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MAGICSTOMP ACOUSTIC 
 
Características Gerais 
 
Processador de Efeitos para Violão, Operação intuitiva, Chip DSP de 32-bit 
projetado pela Yamaha oferecendo simulação e efeitos derivados das séries de 
amplificadores DG e dos efeitos DG, AG e UD-Stomp, 63 tipos de efeito, 99 
Patches Preset, 99 Patches User, Afinador Cromático interno, 4 knobs (CONTROL 
1, 2, 3, VOLUME), 4 Switches (Push) (-, +, AUTO F.R.ON/OFF, STORE/EXIT), 1 
Switch (Slide) (INPUT LEVEL HIGH/LOW), INPUT, OUTPUT L/MONO, R, 
PHONES (mini stereo), PORTA USB, AC IN, Conversor A/D de 24 Bit + 3 bit 
Flutuante, Conversor D/A de 24 bit, Taxa de amostragem de 44.1 kHz, Edição de 
sons via knobs e software (Conexão com computador via USB, Sound Editor for 
MAGICSTOMP), cabo USB incluso.   
 
 
RECUPERANDO OS AJUSTES DE FÁBRICA 
 

1) Com o MAGICSTOMP desligado, mantenha pressionado ON/OFF + 
STORE (Exit). 

2) Enquanto pressiona AUTO F.R. ON/OFF + STORE, conecte o adaptador 
AC no MAGICSTOMP. A mensagem FACTORY SET NO: [-] YES: [+] 
aparece. 

3) Pressione [+]. A mensagem FACTORY SET SURE? PUSH [STORE] 
aparece. 

4) Pressione STORE. Depois de algum tempo a mensagem COMPLETED ! é 
mostrada. 

 
*Quando a operação FACTORY SET é executada, todos os dados da memória User são 
perdidos. Lembre-se de salvar os dados em um computador antes de executar o 
procedimento descrito acima. 
 
AFINADOR – MODO TUNER 
 
O MAGICSTOMP possui um afinador cromático interno. Para ativá-lo: 
 

1) Conecte o violão na entrada INPUT. 
2) Pressione o switch [AUTO F.R. ON/OFF] até que a tela TUNER seja 

mostrada. 
3) Se for de sua preferência usar uma afinação padrão diferente de 440Hz, 

use os switches [-] ou [+] para ajustar a freqüência padrão. 
4) Toque as cordas que deseja afinar. Quando a afinação estiver baixa, o 

símbolo > aparece e o indicador do switch [-]. Quando a afinação estiver 
alta, o símbolo < aparece e o indicador do switch [+] acende. Quando a 
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afinação estiver correta, o símbolo >|< aparece e o indicador do switch 
[AUTO F.R. ON/OFF] aparece. 

5) Pressione [AUTO F.R. ON/OFF] novamente para sair do modo TUNER. 
 
SELECIONANDO PATCHES 
 
O MAGICSTOMP possui 198 patches. São 99 patches preset (P01-P99, pré-
programados de fábrica) e 99 patches User (U01-U99, que podem ser totalmente 
editados pelo usuário). Os patches Preset também podem ser editados, porém 
serão salvos na memória User. Existem dois modos de seleção de Patches: 
 

A) Modo Up/Down. 
B) Modo Performance. 

 
Modo UP/DOWN 
 
Este modo permite a seleção sucessiva dos patches do MAGICSTOMP. 
Normalmente já vem ajustado de fábrica. Para selecionar os Patches: 
 

1) Pressione os switches [-] ou [+]. Desta forma, os patches são selecionados 
de um em um. 

 
DICA: Para alterar os patches de maneira rápida, pressione [-] ou [+] e mantenha o mesmo 
pressionado. 
 
NOTA: Esteja atento ao fato de que o MAGICSTOMP Acoustic possui uma função ARF (Auto 
Feedback Reduction. Inicialmente, com os ajustes de fábrica, esta função está ativada. Para 
que o switch AUTO F.R. ON/OFF funcione como um LIGA/DESLIGA (Bypass) para o efeito, a 
função AFR precisa ser desligada. Para isso, veja as págs. 7 e 8 deste Quick Guide. 
 
