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WSTĘP 
Ta rozszerzona instrukcja obsługi jest kompletnym podręcznikiem użytkownika dotyczącym właściwości i funkcji 

wzmacniacza Mustang LT50. 

 

Jako uzupełnienie skróconej instrukcji obsługi do Mustanga LT50 dołączonej do każdego wzmacniacza, niniejsza 

instrukcja przedstawia szczegółowe spojrzenie na wszechstronne właściwości wzmacniacza, w tym nawigację i 

modyfikację presetów, a także wyczerpujące opisy wzmacniacza i modeli efektów. Zawiera również obrazkowe instrukcje 

krok po kroku dotyczące korzystania z wbudowanego tunera, przełącznika nożnego, portu USB i innych funkcji Mustanga 

LT50. Ponadto Mustang LT50 oferuje jeszcze więcej możliwości tonalnych po sparowaniu z aplikacją Fender Tone™ 

(strona 23). 

 

Niniejsza rozszerzona instrukcja wprawdzie przedstawia najnowszą wersję wzmacniacza, ale prosimy też o sprawdzanie 

zaktualizowanych wersji instrukcji, które będą tym bardziej służyć jako pomocne przewodniki, gdyż Mustang LT50 i jego 

możliwości nieustannie ewoluują. 

 

Zalecamy regularne sprawdzanie strony fender.com/firmware/support w sprawie aktualizacji oprogramowania, które 

poprawiają i usprawniają korzystanie z Mustanga LT50. 
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PANEL STEROWANIA 
Górny panel sterowania Mustanga LT50 składa się z WEJŚCIA DLA INSTRUMENTU, sześciu GAŁEK DO REGULACJI, 

OKIENKA WYŚWIETLACZA, pokrętła ENCODER, czterech przycisków FUNKCJI, WEJŚCIA FOOTSWITCH 

(PRZEŁĄCZNIK NOŻNY), WEJŚCIA POMOCNICZEGO AUX( 1/8”), WYJŚCIA SŁUCHAWKOWEGO (1/8”), KONTROLKI 

TAP (TEMPA) oraz PORTU USB. 

 

A. INPUT (WEJŚCIE): Tu włącz instrument. 

 

B.  WEJŚCIE AUX, WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE: wejście pomocnicze AUX 1/8” do podłączania zewnętrznych urządzeń 

audio oraz wyjście dla słuchawek 1/8” (strona 22). Wyjście słuchawkowe wycisza głośnik. 

 

C. GAŁKA GAIN: Wpływa na ustawienie wzmocnienia aktywnego presetu. 

 

D. GAŁKA VOLUME: Wpływa na indywidualną głośność aktywnego presetu. 

 

E. GAŁKA TREBLE: Wpływa na ustawienie wysokich tonów aktywnego presetu. 

 

F. GAŁKA MIDDLE: Wpływa na ustawienie tonów średnich aktywnego presetu. 

 

G. GAŁKA BASS: Wpływa na ustawienie tonów niskich aktywnego presetu. 

 

H. GAŁKA MASTER VOLUME: Steruje ogólną głośnością. 

I.  OKIENKO WYŚWIETLACZA: Wyświetla bieżący preset, treść presetów i parametry lub inne funkcje (np. tuner czy 

inne funkcje menu). 

 

J. POKRĘTŁO ENCODER: Pokrętło z funkcją przycisku. Do przeglądania, wybierania i dostosowywania presetów 

Mustanga LT50, regulacji oraz innych funkcji. 

 

K. PRZYCISKI FUNKCJI 

BACK (COFNIJ): Cofa użytkownika do poprzedniego ekranu lub startowego ekranu presetu. 

SAVE (ZAPISZ): Do zapisywania zmian w presetach, zmiany nazw presetów i zapisywania presetów w nowej 

       lokalizacji. 

MENU: Dla dostępu do tunera, przełącznika nożnego lub innych funkcji (strona 15). 

