo z omrežjem in omrežje odstraniti iz spomina
ojačevalnika. Če želite ponovno vzpostaviti povezavo s »pozabljenim« omrežjem, sledite korakom za dodajanje skritega
omrežja (stran 38).
MODIFY (SPREMENI): Funkcijo lahko uporabite, če želite spremeniti parametre »SSID«, »PROTOCOL« (protokol) in »PASSWORD« (geslo) za trenutno omrežje. Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite enega izmed naštetih parametrov, nato pa
vnesite spremembe z vrtenjem in pritiskanjem na IZBIRNI GUMB.
INFO (INFORMACIJE): Ta možnost prikaže ime trenutnega omrežja (SSID), opis signala, protokol in stanje povezave. Teh
podatkov uporabnik ne more spreminjati.

VZPOSTAVITEV POVEZAVE WIFI Z APLIKACIJO FENDER TONE™
Poleg povezave z WiFi omrežjem preko samega ojačevalnika Rumble Studio 40 ali Rumble Stage 800, lahko do omrežja WiFi
dostopate tudi s pomočjo aplikacije Fender Tone.
Odprite aplikacijo Fender Tone na mobilni napravi in odprite možnost »Settings« (nastavitve). Nato se povežite s tehnologijo
Bluetooth in izberite možnost »WIFI«. Na strani »CHOOSE A NETWORK« (izberi omrežje) izberite možnost »MANUAL SETUP«
(ročna nastavitev). Na strani »MANUAL SETUP« (ročna nastavitev) je prikazan seznam treh možnih izbir:
•

NETWORK NAME (IME OMREŽJA): Z IZBIRNIM GUMBOM vnesite ime omrežja.

•

SECURITY WPA/NONE (VARNOSTNI WPA/BREZ): Z IZBIRNIM GUMBOM izberite možnost »WPA«, če je potrebno geslo,
oz. izberite »NONE«, če geslo ni potrebno.

•

PASSWORD (GESLO): Z IZBIRNIM GUMBOM vnesite geslo in izberite »CONNECT« (poveži), da omogočite dostop do
omrežja WiFi.
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UPORABA POVEZAVE BLUETOOTH
Ojačevalnik Rumble Studio 40/Stage 800 ima vgrajeno tehnologijo Bluetooth za lažje povezovanje z napravami za predvajanje
zvoka in nameščeno aplikacijo Fender Tone™.
Za vklop tehnologije Bluetooth pritisnite gumb MENU (meni) in z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »BLUETOOTH«.
Privzeta nastavitev je »on« (vklopljeno), ki jo na prikazovalniku označuje zeleno polje »BLUETOOTH ON« (vklopljen Bluetooth). Na
zunanji napravi, ki je priključena na ojačevalnik, izberite možnost »RUMBLE«. Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite to polje, da po
želji izklopite tehnologijo Bluetooth, kar je nato prikazano z rdečim poljem »BLUETOOTH OFF« (glejte spodnjo sliko).
Pri povezovanju mobilne naprave s tehnologijo Bluetooth z ojačevalnikom Rumble Studio 40/Stage 800 je na PRIKAZOVALNIKU
ojačevalnika prikazan poziv, ki od uporabnika zahteva, da potrdi povezovanje z napravo. Z IZBIRNIM GUMBOM se premaknite na
možnost »YES« (da) ali »NO« (ne) in jo izberite. Ko bo mobilna naprava enkrat povezana z ojačevalnikom Rumble Studio 40/Stage
800, si jo bo ojačevalnik »zapomnil« in ne bo več zahteval potrditve povezovanja, razen če je uporabnik namenoma »pozabil«
ojačevalnik Rumble Studio 40/Stage 800 na zadevni mobilni napravi.
Uporabniki, ki želijo preimenovati ojačevalnik Rumble Studio 40/Stage 800 na svoji zunanji napravi, to storijo tako, da z IZBIRNIM
GUMBOM poiščejo in izberejo možnost »RENAME AMP« (preimenuj ojačevalnik), nato pa z IZBIRNIM GUMBOM vnesejo novo ime
po postopku, opisanem na strani 11. Upoštevajte, da ni mogoče istočasno predvajanje zvoka preko povezave Bluetooth in preko
USB (stran 44).
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Če želite omogočiti Bluetooth, pritisnite gumb MENU (meni).

ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Uporabite IZBIRNI GUMB za pomikanje po meniju do možnosti »BLUETOOTH«, nato pa pritisnite IZBIRNI GUMB, da
odprete nastavitve za Bluetooth.

back

BLUETOOTH ON
RENAME AMP
BT & AUX VOLUME

MENU

Na ojačevalniku je tehnologija Bluetooth privzeto nastavljena na »on« (vklopljeno)
(označeno z zelenim poljem); na zunanjih napravah izberite možnost »RUMBLE«.

CONFIRM

BT Passkey is: 012345?

YES
NO

MENU

Ob prvem povezovanju naprave s tehnologijo Bluetooth z ojačevalnikom Rumble Studio 40/Stage 800 bo poziv na RIKAZOVALNIKU
ojačevalnika zahteval potrditev povezave; z IZBIRNIM GUMBOM se premaknite na možnost »YES« (da) ali »NO« in jo izberite.
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back

BLUETOOTH OFF
RENAME AMP
BT & AUX VOLUME

MENU

Za izklop tehnologije Bluetooth se z IZBIRNIM GUMBOM premaknite na možnost »BLUETOOTH OFF« (izklop tehn. Bluetooth) in pritisnite
IZBIRNI GUMB, da izklopite tehnologijo Bluetooth, kar je nato označeno z rdečim poljem.

UPRAVLJANJE GLASNOSTI S TEHNOLOGIJO BLUETOOTH/POMOŽNIM VHODOM
Pri predvajanju zvoka iz zunanjega vira (predvajanje preko tehnologije Bluetooth ali neposredna povezava s pomožnim vhodom
na zgornji plošči) preko ojačevalnika Rumble Studio 40 / Stage 800 so na voljo štiri možnosti za upravljanje glasnosti zunanjega
zvoka, vključno s privzeto nastavitvijo, ki je samodejno v uporabi. Za dostop do možnosti upravljanja glasnosti zvoka najprej
pritisnite na gumb MENU (meni), nato pa z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »BLUETOOTH« (glejte spodnjo sliko).
ABOUT THIS AMP
WIFI

BLUETOOTH
MENU

PRESET ORGANIZER
SETLIST

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »BT & AUX VOLUME« (glasnost preko Bluetooth in pom. vhoda), nato pa
poiščite in izberite eno od štirih možnosti (glejte spodnje slike).
back
BLUETOOTH ON
RENAME AMP

BT & AUX VOLUME

MENU

back
HIGH
NORMAL
LOW

MENU

MASTER

•

HIGH, NORMAL, LOW (VISOKO, OBIČAJNO, NIZKO): V teh treh nastavitvah uporablja raven glasnosti zunanjega zvoka
fiksno nastavitev ojačanja za boljši nadzor razpona glasnosti, primerne za okolje (tj. dnevna soba ali pisarna); glasnost
zunanjega zvoka nadzira vir, nanjo pa ne vpliva kontrolni gumb za dejansko glasnost MASTER VOLUME na ojačevalniku.
To poenostavlja uravnoteženje mešanice signalov instrumentov in zunanjih zvočnih signalov, ko je zunanja avdio naprava nastavljena na ustrezno raven. OPOZORILO: Da bi se izognili velikim in neželenim zvišanjem glasnosti, zmanjšajte
glasnost zunanje zvočne naprave preden izberete možnosti NORMAL (običajno) ali HIGH (visoko).

•

MASTER (DEJANSKO): To je privzeta nastavitev, pri kateri je zunanji zvok nastavljen na najvišjo stopnjo fiksne ojačitve,
medtem ko kontrolni gumb za dejansko glasnost MASTER VOLUME na ojačevalniku prikladno upravlja glasnost tako
instrumenta kot zunanjega zvoka. Za uravnoteženje mešanice signala instrumenta in zunanjih zvočnih signalov najprej
nastavite kontrolni gumb za dejansko glasnost MASTER VOLUME na ojačevalniku na želeno raven instrumenta, nato pa
nastavite glasnost na zunanji zvočni napravi na želeno raven.