NOTA: No modo UP/DOWN o símbolo “-\+” aparece no canto inferior esquerdo do display. 
 
Modo PERFORMANCE 
 
Neste modo, os três switches são usados para seleção de um patch distinto, os 
patches ficam dispostos da seguinte maneira: 
 
Switch [-]: U01/02/03 P97/98/99 P94/95/96... 
Switch [+]: U01/02/03 U04/05/06 U07/08/09... 
 
Para entrar no modo Performance: 
 

1) Pressione e segure [-] + [AUTO FR ON/OFF] ou [-] + [+] ou [AUTO FR 
ON/OFF] + [+]. A mensagem PERFORMANCE MODE aparece no display. 

2) Para trocar o conjunto de patches, mantenha pressionado [-] ou [+]. 
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Exemplo: 
 
Imagine que o MAGICSTOMP está no modo UP/DOWN e que o patch P05 > 
Smoothie está selecionado e que você precisa fazer a seleção dos patches P07, 
P08 e P09 de forma rápida.  
 

1) Pressione e segure [AUTO F.R. ON/OFF] + [+]. A mensagem 
PERFORMANCE MODE aparece no display. Depois de um tempo o patch 
P05>Smoothie é mostrado com o indicador do switch [ON/OFF] aceso. Se 
você pressionar [-], o MAGICSTOMP seleciona o patch P04>Ensemble e ao 
pressionar [+] o patch P06>Delay Arpegg é selecionado. 

 
NOTA: Se você pressionar uma segunda vez o mesmo switch, o mesmo funciona como um 
LIGA/DESLIGA, o indicador do mesmo se apaga e o display mostra “OFF (P04:05:06).” 
 
NOTA: Esteja atento ao fato de que o MAGICSTOMP Acoustic possui uma função ARF (Auto 
Feedback Reduction). Inicialmente, com os ajustes de fábrica, esta função está ativada. Para 
que os switches AUTO F.R. ON/OFF, (-) e (+) funcionem como um LIGA/DESLIGA (Bypass) 
para o efeito no modo PERFORMANCE MODE, a função AFR precisa ser desligada. Para 
isso, veja as págs. 7 e 8 deste Quick Guide. 
 

2) Pressione e segure o switch [+]. Inicialmente o display mostra o patch P06 e 
em seguida mostra o patch P09>RockinRhythm. Ao pressionar [-], o patch 
P07>Wet Lead é selecionado e ao pressionar [AUTO F.R. ON/OFF], o 
patch P08>PrewarBlues é selecionado. 

3) Para voltar ao modo UP/DOWN, pressione e segure [-] + [ON/OFF] ou [-] + 
[+] ou [ON/OFF] + [+] novamente. A mensagem UP/DOWN MODE aparece 
no display. 

 
NOTA: No modo PERFORMANCE o símbolo “3” aparece no canto inferior esquerdo do 
display. 
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EDITANDO SONS 
 
Inicialmente, cada patch mostra três parâmetros que podem ser alterados com uso 
dos três knobs abaixo do display. 
 
Exemplo: 
 
Vamos selecionar o patch U01>Natural. Repare que ele mostra os seguintes 
parâmetros: 
 
Knob 1: BASS(Bass) 
Knob 2: MID(Middle) 
Knob 3: TRE(Treble) 
 
NOTA: Para alterar estes parâmetros, basta girar o knob desejado. 
 
NOTA: Quando um knob é girado, o valor do parâmetro em questão é mostrado sem 
alteração. O valor só é alterado quando o knob atinge a posição do valor. Quando a posição 
é atingida, o símbolo entre o número e o nome do patch fica preenchido e o desenho do 
knob no display passa a acompanhar os movimentos do knob físico. 
 
EDIÇÃO DETALHADA – DEEP EDIT 
 
A edição DEEP EDIT não se limita apenas aos três knobs e à tela principal. Ela 
engloba todos knobs e switches (com exceção do knob VOLUME) do painel.  
 