TAP (TEMPO): Dla ustawienia opóźnień (strona 12) i dostępu do wbudowanego tunera (strona 16). 

 

L. KONTROLKA TEMPA: Miga w czasie ustawionych opóźnień. 

 

M. WŁĄCZNIK: Włącza i wyłącza wzmacniacz. 

 

N. PORT USB: Punkt połączenia wzmacniacza dla nagrań audio przez USB (strona 23). 

 

O. GNIAZDO ZASILANIA IEC (TYLNY PANEL; NIE POKAZANO): Za pomocą dołączonego przewodu zasilającego 

podłącz do uziemionego gniazdka zgodnie z napięciem wejściowym i częstotliwością określoną na złączu zasilania. 

 

P. FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY - TYLNY PANEL; NIE POKAZANO): Tu podłącz opcjonalny 

czteroprzyciskowy przełącznik nożny (strona 17). 

 

Q. WYJŚCIE MONO LINE OUT (TYLNY PANEL; NIE POKAZANO): Wyjście mono line output do podłączenia 

zewnętrznego urządzenia dźwiękowego i rejestrującego (strona 23). 
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PODSTAWY PRESETÓW 
Mustang LT50 posiada 30 numerowanych presetów fabrycznych. Posiada również 30 pustych punktów dla presetów 

utworzonych przez użytkownika oraz presetów pobranych za pomocą aplikacji Fender TONE™ (strona 24). 

 

Każdy preset składa się ze wzmacniacza i jednego lub więcej efektów (lub w niektórych przypadkach żadnych efektów). 

Proszę zauważyć, że podczas włączania wzmacniacza domyślnym aktywnym presetem jest zawsze preset 01. Użytkownik 

może dostosować wszystkie 60 punktów presetów, przy czym 30 fabrycznych presetów można w razie potrzeby zawsze 

przywrócić korzystając z funkcji „REPLACE (ZAMIEŃ)” w menu SAVE (ZAPISZ) (strona 7). 

 

Aby przewijać presety, należy kręcić pokrętłem ENCODER; dowolny wyświetlony preset uaktywni się: 

 

 
Mustang LT50 i jego 30 fabrycznych presetów to: 

01 FENDER CLEAN 11 METAL LEAD       21 TOUCH WAH 

02 SILKY SOLO 12 VINTAGE TREMOLO 22 SUPER ROCK 

03 CHICAGO BLUES 13 SUPER DRYCLEAN 23 NICE FLANGER 

04 CLASSIC ROCK 14 THRASH OVERKILL 24 VIBRA DOOM 

05 DREAMY 15 CLEAN DELAY 25 SURF MUSIC 

06 COUNTRY PICKING 16 OCTOBOT ONE NOTE 26 BLUES LEAD 

07 SKATE PUNK 17 LITTLE CHAMP 27 ROCK A BILLY 

08 SOLO MIDBOOST 18 PHASER SWIRL 28 GARAGE FUZZ 

09 JAZZ AMP 19 60S FUZZ 29 
SPACE 
TRAVEL 

10 BRIT 64 RHYTHM 20 MYTHIC CRUNCH 30 ACOUSTIC SIM 
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EDYTOWANIE I ZAPISYWANIE PRESETÓW 

Presety można łatwo edytować i w razie potrzeby, zmieniać ich nazwę i zapisywać na danym miejscu lub w innej 

lokalizacji. Elementy sterujące każdego typu wzmacniaczy można dostosowywać lub model wzmacniacza można zamienić 

innym. Podobnie można dostosowywać różne elementy sterujące efektami lub efekty usuwać czy dodawać do presetów. 

 

Kiedy preset jest aktywny, ramka z jego numerem podświetlona jest na niebiesko, wskazując, że nie dokonano żadnego 

edytowania. Po dokonaniu edytowania ramka z numerem presetu zmieni kolor na czerwony i na ekranie tytułowym presetu 

będzie widniał napis „UNSAVED (NIEZAPISANO)”. Po zapisaniu edytowania ramka z numerem presetu z powrotem 

zmieni kolor na niebieski i napis „UNSAVED (NIEZAPISANO)” zniknie. 