Ko ste izbrali želeno možnost, pritisnite gumb MENU (meni) ali GUMB ZA IZBIRO PLASTI, ki je na zaslonu označen z besedo
»back« (nazaj).
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VGRAJENI UGLAŠEVALNIK
Kromatski uglaševalnik ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 lahko vklopite tako, da dve sekundi držite pritisnjen gumb
TAP ali pa pritisnete IZBIRNI GUMB, nato pa z obračanjem in pritiskanjem IZBIRNEGA GUMBA izberete možnost TUNER
(uglaševalnik). Ime tona se bo prikazalo v rumenem krogu bodisi na levi (če je ton znižan) bodisi na desni (če je ton zvišan)
strani navpične črte, ki teče čez sredino, hkrati pa se bo na spodnjem delu PRIKAZOVALNIKA izpisala številska vrednost
tonalne višine (v centih). Če je ton uglašen, se bo na sredini navpične črte prikazal krog zelene barve. Po končanem uglaševanju pritisnite na gumb za izbiro plasti prednastavitve, da zapustite uglaševalnik (glejte spodnje slike). Kadar uporabljate
uglaševalnik, se izhodni zvok utiša. Za uglaševanje lahko uporabite tudi nožno stikalo MGT-4 (glejte stran 52).

SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

TAP

Za dostop do uglaševalnika pritisnite gumb MENU (rumena puščica), kar odpre seznam možnosti, med katerimi
je uglaševalnik (tuner), vklopite pa ga lahko tudi z daljšim pritiskom na gumb TAP (zelena puščica).

SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

Izberite možnost TUNER (uglaševalnik) z obračanjem in pritiskanjem IZBIRNEGA
GUMBA (ali pa dve sekundi držite pritisnjen gumb TAP).

TUNER

A

MENU

+15

Če glasbilo ni uglašeno, se bo zaigrani ton prikazal v rumenem krogu na levi (če je ton znižan) ali na desni (če je ton zvišan) strani
navpične črte, ki teče čez sredino prikazovalnika. Na spodnji strani zaslona se bo izpisala vrednost tonalne višine v centih.

TUNER

A

MENU

0

Če je glasbilo uglašeno, se bo zaigrani ton prikazal v zelenem krogu na sredini navpične črte, ki teče čez sredino prikazovalnika.

TUNER

A

MENU

0

Za izhod iz uglaševalnika pritisnite gumb za izbiro plasti prednastavitve.
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POMOŽNI VHODI IN VHODI ZA SLUŠALKE
Na nadzorni plošči ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 se nahajata dva vhoda (3,175 mm) – pomožni vhod za zunanje
mobilne/zvočne naprave in priročen izhod za slušalke (izhod za slušalke utiša izhodni zvok).
Za nadzor glasnosti zvočnih in drugih naprav, ki so priključene na pomožni vhod, glejte navodila na strani 42 za »Upravljanje
glasnosti s tehnologijo bluetooth/pomožnim vhodom«.

POVEZLJIVOST Z USB
Na zadnji plošči ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 je izhod USB, ki omogoča snemanje zvoka. Računalnik, na katerem
imate nameščeno snemalno programsko opremo, lahko prek izhoda USB priklopite s kablom za mikro USB (ni priložen). Za
povezovanje z računalniki znamke Apple ne potrebujete zunanjih gonilnikov. Uporabniki računalnikov z operacijskim sistemom
Windows morate za povezovanje teh naprav z ojačevalnikom prenesti gonilnik ASIO za naprave Fender Mustang, ki ga najdete
na spletnem naslovu https://support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to-use-.
Upoštevajte, da meni AMP SETTINGS (nastavitve ojačevalnika) (glejte stran 57) vključuje UPRAVLJANJE ojačitve, ki je posebej
namenjen snemanju z avdio izhodom USB na zadnji plošči. Upoštevajte tudi, da ni mogoče istočasno oddajanje zvoka prek izhoda USB in povezave Bluetooth (glejte stran 41).

USB

800
Podroben prikaz zadnje plošče, kjer so vrata USB.

LINIJSKI IZHOD TER VHODA IN IZHODA ZA EFEKTE
Ojačevalniki Rumble Studio 40/Stage 800 imajo na zadnji plošči uravnotežena linijska izhoda, v katera lahko vključite zunanje
snemalne in ojačevalne naprave. Privzeti nastavitvi za linijski izhod sta dva mono izhoda, in sicer »PRE« (pred) (direkten signal
brez efektov) in »POST« (po) (vsebuje vse vgrajene efekte). Ta izhoda sta lahko tudi konfigurirana za stereo (po) efekte. Ta nastavitev je konfigurirana z možnostmi menija »AMP SETTINGS« (nastavitve ojačevalnika) (glejte stran 57).
MONO
LINE OUT

STEREO
LINE OUT
MONO

Podroben prikaz uravnoteženih
linijskih izhodov zadnje plošče.
LINE OUT

Zanka efektov ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 ima desni/levi (MONO)
vhod FX za prejemanje ter desni/levi izhod FX za
oddajanje mono in stereo zunanjih efektov (glejte spodnjo sliko). Za mono efekte uporabite levi kanal. Efekti, ki so vključeni v
te vhode, so »globalni« (ne prednastavljeni) in bodo delovali
kot zadnji elementi na signalni poti.
STEREO
LINE OUT

(MONO)

(MONO)

(MONO)

Podroben prikaz desnega in levega vhoda za oddajanje in prejemanje na zadnji plošči.
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UPORABA NOŽNEGA STIKALA
Ojačevalniki so združljivi z dvema nožnima napravama – z nožnim stikalom MGT-4 Footswitch in nožno stopalko EXP-1
Expression Pedal.
Ojačevalniku Rumble Stage 800 je priloženo nožno stikalo MGT-4 s štirimi gumbi, pri modelu Rumble Studio 40 pa je na voljo
kot dodatna možnost. Z nožnim stopalom lahko upravljate številne funkcije, med drugim vgrajen uglaševalnik, izbor prednastavitve ojačevalnika, izbor prednastavitve seznama Setlist, izbor prednastavitev za hitri dostop (Quick Access), preskok
efektov, 60-sekundno ponavljanje in številne druge. Stopalka EXP-1 Expression Pedal, ki je na voljo kot dodatna možnost za
ojačevalnika Rumble Studio 40 in Rumble Stage 800, je digitalna stopalka z dvema načinoma, s katero je mogoče upravljati
glasnost in parametre za ojačevalnik/efekte ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800.
Stopalko lahko uporabljate samostojno, tako da jo priklopite v vhod »FOOTSWITCH« (nožno stikalo) na zadnji plošči ojačevalnika,
ali pa uporabljate dve stopalki hkrati. tako da ju povežete med seboj (navodila najdete pod stopalko EXP-1 Expression Pedal).

FUNKCIJE NOŽNEGA STIKALA MGT-4
Nožno stikalo MGT-4 ima štiri gumbe – gumb za izbiro načina, ki se nahaja skrajno levo, in tri oštevilčene gumbe za izbiro
funkcije. Skrajno levo so štiri LED-lučke za način (ena je neposredno nad gumbom za izbiro načina, tri pa so levo od njega),
na vrhu so tri LED-lučke za funkcije (vsaka nad posameznim gumbom za izbiro funkcije) in ena LED-lučke na sredini, tik pod
PRIKAZOVALNIKOM.