Para entrar no modo DEEP EDIT: 
 

1) Pressione [STORE/EXIT]. A mensagem “PRESS[STORE]1sec” aparece. 
2) Pressione [AUTO F.R. ON/OFF]. O MAGICSTOMP entra na tela EDIT – 

KNOB TYPE e o ícone “E” aparece no canto inferior esquerdo do display. 
 
Neste modo você pode: 
 

A) Selecionar o tipo de efeito que será usado no patch. 
B) Editar todos os parâmetros correspondentes ao efeito selecionado. 
C) Determinar os três parâmetros principais que serão controlados pelos três 

knobs no modo de edição simples, citado anteriormente. 
 
Selecionando o Tipo de Efeito: 
 

1) Dentro do modo DEEP EDIT, pressione [AUTO F.R. ON/OFF]. A tela EDIT 
– FXT : */63. Esteja atento ao fato de que o MAGICSTOMP Acoustic possui 
63 tipos de efeitos. O ícone “E “ continua aparecendo no canto inferior 
esquerdo da tela. 

2) Para escolher o efeito desejado, use os switches [-] ou [+] mais. 
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NOTA: O Switch [AUTO F.R. ON/OFF] não possui nenhuma função na tela de seleção de 
efeitos. 
 
NOTA: Para sair da tela de seleção de efeitos, pressione [STORE/EXIT] (que funciona como 
EXIT neste caso). O MAGICSTOMP volta para a tela selecionada anteriormente à escolha de 
efeitos. 
 
Editando os Parâmetros do Efeito Selecionado 
 
NOTA: Se ao pressionar [STORE/EXIT] a tela mostrada for “EDIT – KNOB TYPE”, pressione 
[+] para mostrar a tela “EDIT – PRM:01/07”. 
 
NOTA: o número mostrado no canto superior direito do display (01/07) varia de acordo com 
a quantidade de páginas de parâmetros que o efeito selecionado possui. Ex.: Distortion = 
01/10, DigiDistortion = 01/02, etc. 
 
NOTA: Sempre que houver mais páginas disponíveis, aparece uma seta no lado direito ou 
esquerdo do display.  
 

1) Utilize os switches [-] e [+] para selecionar as páginas. 
2) Utilize os knobs correspondentes a cada parâmetro para alterar o seu valor. 

Cada página mostra no máximo três parâmetros. Pode ser que algumas 
mostrem dois parâmetros ou apenas um. 

 
NOTA: Para saber exatamente qual a função de cada parâmetro, verifique a Lista de efeitos 
(Effect List) que acompanha o MAGICSTOMP Acoustic. 
 
Determinando os Parâmetros que Serão Controlados Pelos Três 
Knobs 
 

1) Pressione [-] até que a tela EDIT – KNOB TYPE apareça. 
2) Para selecionar a função para cada knob, gire o knob desejado. A 

quantidade de parâmetros depende do efeito selecionado. 
 
 
 
SALVANDO PATCHES 
 
Assim que editar o patch escolhido da maneira desejada, o ideal é salvar este 
patch em uma das 99 memórias User do MAGICSTOMP Acoustic. 
 

1) Pressione [STORE/EXIT]. A mensagem “PRESS [STORE] 1sec” aparece 
no display. 

2) Utilize os switches [-] e [+] para selecionar o patch onde seus ajustes serão 
armazenados. 

3) Pressione e segure [STORE/EXIT] por mais de um segundo. A mensagem 
“NOW STORING...” aparece e depois o MAGICSTOMP Acoustic volta à 
tela normal. 
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NOTA: Para cancelar a função, pressione [STORE/EXIT] normalmente. Neste caso, o botão 
funciona como EXIT. 
 
NOMEANDO PATCHES 
 
Para nomear patches: 
 

1) Selecione o patch desejado. 
2) Pressione [STORE/EXIT]. A mensagem “PRESS[STORE]1sec” aparece. 
3) Pressione [AUTO F.R. ON/OFF] por mais de um segundo. O 

MAGICSTOMP Acoustic entra na tela NAME EDIT MODE. 
4) Utilize os três knobs para alterar caracteres e símbolos. 