 

DOSTĘP DO TREŚCI PRESETÓW 

Żeby wejść do treści presetów naciśnij pokrętło ENCODER. OKNO WYŚWIETLACZA wyświetli następnie od góry do dołu 

numer i nazwę presetu, typ używanego wzmacniacza oraz cztery ramki organizujące wykorzystane efekty dla danego 

presetu (jeżeli są). Te ramki kategorii efektów są oznaczone STOMP (stompbox), MOD (modulacja), DELAY (opóźnienie) i 

REV (pogłos). Nazwy presetów i typ wzmacniacza podczas pierwszego wejścia są podświetlone na niebiesko: 

 

Wybierz model wzmacniacza lub jedną z ramek kategorii efektów kręcąc i naciskając pokrętło ENCODER. Wybrana ramka 

zostanie podświetlona na niebiesko: 

 

EDYTOWANIE I ZAPISYWANIE USTAWIEŃ PARAMETRÓW WZMACNIACZA 

Żeby edytować i zapisywać indywidualne ustawienia parametrów presetów modelu wzmacniacza najpierw wybierz dany 

model i naciśnij pokrętło ENCODER. OKNO WYŚWIETLACZA następnie wyświetli listę ustawień dla modelu 

wzmacniacza, z którego korzystano: 

 

NAZWA I NUMER PRESETU 

TYP WZMACNIACZA 

            RAMKI KATEGORII 
EFEKTÓW 
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Istnieją dwa sposoby na regulację ustawień gałką wzmacniacza. Parametr regulacji, który koresponduje z faktyczną 

fizyczną gałką na panelu sterowania można po prostu regulować kręcąc samą gałką aż do osiągnięcia pożądanej wartości 

w OKNIE WYŚWIETLACZA. W poniższym przykładzie ustawienia wzmacniacza TREBLE reguluje się kręcąc gałką 

TREBLE na panelu sterowania: 

 

Drugim sposobem jest wybranie parametru regulacji przez kręcenie i naciśnięcie pokrętła ENCODER; otaczające go pole 

zmieni kolor z niebieskiego na czerwony: 

 

Parametry można następnie dostosowywać kręcąc pokrętłem ENCODER lub kręcąc korespondującą gałką na panelu 

sterowania: 

 

W tym momencie naciśnij pokrętło ENCODER lub przycisk funkcji BACK (COFNIJ) (zielona strzałka), aby zaakceptować 

ustawione wartości parametrów. Naciśnięcie przycisku BACK (COFNIJ) cofnie użytkownika do wyświetlacza z zawartością 

presetów; naciśnięcie pokrętła ENCODER umożliwi użytkownikowi kontynuowanie wprowadzania zmian w ustawieniach 

parametrów i ramka otaczająca dane ustawienie z powrotem zmieni kolor na niebieski. Kiedy skończysz edytowanie 

ustawień, naciśnij przycisk funkcji SAVE w celu zapisania dokonanych zmian w presecie. 
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WAŻNE: Jeśli edytowane ustawienia parametrów wzmacniacza nie zostaną zapisane, preset powróci do oryginalnych 

ustawień parametrów wzmacniacza po powrocie do presetu po jego opuszczeniu lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu 

wzmacniacza. Aby zapisać edytowane ustawienia parametrów wzmacniacza, naciśnij przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ) i 

użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do jednej z trzech opcji – SAVE, SAVE AS lub REPLACE (ZAPISZ, ZAPISZ 

JAKO lub ZAMIEŃ). Każda z nich jest poniżej szczegółowo opisana. 

 

SAVE (ZAPISZ): Zachowuje edytowany preset w tej samej lokalizacji o tej samej nazwie. Aby to zrobić, naciśnij przycisk 

funkcji SAVE i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do „SAVE”. Ponownie naciśnij przycisk funkcji SAVE lub naciśnij 

pokrętło ENCODER. Następnie przed powrotem do pierwotnego ekranu presetu krótko mignie napis „PRESET SAVED! 