ASSY. P/N 7710238000

QA
MODE
BANK UP

BANK DOWN

HOLD
TUNER

PRESETS

1

2

3

EFFECTS

FX 1

FX 2

FX 3

LOOPER

REC/DUB

PLAY/STOP

UNDO

MGT-4

A. GUMB ZA IZBIRO NAČINA: Ta gumb se uporablja za izbiro enega od načinov: QUICK ACCESS/QA (hitri dostop), PRESETS
(prednastavitve), EFFECTS (efekti) in LOOPER (ponavljanje).
B. GUMBI ZA IZBIRO FUNKCIJ: Ti trije oštevilčeni gumbi omogočajo upravljanje različnih funkcij ojačevalnika Rumble
Studio 40/Stage 800, odvisno od vklopljenega načina nožnega stikala.
C. PRIKAZOVALNIK: Na prikazovalniku je prikazana funkcija, ki je trenutno v uporabi.
D. LED-LUČKE ZA NAČIN: Te štiri lučke LED, ki so nameščene skrajno levo, označujejo, kateri izmed štirih načinov se uporablja – QUICK ACESS (hitri dostop, rdeča barva), PRESETS (prednastavitve, rdeča barva), EFFECTS (efekti, zelena barva)
in LOOPER (ponavljanje, rumena barva). V nekaterih primerih zgornja LED-lučka za način služi tudi kot LED-lučka za
funkcijo (E).
E. LED-LUČKE ZA FUNKCIJE: Skupina rdečih LED-lučk na zgornjem robu nožnega stikala in ena zelena LED-lučka tik pod
PRIKAZOVALNIKOM (C) označujejo različne funkcije, ki so v uporabi. V nekaterih primerih zgornja LED-lučka za način (D)
služi tudi kot LED-lučka za funkcijo.
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NOŽNO STIKALO MGT-4: NAČINI
Nožno stikalo MGT-4 omogoča uporabo štirih posebnih načinov ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 – QUICK ACCESS/
QA (hitri dostop), PRESETS (prednastavitve), EFFECTS (efekti) in LOOPER (ponavljanje). Posamezni način izberete z večkratnim
pritiskom noge na gumb za izbiro načina (A), ki je na skrajno levi strani nožnega stikala, dokler ne vklopite želenega načina, za
katerega bo zasvetila LED-lučka za način (D).
NAČIN HITREGA DOSTOPA
Uporabnik lahko v načinu QUICK ACCESS (»QA«, hitri način) izbere tri prednastavitve in vsaki dodeli svoj gumb za izbiro
funkcije. Najprej pritisnite na gumb MENU (meni), nato pa z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »FOOTSWITCH«
(nožno stikalo) v meniju.
Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »MGT-4 (4-BUTTON)« (MGT-4 (4-gumbno)) v meniju »FOOTSWITCH« (nožno stikalo), nato pa poiščite in izberite možnost »QUICK ACCESS« (hitri dostop), da aktivirate način hitrega dostopa.
Prve tri prednastavitve ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 so privzete nastavitve hitrega dostopa. Če želite kateremukoli izmed treh mest v možnosti QUICK ACCESS dodeliti drugačno prednastavitev, uporabite IZBIRNI GUMB, s katerim se
pomaknete na želeno mesto (prednastavitev 1, 2, ali 3) in ga izberete. Nato se z IZBIRNIM GUMBOM pomaknite po seznamu
prednastavitev in pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete prednastavitev, ki jo želite shraniti na mesto v funkciji QUICK ACCESS,
izbrano v prejšnjem koraku. Ponovite zgoraj opisane korake, da zapolnite preostali dve mesti.
Ko določite vse tri prednastavitve v funkciji QUICK ACCESS, lahko do njih dostopate prek nožnega stikala MGT-4. Z nogo
pritisnite na gumb za izbiro načina tolikokrat, da se vklopi NAČIN QUICK ACCESS, kar označuje rdeča LED-lučka za način v
zgornjem levem kotu stikala. Tri prednastavitve funkcije QUICK ACCESS lahko zdaj vklopite s pritiskom na gumbe za izbiro
funkcije 1, 2 in 3 na nožnem stikalu. Gumb za izbiro funkcije se aktivira, ko ga pritisnete, pri čemer zasveti rdeča LED-lučka za
funkcijo, na PRIKAZOVALNIKU pa se izpiše, katera prednastavljena funkcija za hitri dostop je v uporabi (glejte spodnje slike in
slike na naslednji strani).

SETLIST
CLOUD PRESETS

TUNER
MENU

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

Za vklop načina QUICK ACCESS (hitri dostop) najprej pritisnite gumb MENU (meni).

TUNER
GLOBAL EQ

FOOTSWITCH
MENU

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »FOOTSWITCH« (nožno stikalo).
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back
EXP-1 (EXPRESSION)

MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »MGT-4 (4-BUTTON)« (MGT-4 (4-gumbno)) v meniju FOOTSWITCH (nožno stikalo).

back

QUICK ACCESS
LOOPER ON

MENU

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »QUICK ACCESS« (hitri dostop), da aktivirate način hitrega dostopa.

QA PRESETS:

back

1 PRESET
2 PRESET

MENU

3 PRESET

Z IZBIRNIM GUMBOM se pomaknite do enega izmed treh mest za prednastavitev v funkciji QUICK ACCESS in ga izberite.

back

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

MENU

9 ’59 BASSMAN 4X>
10 ’70S BRITISH

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite prednastavitev, ki jo želite shraniti na mesto, izbrano v prejšnjem koraku.
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PLAY/STOP
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MGT-4

Stopite na gumb za izbiro načina na nožnem stopalu (označen z zeleno puščico), da menjate načine, dokler ne zasveti rdeča LED-lučka,
ki označuje način »QA MODE« (hitri dostop) (zgoraj levo). Tri prednastavitve za HITRI DOSTOP so dodeljene gumbom za izbiro funkcije
1, 2 in 3 (označene z rumenimi puščicami), nad katerimi so LED-lučke, ki svetijo rdeče, ko je funkcija v uporabi. Prednastavitev iz funkcije
QUICK ACCESS, ki je v uporabi, je prikazana tudi na PRIKAZOVALNIKU, (na zgornji sliki je to prednastavitev 1).
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NAČIN S PREDNASTAVITVAMI
Način s prednastavitvami (»PRESETS«) omogoča uporabniku, da lahko do prednastavljenih funkcij ojačevalnika Rumble Studio
40/Stage 800 dostopa prek nožnega stikala MGT-4 (vključno s prednastavitvami seznamov Setlist; glejte stran 49). Če želite vklopiti ta način, stopite na gumb za izbiro načina tolikokrat, da se aktivira način s prednastavitvami, kar označuje rdeča LED-lučka levo ob oznaki »PRESETS« (prednastavitve).
Ko na nožnem stikalu MGT-4 vklopite način s prednastavitvami, lahko začnete uporabljati prednastavitve v skupinah oz.
zaporedjih (angl. »banks«), v katerih so združene po tri prednastavitve, pri čemer je vsaka prednastavitev dodeljena enemu
od gumbov za izbiro funkcije 1, 2 in 3. Če se želite pomakniti navzgor po naslednjih zaporedjih s tremi prednastavitvami, z
nogo hkrati pritisnite gumba za izbiro funkcije 2 in 3 (ta dva gumba sta na nožnem stikalu označena z imenom »BANK UP«).
Če se želite pomakniti navzdol po predhodnih zaporedjih s tremi prednastavitvami, z nogo hkrati pritisnite na gumb za izbiro
načina in gumb za izbiro funkcije 1 (ta dva gumba sta na nožnem stikalu označena z imenom »BANK DOWN«).
Ko pridete do zaporedja z želeno prednastavitvijo, izberite želeno prednastavitev iz skupine tako, da z nogo pritisnete ustrezen gumb za izbiro funkcije. Ko izberete želeno prednastavitev, se zasveti ustrezna LED-lučka, na PRIKAZOVALNIKU pa se
prikaže, katera prednastavitev je v uporabi (glejte spodnje slike).
Pri aktivaciji načina s prednastavitvami (»PRESETS«), se bo na nožnem stikalu MGT-4 samodejno vklopila prednastavitev, ki
je že nastavljena na ojačevalniku Rumble Studio 40/Stage 800. Ta prednastavitev bo dodeljena gumbu za izbiro funkcije na
nožnem stopalu, ki ustreza položaju, ki ga prednastavitev zaseda v zaporedju (1, 2 ali 3). Če je npr. na ojačevalniku prednastavljeno število 33, se bo ob vklopu načina s prednastavitvami (»PRESETS«) na nožnem stikalu MGT-4 prav tako nastavilo
število 33, prednastavitev pa bo dodeljena gumbu za izbiro funkcije 3 (ker je to tretja prednastavitev v zaporedju, ki vsebuje
prednastavitve 31, 32 in 33).
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Stopite na gumb za izbiro načina na nožnem stopalu (označen z zeleno puščico), da menjate načine, dokler ne zasveti rdeča LED-lučka,
ki označuje način »PRESETS« (prednastavitve). Zaporedje s tremi prednastavitvami, ki so že nastavljene na ojačevalniku, je dodeljeno
gumbom za izbiro funkcije 1, 2 in 3 (označeni z rumenimi puščicami), nad katerimi so LED-lučke, ki svetijo rdeče, ko je funkcija v uporabi.
Prednastavitev, ki je v uporabi, je prikazana tudi na PRIKAZOVALNIKU (na zgornji sliki je to prednastavitev 1).
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V načinu s prednastavitvami (»PRESETS«) se pomaknite navzgor med naslednjimi zaporedji prednastavitev (»BANK UP«), tako da z nogo
hkrati pritisnete gumba za izbiro funkcije 2 in 3 (dvojna puščica na desni strani). Če se želite pomakniti navzdol med predhodnimi zaporedji
prednastavitev (»BANK DOWN«), z nogo pritisnite hkrati na gumb za izbiro načina in gumb za izbiro funkcije 1 (dvojna puščica na levi strani). Izberite prednastavitev v zaporedju, tako da z nogo pritisnete ustrezen gumb za izbiro funkcije (gumb 1 na tej sliki).
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Ko na nožnem stikalu MGT-4 vklopite način s prednastavitvami in je ojačevalnik Rumble Studio 40/Stage 800 v načinu
seznama Setlist, lahko nožno stikalo MGT-4 uporabljate za izbiro prednastavitev znotraj določenega seznama Setlist.
S tako konfiguracijo so prve tri prednastavitve seznama Setlist dodeljene funkcijskim gumbom 1, 2 in 3 nožnega stikala
MGT-4; preprosto stopite na gumb, ki ustreza želeni prednastavitvi. Če ima seznam Setlist več kot tri prednastavitve, lahko
do njih dostopate s funkcijama »BANK UP« (pomik po zaporedju navzgor) in »BANK DOWN« (pomik po zaporedju navzdol),
ki sta opisani na strani 48.
OPOZORILO: Nožno stikalo MGT-4 se ne uporablja za aktiviranje načina Setlist na ojačevalniku, ali za izbiro seznama Setlist v
meniju Setlist. Namenjeno je izključno izbiri prednastavitev v posameznem seznamu Setlist.