 
Knob 1 = A a Z 
Knob 2 = a a z 
Knob 3 = 0 a 9 : ! “ $ % & ‘ ( ) * +, - . / (espaço) 
 

5) Utilize o switch [-] para mover o cursor para a esquerda. 
 
NOTA: Pressione [-] juntamente com [STORE/EXIT] para apagar caracteres. 
 

6) Utilize o switch [+] para mover o cursor para a direita. 
 
NOTA: Pressione [+] juntamente com [STORE/EXIT] para inserir espaços entre os 
caracteres. 
 

7) Pressione [STORE/EXIT]. A mensagem “PRESS[STORE]1sec” aparece no 
display. 

8) Pressione e segure [STORE/EXIT] por mais de um segundo. A mensagem 
“NOW STORING...” aparece e depois o MAGICSTOMP Acoustic volta à 
tela normal. 

 
 
 
AFR (Auto Feedback Reduction)  
 
O MAGICSTOMP Acoustic é equipado com uma função Auto Feedback Reduction 
(AFR) 
 
A função AFR usa um filtro “notch” (pente), que corta as freqüências que causam 
feedback, eliminando o feedback. No máximo cinco filtros notch podem ser 
ajustados e operantes ao mesmo tempo. 
 
NOTA: A função AFR só está disponível nos patches que estão com o parâmetro EFFECT 
TYPE ajustado em “AcousticMulti”. 
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1) Pressione [STORE/EXIT] e em seguida pressione [AUTO F.R. 
ON/OFF] duas vezes. O MAGICSTOMP entra na tela “EDIT – FXT”. 

 
NOTA: Lembre-se que para o AFR ser ativado, o patch precisa ter o efeito “AcousticMulti” 
selecionado. 
 

2) Pressione e segure [AUTO F.R. ON/OFF] por aproximadamente 4 
segundos até que a mensagem “ARF FUNCTION ON!” ou “ARF 
FUNCTION OFF” apareça. Depois disso o MAGICSTOMP Acoustic 
volta para a tela anterior à seleção de efeito.  

 
NOTA: Inicialmente, com os ajustes de fábrica, a função ARF está ligada. 
 
UTILIZANDO O ARF 
 
*Depois que a função ARF estiver ligada, o ícone parecido com um violão aparece entre o 
número e o nome do patch. Um ícone “>” aparece nos patches que não estão com o efeito 
“AcousticMulti” selecionado. 
 

1) Quando ocorrer feedback, se você estiver no modo UP/DOWN, pressione 
[AUTO F.R. ON/OFF]. Se estiver no modo PERFORMANCE, pressione o 
switch do patch correspondente. 

 
O MAGICSTOMP identifica automaticamente a freqüência que está causando 
feedback e ativa um dos filtros notch. Quando esta é identificada, o indicador do 
switch [AUTO F.R. ON/OFF] pisca (modo UP/DOWN) e a freqüência é mostrada 
no display. No modo PERFORMANCE, o indicador do switch correspondente ao 
patch pisca. 
 
NOTA: Se o filtro falha ao detectar a freqüência, a mensagem “CAN’T DETECT” é mostrada. 
 

2) Se um único filtro não resolver o problema de feedback, pressione o switch 
(como descrito no passo 1) para ajustar um segundo filtro. Um máximo de 5 
filtros podem ser ajustados. Quando os cinco filtros estiverem ativos, a 
mensagem “AFR BAND FULL!” aparece no display. 

 
NOTA: Esta função não é salva juntamente com o patch. Quando um outro patch é 
selecionado, as funções AFR são canceladas. 
 
NOTA: Este é apenas um guia rápido de manuseio do MAGICSTOMP Acoustic. Para um 
melhor aproveitamento de todos os seus recursos é necessário fazer uma leitura do manual 
na sua totalidade. 
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