(PRESET ZAPISANY!)”: 

 

SAVE AS (ZAPISZ JAKO): Umożliwia zapisanie presetu w innej lokalizacji, z tą samą lub inną nazwą. Aby to zrobić, 

naciśnij przycisk funkcji SAVE i użyj pokrętła ENCODER, żeby przewinąć do „SAVE AS”. Naciśnij pokrętło ENCODER, 

żeby wejść do „CHOOSE SLOT (WYBIERZ SLOT)” – listy lokalizacji, gdzie preset może zostać przeniesiony. Wybierz 

nową lokalizację, przekręcając i naciskając pokrętło: 

 

Niezależnie od tego, czy za pomocą „SAVE AS” zmienisz nazwę presetu lub nie, należy wprowadzić nazwę naciskając 

pokrętło ENCODER, aby aktywować kursor, a następnie literować nazwę, kręcąc i naciskając pokrętło ENCODER, aby 

przewijać i wybierać litery. Wszystkie litery można usunąć za pomocą pokrętła ENCODER przewijając do i wybierając 

„CLEAR ALL (USUŃ WSZYSTKO)”. Po zakończeniu wprowadzania nazwy dla nowej lokalizacji, zapisz ją, naciskając 

przycisk funkcji ZAPISZ lub używając pokrętła ENCODER, aby przewinąć i wybrać „SAVE (ZAPISZ)”. Następnie przed 

powrotem do pierwotnego ekranu presetu krótko mignie napis „PRESET SAVED! (PRESET ZAPISANY!)”: 
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REPLACE (ZAMIEŃ): Każdy istniejący preset można zamienić innym, naciskając przycisk funkcji SAVE (ZAPISZ) i dalej 

używając pokrętła ENCODER, aby przewinąć do i wybrać „REPLACE” wybierając spośród 30 oryginalnych presetów 

fabrycznych (strona 3). Po wybraniu „REPLACE”, użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do dowolnego z 30 presetów; 

każdy z nich jest automatycznie „odsłuchany”, aby użytkownik mógł go usłyszeć przed jego zamianą. Naciśnij pokrętło 

ENCODER, aby wybrać preset, potwierdź go za pomocą pokrętła ENCODER przewijając do i wybierając „NO CANCEL 

(NIE, ANULUJ)” lub „YES REPLACE (TAK, ZAMIEŃ)” (nie pokazano) i zapisz go w wybranej pozycji: 

 

ZMIANA MODELU WZMACNIACZA W PRESECIE 

Model wzmacniacza w presecie można zamienić innym (patrz lista modeli wzmacniacza Mustang LT50 na stronie 8). Aby 

to zrobić, wejdź do zawartości presetu, naciskając na nim pokrętło ENCODER; model wzmacniacza zostanie 

automatycznie podświetlony. Naciśnij ponownie pokrętło ENCODER, aby wyświetlić listę parametrów dla używanego 

modelu wzmacniacza; nazwa modelu wzmacniacza pojawi się na górze tej listy. 

Naciśnij pokrętło ENCODER jeszcze raz, aby aktywować funkcję wymiany wzmacniacza; ramka otaczająca nazwę 

wzmacniacza zmieni kolor z niebieskiego na czerwony i po bokach nazwy wzmacniacza pojawią się białe strzałki. Kręć 

pokrętłem ENCODER, aby przewinąć do nowego modelu wzmacniacza. Naciśnij pokrętło ENCODER, aby zaakceptować 

zmianę modelu wzmacniacza, po czym ramka otaczająca nazwę wzmacniacza zmieni kolor z powrotem na niebieski; lub 

naciśnij przycisk funkcji BACK, aby zaakceptować zmianę modelu wzmacniacza i powrócić do ekranu zawartości presetu: 

 