NAČIN Z EFEKTI
Način z efekti (»EFFECTS«) omogoča uporabniku, da preskoči kateregakoli izmed prvih treh efektov v prednastavitvi. Če želite
vklopiti ta način, stopite na gumb za izbiro načina tolikokrat, da se aktivira način z efekti, kar označuje rdeča LED-lučka levo ob
oznaki »EFFECTS« (prednastavitve). Znotraj katerekoli prednastavitve, ki je že vključena na ojačevalniku, so prvi trije prednastavljeni efekti (če obstajajo) dodeljeni gumbom za izbiro funkcije 1, 2 in 3 (ti so na nožnem stikalu označeni kot »FX 1«, »FX
2« in »FX 3«). Kadar je efekt vključen, se zasveti ustrezna rdeča LED-lučka nad gumbom za izbiro funkcije, ki je dodeljen temu
efektu. Če želite preskočiti efekt, stopite na njegov gumb za izbiro funkcije. Rdeča LED-lučka za funkcijo se bo izklopila (glejte
spodnjo sliko).
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Stopite na gumb za izbiro načina (MODE) (označen z zeleno puščico), da menjate načine, dokler ne zasveti zelena LED-lučka, ki označuje
način »EFFECTS« (efekti). Prvi trije efekti v prednastavitvi, ki je že aktivna na ojačevalniku, so dodeljeni gumbom za izbiro funkcije 1, 2 in 3
(označeni z rumenimi puščicami), nad katerimi so LED-lučke, ki svetijo rdeče, ko je funkcija v uporabi. Zgornja slika prikazuje, da je vključen
prednastavljeni efekt, ki je dodeljen gumbu za izbiro funkcije 1 (FX 1) in ki ga lahko preskočite s pritiskom na ta gumb.

NAČIN S PONAVLJANJEM
Način s ponavljanjem (»LOOPER«) omogoča uporabniku snemanje zvočnik zank do največ 60 sekund in presnemavanje delov,
ki sledijo. Na izvirni posneti del lahko dodate neomejeno število presnetih delov, vendar je mogoče preklicati samo zadnje
presnemavanje. Če želite posneti zvočno zanko, z nogo pritiskajte gumb za izbiro načina (označen z zeleno puščico na spodnji
sliki), dokler se ne aktivira način s ponavljanjem (»LOOPER«) ne aktivira, za katerega bo zasvetila rumena LED-lučka za način
(glejte spodnjo sliko).
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Za začetek snemanja prvega odlomka pritisnite gumb za izbiro funkcije 1 (označen z rumeno puščico na spodnji sliki), pod
katerim je napis »REC/DUB«. Nad gumbom za izbiro funkcije 1 bo ob začetku snemanja začela utripati rdeča LED-lučka, na
PRIKAZOVALNIKU pa se bo izpisala oznaka za snemanje (»REC«), ki označuje, da je LOOPER v načinu za snemanje. Zaigrajte
odlomek skladbe, ki traja največ 60 sekund (glejte spodnjo sliko).
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Ko zaključite z igranjem prvega odlomka, ustavite snemanje in s pritiskom na gumb za izbiro funkcije 2 z oznako »PLAY/STOP«
(označen z rumeno puščico na spodnji sliki) sprožite samodejno predvajanje prvega odlomka. Rdeča LED-lučka nad gumbom za
izbiro funkcije 1 bo nehala utripati, zasvetila bo rdeča LED-lučka nad gumbom za izbiro funkcije 2, na PRIKAZOVALNIKU pa se
bo prikazala oznaka »PLA«, ki označuje predvajanje skladbe (glejte spodnjo sliko). Če želite ustaviti predvajanje, z nogo ponovno
pritisnite gumb za izbiro funkcije 2. Na PRIKAZOVALNIKU se bo prikazala oznaka »STP« (ni prikazano na spodnji sliki).
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Druga možnost je, da po zaključku igranja prvega odlomka z nogo znova pritisnite na gumb za izbiro funkcije 1 (označen z
rumeno puščico na spodnji sliki), da takoj vklopite način s presnemavanjem. Rdeča LED-lučka nad gumbom za izbiro funkcije 1
ne bo nehala utripati, na PRIKAZOVALNIKU pa se bo izpisala oznaka »DUB«, ki kaže, da je LOOPER v načinu presnemavanja in
da lahko drugi odlomek posnamete čez prvega. Način s presnemavanjem lahko aktivirate tudi med igranjem prvega odlomka
ali po koncu predvajanja s ponovnim pritiskom na gumb Nadaljujte s presnemavanjem odlomkov tako dolgo, kot želite. Po
končanem presnemavanju z nogo pritisnite na gumb za izbiro funkcije 2 (označen z zeleno puščico na spodnji sliki), da zaženete
ali ustavite predvajanje vseh posnetih delov (glejte spodnjo sliko).
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Med snemanjem, predvajanjem ali ko je prvi posnetek ustavljen, lahko uporabnik po želji razveljavi posnetek, in sicer tako
da pritisne gumb za izbiro funkcije 3 (označen z rumeno puščico na spodnji sliki), pod katerim je napis »UNDO«. Pri tem se bo
snemanje ustavilo, na PRIKAZOVALNIKU pa se bodo prikazali trije pomišljaji, kar označuje, da je bil posnetek izbrisan. Vendar
je po tem, ko dodate dele, ki so bili presneti, funkcijo UNDO (razveljavi) mogoče uporabiti le za zadnji del, ki je bil presnet,
predhodnih delov pa ni mogoče razveljaviti (glejte spodnjo sliko). Za zagon novega ponavljanja zvočnega zapisa v načinu
STOP (Zaustavi) preprosto stopite na gumb »REC« (Snemaj) (gumb za izbiro funkcije 1).
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Da bi preprečili zagon ponavljanja zvočnega zapisa med igranjem instrumenta, lahko funkcijo ponavljanja izklopite. To
storite tako, da pritisnete na gumb MENU (meni), nato pa z IZBIRNIM GUMBOM poiščete in izberete meni »FOOTSWITCH«
(nožno stikalo) (glejte spodnjo sliko).
TUNER
GLOBAL EQ

FOOTSWITCH
MENU

AMP SETTINGS
ABOUT THIS AMP

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »MGT-4« (glejte spodnjo sliko).
back
EXP-1 (EXPRESSION)

MGT-4 (4-BUTTON)

MENU

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite »LOOPER ON« (vklopi ponavljanje) in ga pritisnite, da izklopite funkcijo ponavljanja (glejte spodnje slike). Za ponovni vklop ponavljanja, poiščite možnost »LOOPER OFF« (izklopi ponavljanje) in pritisnite IZBIRNI GUMB.
back
QUICK ACCESS

LOOPER ON

MENU

back
QUICK ACCESS

LOOPER OFF

MENU
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NOŽNO STIKALO MGT-4: TUNER (UGLAŠEVALNIK)
Nožno stikalo MGT-4 lahko uporabljate tudi za prostoročno uglaševanje. V ta namen aktivirajte kromatski uglaševalnik s kratkim pritiskom na gumb za izbiro funkcije 3, ob katerem je napis »HOLD TUNER« (označen z rumeno puščico). Ton, ki je najbližje
iskani tonalni višini, se bo po tem, ko ga zaigrate, prikazal na PRIKAZOVALNIKU. Dve rdeči LED-lučki na zgornji levi strani se uporabljata za merjenje stopnje znižanja tona, medtem ko dve rdeči LED-lučki na zgornji desni strani označujeta stopnjo zvišanja
tona. Ko dosežete pravilno tonalno višino, LED-lučka na sredini PRIKAZOVALNIKA zasveti zeleno. Ko zaključite z uglaševanjem,
z nogo ponovno pritisnite gumb za izbiro funkcije 3, da se vrnete v način za igranje (glejte spodnje slike). Kadar uporabljate uglaševalnik na nožnem stikalu MGT-4, se izhodni zvok ojačevalnika utiša.
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Funkcijo za uglaševanje na nožnem stikalu MGT-4 aktivirate s krajšim pritiskom na gumb za izbiro funkcije 3 (označen z rumeno puščico).
V primeru, ki je prikazan na sliki, je ton A izrazito znižan, kar označuje rdeča LED-lučka na zgornji levi strani (označena z zeleno puščico).
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V primeru, ki je prikazan na sliki, je ton A rahlo zvišan, kar označuje rdeča LED-lučka na
zgornji desni strani (na notranji strani, označena z rumeno puščico).

ASSY. P/N 7710238000

QA
MODE
BANK UP

BANK DOWN

PRESETS

1

EFFECTS

FX 1

LOOPER

REC/DUB

2

MGT-4

HOLD
TUNER

3

FX 2

FX 3

PLAY/STOP

UNDO

V primeru, ki je prikazan na sliki, je ton A točen, kar označuje zelena LED-lučka, ki se nahaja na sredini pod PRIKAZOVALNIKOM (označena z rumeno puščico). Ko končate z uglaševanjem, za izhod iz funkcije uglaševanja z nožnim
stikalom pritisnite gumb za izbiro funkcije 3 (označen z zeleno puščico).
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NOŽNA STOPALKA EXP-1 EXPRESSION PEDAL
Nožna stopalka EXP-1 Expression Pedal je nožna stopalka z dvema načinoma delovanja, s katero lahko
uporabnik nadzira glasnost (način »Volume«) ter druge parametre ojačevalnika in efektov (način za
izražanje »Expression«).
Med načinoma za glasnost in izražanje lahko preklopite s pritiskom nožnega stikala (vrh stopalke).
Rdeče in zelene LED-lučke označujejo način, ki se uporablja. V načinu za uravnavanje glasnosti –
označuje ga zelena LED-lučka – lahko upravljate dejansko glasnost ali povsem utišate zvok. V načinu
za izražanje – označuje ga rdeča LED-lučka – lahko upravljate parametre ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800, kot so
frekvence efekta wah, stopnje modulacije itn.
Za pripravo stopalke EXP-1 na uporabo jo priklopite v vhod za nožno stikalo na zadnji strani ojačevalnika in vključite ojačevalnik.
Pritisnite na gumb MENU (meni) na ojačevalniku ter z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite funkcijo menija »FOOTSWITCH«
(nožno stikalo). Nato z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »EXP-1 (EXPRESSION)« (glejte spodnjo sliko).
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Prikazal se bo poziv za izbiro med »PRESET SETTINGS« (nastavitve za prednastavitve) ali »GLOBAL SETTINGS« (globalne
nastavitve) (glejte spodnjo sliko). Za izbiro uporabite IZBIRNI GUMB. Z nastavitvami za prednastavitve lahko stopalko EXP-1
dodelite specifičnemu ojačevalniku ali efektu znotraj določene prednastavitve, v kateri lahko spreminjate širok nabor parametrov, odvisno od ojačevalnika ali prednastavitve, ki je v uporabi. Globalne nastavitve se uporabljajo za konfiguracijo parametrov, ki bodo vplivali na vse prednastavitve. Obe možnosti sta podrobneje opisani v nadaljevanju.
back

PRESET SETTINGS
GLOBAL SETTINGS

MENU

PRESET SETTINGS
Kot je bilo omenjeno že zgoraj, se »PRESET SETTINGS« (nastavitve za prednastavitve) uporabljajo za dodeljevanje stopalke
EXP-1 specifičnemu ojačevalniku ali efektu znotraj določene prednastavitve. V ta namen pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete nastavitve za prednastavitve. Na sredini se bodo v plasti signalne poti eden za drugim prikazali ojačevalnik in efekti v
tisti prednastavitvi, kateri lahko dodelite stopalko EXP-1. Uporabnik lahko se lahko med njimi pomika z IZBIRNIM GUMBOM
(glejte spodnjo sliko).
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V nastavitvah za prednastavitev EXP-1 se ojačevalnik in efekti v prednastavitvi, ki jih je možno dodeliti stopalki EXP-1, prikazani eden
za drugim v plasti signalne poti. Za listanje med njimi uporabite IZBIRNI GUMB.
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Ko je v plasti signalne poti označen ojačevalnik ali efekt, se v plasti za upravljanje, ki je pod plastjo signalne poti, za določeno prednastavitev prikažejo različni elementi stopalke EXP-1, ki jih lahko konfigurirate. Da odprete plast za upravljanje,
pritisnite gumb za izbiro plasti za upravljanje (glejte spodnjo sliko).
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back
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Če želite stopalko EXP-1 dodeliti določenemu efektu znotraj prednastavitve, pritisnite gumb za izbiro plasti za upravljanje (označen z
rumeno puščico), da lahko dostopate do elementov, vključno z nastavitvami parametrov (»PARAM«) za efekt. V primeru, ki je prikazan
na sliki, stopalka EXP-1 krmili efekt Green Box overdrive stompbox.

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite »PARAMETER« za izbiro parametra za upravljanje ojačevalnika ali efekta, prikazanega
v plasti signalne poti, ki ga boste v načinu za izražanje upravljali s stopalko EXP-1 (glejte spodnjo sliko).
EXP-1 (PRESET)

back
SAVE

GREEN
BOX

MENU
OFF

OFF

VOL

EXP

LEVEL
PARAMETER HEEL

TOE

Da pridete do možnosti »PARAMETER«, ki zajema posamezne krmilnike za efekt, označen v plasti signalne poti, uporabite IZBIRNI GUMB (označen z rumeno puščico). V primeru, ki je prikazan na sliki, je »LEVEL« (stopnja) eden izmed parametrov za Green Box overdrive, ki ga lahko dodelite stopalki EXP-1.

Ko ga izberete, se bo pravokotnik s parametrom spremenil iz modre v rdečo, IZBIRNI GUMB pa lahko nato uporabite za
listanje po različnih parametrih za upravljanje. S pritiskom na IZBIRNI GUMB izberite kateregakoli izmed teh parametrov, če
želite spremeniti nastavitve za uporabo stopalke EXP-1 (glejte spodnjo sliko). Ko boste izbrali krmilnik, se bo ta spremenil iz
modre v rdečo barvo, kar označuje, da ga lahko prilagodite. Ko končate s prilagajanjem krmilnika, ponovno pritisnite IZBIRNI
GUMB, krmilnik z novim parametrom pa se bo ponovno obarval modro.
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S pritiskom na IZBIRNI GUMB (označen z rumeno puščico) izberite »LEVEL« (stopnja), kot je prikazano na zgornji sliki. Pravokotnik se bo
spremenil iz modre v rdečo, kar pomeni, da lahko spremenite parametre efekta Green Box overdrive za uporabo stopalke EXP-1.