WAŻNE: Jeśli zamiana wzmacniacza nie zostanie zapisana, preset powróci do oryginalnego typu wzmacniacza po 

powrocie do presetu po jego opuszczeniu lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu wzmacniacza. Aby zapisać zamianę 

wzmacniacza presetu, postępuj według instrukcji dla SAVE, SAVE AS LUB REPLACE (ZAPISZ, ZAPISZ JAKO lub 

ZAMIEŃ) na stronie 6 i na górze tej strony. 
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MODELE WZMACNIACZA MUSTANG LT50 

Poniższa tabelka zawiera listę modeli wzmacniacza Mustang LT50. Etykieta wzmacniacza użyta w każdym presecie 

pojawia się w lewej kolumnie naśladowana typem wzmacniacza i krótkim opisem w prawej kolumnie. 

ETYKIETA PRESETU WZMACNIACZA   TYP WZMACNIACZA I OPIS 

SUPER CLEAN 
Bezpośredni sygnał do stołu mikserskiego, czystość studyjnego przedwzmacniacza z czystym, 

niezmodyfikowanym brzmieniem 

CHAMP 
Bazuje na wzmacniaczu '57 Champ® – małym, ale potężnym i doskonale nagrywającym 

modelu marki Fender z końca lat 50 

DELUXE DIRT 
Bazuje na wzmacniaczu Deluxe™ z 1957 r. - model o średniej mocy z drugiej połowy 

lat 50. Fender tweed classic znany ze swojego masywnego, rasowego brzmienia overdrive 

50S TWIN 
Bazuje na wzmacniaczu Twin z 1957 r. – to model z początków ery 2x12” Fender tweed, 

klasyka ceniona za swoją uniwersalność czystych i przesterowanych brzmień 

BASSMAN 

Bazuje na szanowanym '59 Bassman® – jednym z najbardziej znanych wzmacniaczy Fender 

tweed, które weszły w życie jako wzmacniacze basowe zanim zostały zaadaptowane przez 

niezliczoną rzeszę gitarzystów 

PRINCETON 
Bazuje na wzmacniaczu Princeton® z 1965 r. – ulubionego studyjnego modelu Fender z połowy 

lat 60 o jasnym brzmieniu głośnika 10“ 

DELUXE CLN 
Bazuje na bardzo popularnym modelu Fender Deluxe Reverb® z 1965 r. – wzmacniaczu o 

pewnym czystym i przesterowanym brzmieniu, szalejącym w niezliczonych klubach 

TWIN CLEAN 

Bazuje na wzmacniaczu Fender Twin Reverb® z 1965 r. - niezbędny sprzęt na scenie i w studiu 

w połowie lat sześćdziesiątych, popularny i doceniany za typowe czyste brzmienie modelu 

Fender 

EXCELSIOR 
Elegancko ekscentryczny nowoczesny model Fender o typowych donośnych dołach 

głośników 15” 

SMALLTONE 
Inspirowany klasyką garażową Sears Silvertone z lat 60, ulubioną między muzykami retro i 

stylów alternatywnych 

70S UK CLN 
Inspirowany pierwotnym 100-watowym modelem Hiwatt DR103, który w Brytanii stanowił 

klasykę czystych brzmień 

60S UK CLN 
Inspirowany wzmacniaczem Vox AC30, który był siłą napędową brytyjskiej inwazji i który 

produkował imponujące czyste i przesterowane brzmienie 

70S ROCK 
Inspirowany modelem Marshall Super Lead z końca lat sześćdziesiątych i początku 

siedemdziesiątych, wzmacniacz, który napędzał wschód stylu hard rock 

80S ROCK 
Inspirowany wzmacniaczem Marshall JCM800, który produkował kwintesencję metalowych 

brzmień lat osiemdziesiątych 

DOOM METAL Inspirowany „miękkim” majestatycznym brzmieniem modelu Orange OR120 

BURN 
Bazuje na kanale „burn” nowoczesnego wzmacniacza Fender Super-Sonic, który w celu 

uzyskania intensywnego długiego tonu posiada kaskadowo dwa stopnie przedwzmacniaczy 