Ko prilagodite parameter, pritisnite gumb SAVE (shrani), da shranite spremembe v parametru (glejte spodnjo sliko).
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54

V plasti za upravljanje je še več drugih načinov za stopalko EXP-1. Za listanje po teh načinih in možnostih in izbiranje uporabite IZBIRNI GUMB. Ti načini so:
NAČIN ZA URAVNAVANJE GLASNOSTI (»VOL«): Z njim izključite način za uravnavanje glasnosti na stopalki EXP-1 (zelena
LED-lučka) (glejte spodnjo sliko).
NAČIN ZA IZRAŽANJE (»EXP«): V tem načinu lahko izvedete tri različna dejanja. Funkcija »OFF« izklopi način za izražanje
stopalke EXP-1 (rdeča LED-lučka). S funkcijo »VOLUME« lahko konfigurirate stopalko EXP-1 tako, da omogočite upravljanje
dejanske glasnosti (podobno načinu za glasnost, ki je opisan zgoraj). S funkcijo »AMP/FX« lahko konfigurirate stopalko EXP1 tako, da omogočite upravljanje ojačevalnika ali efekta, prikazanega v plastu signalne poti.
NAČINA HEEL (PETA) IN TOE (PRST): Skupaj določata razpon parametra, ki ga želite upravljati.
NAČIN »LIVE« (V ŽIVO): Kadar je ta način vklopljen, se vrednost konfiguriranega parametra nemudoma uskladi s položajem
stopalke. Kadar je izklopljen, je prvotni položaj stopalke »prezrt«, dokler se stopalka ne premakne. Po premiku pa se sinhronizira s konfiguriranim parametrom.
NAČIN BYPASS (PRESKOČI): Kadar je ta način vklopljen, lahko efekt preskoka vklopite ali izklopite s pritiskom stopalke EXP-1.
NAČIN REVERT (POVRNI): Kadar je ta način vklopljen, se konfigurirani parameter ponastavi na vrednost, shranjeno v prednastavitvi, ko preklopite iz načina za izražanje v način za uravnavanje glasnosti z nožno stopalko.
PRIVZETI NAČIN (»DEFAULT«): Ta način konfigurira začetni način stopalke EXP-1 (za glasnost ali izražanje) za prednastavitev, ki je v uporabi. PRIVZETI NAČIN se povozi, ko je funkcija »MODE SOURCE« (vir za način) v globalnih nastavitvah
(»GLOBAL SETTINGS«) nastavljena na »PEDAL« (stopalka) (glejte »Globalne nastavitve« na naslednji strani).
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Če želite izklopiti način za uravnavanje glasnosti na stopalki EXP-1 za model Rumble V2, ki je izpisan v plasti signalne poti, pritisnite
gumb za izbiro plasti za upravljanje. Način za uravnavanje glasnosti (»VOLUME«) bo samodejno označen v plasti za upravljanje.
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S pritiskom na IZBIRNI GUMB izberite »VOLUME« (glasnost). Polje z napisom se bo spremenilo iz modre v rdečo, kar
označuje, da lahko izvajate spremembe.
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IZBIRNI GUMB (označen z rumeno puščico) zavrtite do položaja »OFF« (izklop) in nato s pritiskom izberite nastavitev »OFF«. Način za
uravnavanje glasnosti stopalke EXP-1 je zdaj izključen za ojačevalnik, ki je prikazan v plasti signalne poti, zato se polje ponovno obarva
modro. S pritiskom na gumb SAVE (shrani; označen z zeleno puščico) shranite spremembe.

55

GLOBAL SETTINGS
Kot je bilo že omenjeno prej, se globalne nastavitve (»GLOBAL SETTINGS«) uporabljajo za dodeljevanje stopalke EXP-1 vsem
prednastavitvam. Pritisnite gumb MENU ter poiščite in izberite funkcijo za nastavitev stopalke EXP-1 (»EXP-1 SETUP«). Nato
ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB in se pomaknite na možnost »GLOBAL SETTINGS« (glejte spodnjo sliko).

back
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PRESET SETTINGS

GLOBAL SETTINGS

MENU

S pritiskom na IZBIRNI GUMB izberite možnost »GLOBAL SETTINGS« (globalne nastavitve). V prikazanem meniju lahko spreminjate tri parametre – »MODE SOURCE« (vir načina), »HEEL VOLUME« (glasnost s peto) in »TOE VOLUME« (glasnost s prsti). Parameter
»MODE SOURCE« se uporablja za izbiro med nastavitvami za prednastavitve (»PRESET«) in stopalko (»PEDAL«). Nastavitev »PRESET« določa, ali je pedal EXP-1 v načinu za glasnost ali načinu za izražanje, in sicer ne glede na to, v kateri prednastavitvi je uporabnik (drugače je to lahko različno od prednastavitve do prednastavitve). Če je nastavljena nastavitev »PEDAL«, stopalka EXP-1
povozi nastavitve prednastavitev in ostane v tistem način (bodisi za glasnost bodisi način izražanja), ki je trenutno v uporabi.
Pritisnite IZBIRNI GUMB in ga zavrtite, da izberete nastavitev »PEDAL« ali »PRESET«. Polje z napisom se bo spremenilo iz modre
v rdečo (glejte spodnjo sliko), dokler ne boste ZNOVA pritisnili IZBIRNEGA GUMBA. Nato se bo polje z napisom s trenutno izbiro
ponovno obarval v modro barvo.
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Funkciji »HEEL VOLUME« in »TOE VOLUME« se uporabljata za uravnavanje skupnega nivoja glasnosti, ki ga uravnava stopalka.
Privzet razpon znaša 1–10: 1, ko je peta popolnoma spuščena navzdol (utišano), in 10, ko so prsti popolnoma spuščeni navzdol
(najvišja glasnost). Stopnjo glasnosti lahko prilagajate po svojih željah s funkcijami »HEEL VOLUME«, s katero lahko prilagodite
najnižjo stopnjo glasnosti, in s funkcijo »TOE VOLUME«, s katero lahko določite drugačno stopnjo najvišje glasnosti.
Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite funkciji za upravljanje glasnosti »HEEL VOLUME« in »TOE VOLUME«. Ko boste izbrali
eno od možnosti, se bo ta spremenila iz modre v rdečo barvo, kar označuje, da jo lahko prilagodite. Ko zaključite s prilagajanjem, ponovno pritisnite IZBIRNI GUMB, da ohranite novo vrednost krmilnika. Pri tem se bo funkcija obarvala nazaj v modro
(glejte spodnjo sliko).
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Globalne nastavitve se shranjujejo samodejno, zato dodatno shranjevanje ni potrebno.
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NASTAVITVE OJAČEVALNIKA
Nastavitve ojačevalnika (»Amp Settings«) je menijska možnost (glejte stran 33), ki omogoča hitro in preprosto povrnitev
na tovarniške nastavitve in prednastavitve ojačevalnika, pa tudi odjavo iz oblaka in funkcije USB/linijskega izhoda zadnje
plošče. Za dostop do njih pritisnite na gumb MENU (meni), z IZBIRNIM GUMBOM pa poiščite in izberite možnost »AMP SETTINGS« (nastavitve ojačevalnika) ter poiščite in izberite eno od petih predstavljenih možnosti. Te so:
RESTORE SETTINGS (OBNOVI NASTAVITVE): Za obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev ojačevalnika, razen za prednastavitve in sezname Setlist. Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »YES« (da) ali »NO« (ne).
OBNOVI VSE: Za obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev ojačevalnika, vključno s prednastavitvami. Z IZBIRNIM GUMBOM
poiščite in izberite možnost »YES« (da) ali »NO« (ne). Če boste izbrali možnost »YES«, boste izbrisali obstoječe sezname Setlist.
CLOUD LOGOUT (ODJAVA IZ OBLAKA): Za odjavo iz oblaka, ko uporabljate prednastavitve v oblaku (glejte stran 59). Z
IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »YES« (da) ali »NO« (ne).
LINE OUT/USB GAIN (OJAČANJE ZA LINIJSKI IZHOD/USB): Upravljanje ojačitve med snemanjem, ko uporabljate linijske
izhode ali avdio priključek USB (glejte stran 44). Zavrtite in pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete vrednost ojačitve.
LINE OUT OPTIONS (MOŽNOSTI LINIJSKEGA IZHODA): Za konfiguriranje uravnoteženih linijskih izhodov na zadnji plošči
(glejte stran 44). Zavrtite in pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberete možnost »PRE/POST« (pred/po) (mono) ali »STEREO«.

BLUETOOTH
PRESET ORGANIZER

SETLIST
MENU

CLOUD PRESETS
TUNER

Za vklop funkcije Amp Settings (nastavitve ojačevalnika) najprej pritisnite na gumb MENU (meni).

GLOBAL EQ
FOOTSWITCH

AMP SETTINGS
MENU

ABOUT THIS AMP
WIFI

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »AMP SETTINGS«.

RESTORE SETTINGSback
RESTORE ALL
CLOUD LOGOUT

MENU

LINE OUT/USB GAIN
LINE OUT OPTIONS

Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite eno izmed treh možnosti funkcije »Amp Settings«.

Funkcija »RESTORE ALL« (obnovi vse) je dostopna tudi kot začetna možnost, ki je podrobneje opisana v razdelku Tovarniške
nastavitve in posodobitev strojne programske opreme (glejte stran 62).
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GUMB GLOBAL EQ
Globalni izenačevalnik (»Global EQ«) je menijska možnost (glejte stran 33), ki omogoča dostop do različnih krivulj izenačevalnika za lažjo prilagoditev celotnega odziva ojačevalnika na različna akustična okolja. To je še posebej priročno za uporabnike,
ki imajo že določene svoje najljubše prednastavitve in nastavljen ojačevalnik, kivendar pa se znajdejo npr. v svetlejših, bolj
odmevajočih prostorih, dvoranah, zunanjih prostorih itd. Namesto ponovnega prilagajanja posameznih prednastavitev lahko
uporabniki hitro in preprosto izberejo enega od štirih profilov EQ, ki so prilagojeni različnim okoliščinam.
Za aktiviranje funkcije pritisnite gumb MENU (meni), nato pa z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »GLOBAL EQ«
(globalni izenačevalnik). Izberite eno izmed možnosti, ki so na voljo – »FLAT EQ« (dobra privzeta možnost, ki ne zagotavlja
dodatnega izenačevanja), dve možnosti »BRIGHT CUT EQ« za zniževanje poudarjanja visokih tonov, dve možnosti »BRIGHT
BOOST EQ« za poudarjanje visokih tonov ali dve možnosti »LOW CUT EQ« za zmanjševanje odziva na nizkofrekvenčne tone
(glejte spodnje slike).
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Za dostop do funkcije Global EQ najprej pritisnite gumb MENU (meni).
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GLOBAL EQ
MENU
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Z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite možnost »GLOBAL EQ«.
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Zavrtite IZBIRNI GUMB in se pomaknite na možnost B »GLOBAL EQ«.
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Pritisnite IZBIRNI GUMB, da izberite posamezno možnost GLOBAL EQ.
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CLOUD PRESETS
Prednastavitve v oblaku (»Cloud Presets«) je menijska možnost (glejte stran 33), ki omogoča uporabniku, da poleg tistih prednastavitev, ki so že na ojačevalniku, dostopa do bogatega nabora prednastavitev, vključno s priljubljenimi prednastavitvami,
prednastavitvami glasbenikov in drugih. Zahvaljujoč vgrajeni funkciji WiFi imajo uporabniki dostop do predogleda, predvajanja, prenosa in možnosti deljenja širokega nabora prednastavitev Fender, ki so shranjene v oblaku in ki močno povečajo
ustvarjalne zmogljivosti ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800.
Če želite uporabiti prednastavitve v oblaku, najprej pritisnite gumb MENU in z IZBIRNIM GUMBOM v meniju poiščite možnost
»CLOUD PRESETS« (prednastavitve v oblaku) in jo izberite (glejte spodnje slike).
CLOUD PRESETS
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GLOBAL EQ
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FOOTSWITCH
AMP SETTINGS
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SETLIST

CLOUD PRESETS
MENU
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Potem ko ste iz menija izbrali funkcijo »CLOUD PRESETS«, sledite navodilom na PRIKAZOVALNIKU, da vnesete kodo za vpis, ki
ste jo pridobili na spletni strani tone.fender.com, in kliknite možnost »Set Up Amp« (nastavi ojačevalnik) (glejte spodnjo sliko).
Kodo morate vnesti le enkrat, saj uporabnik po vnosu kode ostane prijavljen ves čas. Vsak znak kode vnesite z IZBIRNIM GUMBOM po postopku, ki je opisan na strani 11.
To enable cloud presets,
done
sign in at tone.fender.com
and “Set Up Amp”
Enter the code provided below:

MENU

Po prijavi z IZBIRNIM GUMBOM poiščite in izberite kategorije prednastavitev v oblaku (glejte spodnjo sliko).

ARTIST SIGNATURE
FEATURED

MENU

FENDER PRESETS

Ko izberete kategorijo prednastavitve v oblaku, prelistajte seznam prikazanih prednastavitev; označena prednastavitev bo samodejno predvajana/prikazana v predogledu. Če želite dodati označeno prednastavitev na svoj ojačevalnik, pritisnite gumb
SAVE (shrani) (glejte slike na naslednji strani).
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Če si želite pred shranjevanjem na ojačevalnik, kot je opisano zgoraj, posamezno označeno kategorijo v oblaku ogledati ali jo
urediti, pritisnite IZBIRNI GUMB, ko je označena (glejte spodnjo sliko).
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Preden si boste vsebino v oblaku lahko ogledali, jo urejali in jo shranili na ojačevalnik, se bo na PRIKAZOVALNIKU prikazala skupaj
z zeleno obarvanim simbolom v obliki oblaka (na mestu, kjer so številke že nameščenih prednastavitev). Prednastavitve v oblaku
lahko urejate na enak način kot katero koli drugo prednastavitev ojačevalnika; ko zaključite z urejanjem, pritisnite gumb SAVE
(shrani), da shranite urejeno prednastavitev v oblaku na ojačevalnik. Če se uporabnik med pregledovanjem prednastavitev v
oblaku pomakne na naslednjo ali prejšnjo prednastavitev, bo prednastavitev v oblaku izginila, saj ni bila shranjena na ojačevalnik
(glejte spodnjo sliko).
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O TEM OJAČEVALNIKU
O tem ojačevalniku (»About This Amp«) je menijska možnost (glejte stran 33), s katero lahko prikažete trenutno strojno programsko opremo ojačevalnika. Če si želite ogledati te podatke, pritisnite gumb MENU (označen z rumeno puščico na spodnji
sliki) in z IZBIRNIM GUMBOM (zelena puščica) poiščite in izberite funkcijo »ABOUT THIS AMP«.
FOOTSWITCH
AMP SETTINGS

ABOUT THIS AMP
MENU

WiFi
BLUETOOTH

Potem ko izberete funkcijo »ABOUT THIS AMP«, se bodo na PRIKAZOVALNIKU izpisali podatki o modelu ojačevalnika in
različica strojne programske opreme (glejte spodnjo sliko).
back
MODEL: RUMBLE STAGE
VERSION: 1.0.21
BASE VER: 1.0.17

MENU
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POSODOBITVE STROJNE PROGRAMSKE OPREME IN PONASTAVITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE
Kot smo omenili že v uvodu, morajo uporabniki ojačevalnikov Rumble Studio 40/Stage 800 za boljšo uporabniško izkušnjo
redno preverjati posodobitve za strojno programsko opremo ojačevalnikov. Strojno programsko opremo ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 posodobite tako, da vklopite način za posodabljanje prek povezave WiFi. To storite tako, da držite
IZBIRNI GUMB (označen z rumeno puščico na spodnji sliki) pritisnjen pet sekund, ko je ojačevalnik vključen.

Na PRIKAZOVALNIKU se bo izpisal podatek, da ojačevalnik Rumble Studio 40/Stage 800 išče zadnjo posodobitev za strojno
programsko opremo, ki mu sledi obvestilo, da se posodobitev programske opreme prenaša (»Downloading updates...«) (glejte
spodnje slike).

RUMBLE

RUMBLE

SEARCHING FOR UPDATES...

DOWNLOADING UPDATES...