90S ROCK 
Bazuje na modelu Mesa Dual Rectifer o przesterze kształtującym brzmienie „nu-metal” 

ALT METAL 

Bazuje na charakterystycznym przesterze wzmacniacza Mesa Dual Rectifier, specyficznym dla 

stylu nu-metal. Ma bardzo dynamiczną krzywą tłumienia, szczególnie idealną dla pełnej 

ekspresji metalu 

METAL 2000 
Nowoczesny wysoki poziom sygnału aż do przeciążenia bazujący na wzmacniaczu EVH® 

5150"' 

SUPER HEAVY 

Nowoczesny mocny sygnał do przesterowanego bazujący na wzmacniaczu EVH® 5150III, z 

funkcją gate o bardzo szybkiej krzywej tłumienia, szczególnie idealny dla mocno 

przesterowanego metalu 

Champ, Deluxe, Bassman, Princeton, Deluxe Reverb i Twin Reverb to znaki towarowe firmy FMIC. Wszystkie inne nazwy produktów i znaki towarowe (inne niż firmy FMIC) 
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występujące w niniejszej instrukcji stanowią własność ich odpowiednich właścicieli i zostały wykorzystane jedynie do identyfikacji produktów, których brzmienie i dźwięk były 

badane podczas opracowywania modelu brzmienia dla niniejszego produktu. Korzystanie z tych produktów i znaków towarowych nie oznacza żadnego powiązania, połączenia, 

sponsorowania lub zatwierdzenia między FMIC a jakąkolwiek stroną trzecią. 

 

EDYTOWANIE I ZAPISYWANIE EFEKTÓW USTAWIEŃ PARAMETRÓW 

Aby edytować i zapisać indywidualne ustawienia parametrów różnych efektów presetów (jeśli istnieją), najpierw wybierz 

ramkę kategorii efektów zawierającą dany efekt do edycji kręcąc i naciskając pokrętło ENCODER. Istnieją cztery ramki 

kategorii efektów, z których każda może zawierać jeden efekt: STOMP (stomp box), MOD (modulacja), DELAY 

(opóźnienie) i REV (pogłos): 

 

OKNO WYŚWIETLACZA wyświetli następnie listę parametrów dla modelu efektu używanego w tej kategorii; użyj pokrętła 

ENCODER, aby przewinąć do danego parametru efektu. Naciśnij pokrętło ENCODER, aby wybrać parametr efektu; 

otaczająca go ramka zmieni kolor z niebieskiego na czerwony. Przekręć pokrętłem ENCODER, aby ustawić nową wartość 

dla wybranego parametru: 

 

W tym momencie naciśnij pokrętło ENCODER, aby zaakceptować dostosowaną wartość parametru efektu i wyjść z trybu 

edytowanie; otaczająca ramka z powrotem zmieni kolor na niebieski. Alternatywnie naciśnij przycisk funkcji BACK (zielona 

strzałka), aby zaakceptować zmianę wartości parametru efektu i wrócić do ekranu zawartości presetu: 

 

WAŻNE: Jeśli edytowane ustawienia parametru efektu nie zostaną zapisane, preset powróci do oryginalnych ustawień 

parametru efektu po powrocie do presetu po jego opuszczeniu lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu wzmacniacza. 

Aby zapisać edytowane ustawienia parametrów efektu, postępuj według instrukcji dla SAVE, SAVE AS lub REPLACE 

(ZAPISZ, ZAPISZ JAKO lub ZAMIEŃ) na stronach 6 i 7. 
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ZAMIANA, DODAWANIE I USUWANIE EFEKTÓW 

Jak wspomniano, każda z czterech ramek kategorii efektów może zawierać jeden efekt. Jeśli efekt jest obecny, można go 

zamienić innym efektem w tej kategorii lub można go usunąć. Jeśli nie występuje żaden efekt, można go dodać (patrz lista 

modeli efektów Mustanga LT50 na stronach 13-14). Ścieżka sygnału to Instrument - Stompbox - Modulacja - Wzmacniacz 

- Opóźnienie - Pogłos - Głośnik, jak pokazano po lewej stronie poniżej. 