Ko je prenos končan, se na PRIKAZOVALNIKU ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 prikaže obvestilo, da poteka namestitev posodobitve programske opreme (»Applying updates...«), ki mu sledi obvestilo, da je posodobitev zaključena in da
morate ojačevalnik ponovno zagnati (»Amplifier update complete. Please restart your amp«) (glejte spodnje slike).

RUMBLE

RUMBLE
AMPLIFIER UPDATE COMPLETE
PLEASE RESTART YOUR AMP

APPLYING UPDATES...
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Pri posodabljanju lahko pride do treh scenarijev, zaradi katerih posodobitve strojne programske opreme ni mogoče začeti. V
takih primerih se na PRIKAZOVALNIKU pojavi obvestilo, da povezava WiFi ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 ni konfigurirana (»Wifi not configured«), da ni posodobitev, ki bi bile na voljo (»No updates available Please restart your amp«), da je bila
posodobitev neuspešna in da poskusite znova, ali pa se obrnite na službo za pomoč strankam (»Amplifier update failed Please
try again or contact customer service«), ali da server za posodobitev ojačevalnika ni na voljo (»Amplifier update server is unreachable«) (glejte spodnje slike).

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

Poleg posodabljanja stojne programske opreme, ki je opisana zgoraj, imajo ojačevalniki Rumble Studio 40/Stage 800 na voljo različne načine za zagon, ki jih lahko omogočijo uporabniki sami, med njimi tudi funkcijo za ponastavitev tovarniških nastavitev. Te so:
OBNOVI VSE: Če želite obnoviti tovarniške nastavitve in nastavitve ojačevalnika na najsodobnejšo posodobitev programske
opreme, pritisnite gumb za izbiro plasti prednastavitve (označen z zeleno puščico na spodnji sliki) in ga držite pritisnjenega pet
sekund, ko je ojačevalnik vključen. Ta funkcija bo izbrisala vse prednastavitve, ki jih je ustvaril uporabnik. Do te funkcije (»Restore
all«) lahko dostopate tudi v menijski možnosti »Amp Settings« (glejte stran 57).
POSODOBITEV WIFI/OBNOVI VSE: Če želite združiti posodobitev programske opreme in zgornjo možnost za zagon (OBNOVI
VSE), istočasno pritisnite IZBIRNI GUMB in gumb za izbiro plasti prednastavitve ter ju držite pet sekund. Ojačevalnik mora biti med
tem časom vključen (glejte modro puščico na spodnji sliki). Ta funkcija bo izbrisala vse prednastavitve, ki jih je ustvaril uporabnik.
VSILI POSODOBITEV: Če se pojavi težava pri posodabljanju ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800, kot je opisano zgoraj, lahko uporabite funkcijo »Vsili posodobitev« (Force Update), ki jo vklopite z daljšim pritiskom IZBIRNEGA GUMBA in gumba za izbiro
plasti signalne poti. Ojačevalnik mora med tem časom biti vključen (glejte vijolično puščico na spodnji sliki).
OBNOVITEV: Če želite obnoviti osnovno različico programske opreme (ki jo prikaže funkcija »About This Amp«, glejte stran 60)
vključno s prednastavitvami, istočasno pritisnite gumb za izbiro plasti prednastavitve in gumb X FX ter ju držite pet sekund. Med
tem časom mora biti ojačevalnik vključen (glejte rdečo puščico na spodnji sliki). Ta funkcija bo izbrisala vse prednastavitve, ki jih je
ustvaril uporabnik.
RECOVERY

WIFI UPDATE/RESTORE ALL

RESTORE ALL

FORCE UPDATE
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APLIKACIJA FENDER TONE™
Fender Tone je edinstvena spremljevalna aplikacija ojačevalnikov Rumble Studio 40/Stage 800. Na voljo je brezplačno,
prenesete pa si jo lahko iz trgovine Apple App Store (za iPhone) in Google Play (za naprave s sistemom Android). Uporabniki aplikacije Fender Tone lahko preprosto upravljajo z obstoječimi funkcijami ojačevalnika Rumble Studio 40/Stage 800 in
hkrati dostopajo do dodatnih vsebin družbe Fender in iz skupnosti uporabnikov Fender Tone. To vključuje:
•

Iskanje, brskanje, filtriranje in izbiranje prednastavitev

•

Ustvarjanje in deljenje novih prednastavitev

•

Urejanje prednastavljenih signalnih poti, ponovno razvrščanje, dodajanje, brisanje

•

Prilagajanje parametrov modelov ojačevalnika in efektov

•

Brskanje, iskanje in prenašanje uradnih prednastavitev Fender, prednastavitve uveljavljenih glasbenikov, prednastavitve
glasbenikov, prednastavitev po zvrsteh in drugo

•

Nasvete glede zvoka za osnove signalne poti, modele ojačevalcev, vrste efektov in drugo

•

Ustvarjanje, izbiranje in upravljanje seznamov predvajanj (osebne skupine prednastavitev)

•

Upravljanje uporabniških računov, registracije izdelkov, nastavitev povezave WiFi in Bluetooth

•

Prilagajanje nastavitev EQ

Oglejte si prednastavitve in pridobite dodatne informacije o aplikaciji Fender Tone na http://tone.fender.com.
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SPECIFIKACIJE
Rumble Studio 40
TIP
ZAHTEVANA MOČ
MOČNOSTNI IZHOD OJAČEVALNIKA
VHODNA IMPEDANCA
ZANKA EFEKTOV
MOČ LINIJSKEGA IZHODA
IZHOD ZA SLUŠALKE
ZVOČNIK
NOŽNO STIKALO
MERE IN MASA

PR 5133
118W (maksimalno)
45W (običajno)
40W v 8Ω
1MΩ (instrument)
18kΩ (pomožni vhod)
Nazivna raven: -10dB
Oddajanje: 220Ω (uravnoteženo)
Prejemanje: 17,3kΩ (uravnoteženo)
Najvišja raven: +4,9 dBV
impedanca: 600Ω (uravnoteženo)
43mW/kanal v 16Ω (minimalna priporočena impedanca)
En 10-palčni (25,4 cm) Special Design Ceramic 8Ω, en kompresijski visokotonec s stikalom za vklop/izklop
Visokotonec s stikalom za vklop/izklop MGT-4 (izbirno, PN 0994071000) Stopalka EXP-1 Expression Pedal (izbirno, PN 2301050000)
Širina: 16,5 palcev (419,1mm) Višina: 16,9 palcev (429,3mm)
Dolžina: 12 palcev (304,8mm)
Masa: 19 lbs. (8,62kg)

Rumble Stage 800
TIP

PR 5134

ZAHTEVANA MOČ
MOČNOSTNI IZHOD OJAČEVALNIKA
VHODNA IMPEDANCA
ZANKA EFEKTOV
MOČ LINIJSKEGA IZHODA
IZHOD ZA SLUŠALKE
ZVOČNIKI
NOŽNO STIKALO
POKROV OJAČEVALNIKA
MERE IN MASA

1,500W (maksimalno)
150W (običajno)
400W v 8Ω (interno)
800W v 4Ω/2.67Ω (z dodatnim zvočnikom 8Ω/4Ω)
1MΩ (instrument)
18kΩ (pomožni vhod)
Nazivna raven: -10dB
Oddajanje: 220Ω (uravnoteženo) Prejemanje: 17,3kΩ (uravnoteženo)
Najvišja raven: +4,9 dBV
impedanca: 600Ω (uravnoteženo)
43mW/kanal v 16Ω (minimalna priporočena impedanca)
Dva 10-palčna (25,4 cm) Eminence® Ceramic 16Ω, en kompresijski visokotonec s stikalom za vklop/izklop
MGT-4 (vključen, PN 7710238000)
Stopalka EXP-1 Expression Pedal (izbirno, PN 2301050000)
Izbirno, PN 7712953000
Širina: 19 palcev (482,6mm)
Višina: 23,7 palcev (602mm)
Dolžina: 14 palcev (355,6m)
Masa: 39 lbs. (17,7kg)

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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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。

PROIZVAJALEC
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, KALIFORNIJA 92880 Z.D.A.
OJAČEVALNIK ZVOKA
UVOŽENO ZA: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
SLUŽBA ZA POMOČ STRANKAM: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433
Blagovni znamki Fender® in Rumble™ sta last družbe FMIC.
Druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
Copyright © 2018 FMIC. Vse pravice pridržane.
PN 7713658000 rev. a