 

Proszę zauważyć, że ramki kategorii efektów, które już zawierają efekt mają pełne obramowanie, podczas gdy ramki 

kategorii efektów, które nie zawierają efektu mają przerywane obramowanie, jak widać na poniższym rysunku po prawej: 

 

Ścieżka sygnału Mustanga LT50 

Aby zamienić efekt, wejdź do zawartości presetu naciskając na nim pokrętło ENCODER, a następnie użyj pokrętła 

ENCODER, aby przewinąć do jednej z czterech ramek kategorii efektów. Ponownie naciśnij pokrętło ENCODER, aby 

zobaczyć efekt zawarty w ramce kategorii efektu; nazwa modelu efektu jest podświetlona u góry OKNA WYŚWIETLACZA: 

 

Naciśnij pokrętło ENCODER jeszcze raz, aby aktywować funkcję wymiany efektów; ramka otaczająca nazwę efektu zmieni 

kolor z niebieskiego na czerwony i po bokach nazwy efektu pojawią się białe strzałki. Kręć pokrętłem ENCODER zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara, aby przewinąć do innych modeli efektów w tej kategorii. Naciśnij pokrętło ENCODER, aby 

zaakceptować zamianę efektu i wyjść z trybu edytowania; otaczająca ramka zmieni kolor z powrotem na niebieski. 

Alternatywnie naciśnij przycisk funkcji BACK (zielona strzałka), aby zaakceptować zamianę efektu i powrócić do ekranu 

zawartości presetu: 

 

 

 

 

PRZERYWANE  
OBRAMOWANIE 
(BRAK EFEKTU) 

PEŁNE  
OBRAMOWANIE 

(OBECNOŚĆ EFEKTU) 
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Aby usunąć efekt, kroki są bardzo podobne do opisanych na stronie 10. Tak jak poprzednio, wejdź do zawartości presetu 

naciskając na nim pokrętło ENCODER, a następnie użyj pokrętło ENCODER, aby przewinąć do zajętej ramki kategorii 

efektów. Ponownie naciśnij pokrętło ENCODER, aby zobaczyć efekt zawarty w ramce kategorii efektu; nazwa modelu 

efektu jest podświetlona u góry OKNA WYŚWIETLACZA: 

 

Raz jeszcze naciśnij pokrętło ENCODER, aby aktywować funkcję zamiany efektów; ramka otaczająca nazwę efektu zmieni 

kolor z niebieskiego na czerwony i po bokach nazwy efektu pojawią się białe strzałki. Kręć pokrętłem ENCODER 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż podświetlona na czerwono etykieta efektu u góry OKNA WYŚWIETLACZA 

pokaże „NONE (BRAK)”. Naciśnij pokrętło ENCODER na „NONE” (lub naciśnij przycisk funkcji BACK), po czym 

użytkownik powróci do ekranu presetu i ramka kategorii efektu, która była wcześniej zajęta będzie teraz pusta: 

 

Aby dodać efekt do pustej ramki kategorii efektu, najpierw wejdź do zawartości presetu naciskając na nim pokrętło 

ENCODER, a następnie użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć do pustej ramki kategorii efektów. Ponownie naciśnij 

pokrętło ENCODER, aby wejść do pustej ramki kategorii efektu; podświetlona na czerwono etykieta „NONE (BRAK)” 

pokaże się u góry OKNA WYŚWIETLACZA: 

 

Kręć pokrętłem ENCODER zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przewijać modele efektów w tej kategorii. Naciśnij 

pokrętło ENCODER na pożądanym efekcie, po czym ramka otaczająca nazwę efektu z powrotem zmieni kolor na 

niebieski, a efekt zostanie dodany - choć jeszcze nie zapisany - do tej ramki kategorii efektu. Alternatywnie, naciśnij 

przycisk funkcji BACK (zielona strzałka), aby powrócić do ekranu zawartości presetu (patrz na rysunki na następnej 

stronie): 
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WAŻNE: Jeśli efekt nie zostanie po jego zamianie, usunięciu lub dodaniu zapisany, preset powróci do oryginalnych/ego 

modeli/u efektów/u po powrocie do presetu po jego opuszczeniu lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu wzmacniacza. 

Aby zapisać zmieniony, usunięty lub dodany model efektu, postępuj według instrukcji dla SAVE, SAVE AS lub REPLACE 

(ZAPISZ, ZAPISZ JAKO lub ZAMIEŃ) na stronach 6 i 7. 

 

USTAWIANIE CZASÓW OPÓŹNIENIA PRZYCISKIEM TAP 
 
Istnieją trzy sposoby ustawienia czasu opóźnienia dla efektów w ramce kategorii efektów „DELAY” Mustanga LT50. 

Pierwszym sposobem jest skorzystanie z instrukcji „Edytowanie i zapisywanie ustawień parametrów efektów” na stronie 9, 

używając pokrętła ENCODER przewijaj, wybieraj i zmieniaj indywidualne ustawienia efektów, w tym czas opóźnienia. 

 

Drugim sposobem jest skorzystanie z przycisku funkcji TAP Mustanga LT50 (żółta strzałka). Jeśli preset zawiera efekt 

opóźnienia, KONTROLKA TAP (zielona strzałka) miga w czasie z domyślnym czasem opóźnienia dla tego efektu. Takie 

ustawienie czasu można zmienić, naciskając przycisk funkcji TAP dwa lub więcej razy w pożądanym tempie, niezależnie 

od tego, jaki ekran jest wyświetlany w OKNIE WYŚWIETLACZA: 

 

Trzecim sposobem na ustawienie czasów opóźnienia jest użycie czteroprzyciskowego przełącznika nożnego; patrz na 

instrukcję jak to zrobić na stronie 19. 

 

WAŻNE: Jeśli edytowany efekt czasu opóźnienia nie zostanie zapisany, efekt powróci do oryginalnego czasu opóźnienia 

po powrocie do presetu po jego opuszczeniu lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu wzmacniacza. Aby zapisać 

edytowany czas opóźnienia, postępuj według instrukcji dla SAVE, SAVE AS lub REPLACE (ZAPISZ, ZAPISZ JAKO lub 

ZAMIEŃ) na stronach 6 i 7. 
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MUSTANG LT50 I MODELE EFEKTÓW 

 

Poniższa tabela przedstawia modele efektów w Mustangu LT50, zorganizowane w czterech kategoriach, które wyświetlają 

się w każdym presecie - STOMP (stompbox), MOD (modulacja), DELAY (opóźnienie) i REV (pogłos). Etykiety efektów 

użyte w każdym presecie wyświetlają się w lewej kolumnie, typy efektów i krótki opis zaś w kolumnie prawej. 

 

EFEKTY STOMPBOX 

OVERDRIVE Uniwersalny overdrive Fender, specjalnie zaprojektowany dla Mustanga LT50 

BLUES DRIVE Overdrive zainspirowany efektem Ibanez TS808 Tube Screamer z końca lat 70 

MYTH DRIVE Overdrive zainspirowany efektem Klon Centaur z ery lat 90 

ROCK DIRT Distortion zainspirowany efektem Pro Co RAT 

FUZZ 
Uniwersalny Fuzz Fender z regulowaną czułością niskich częstotliwości, specjalnie 

zaprojektowany dla Mustanga LT50 

BIG FUZZ Distortion zainspirowany efektem Big Muff marki Electro-Harmonix 

OCTOBOT 
Kombinacja dodanego dźwięku obniżonego o oktawę i efektu fuzz o oktawę wyższego o 

brzmieniu syntezatora 

COMPRESSOR Kompresor inspirowany efektem klasycznego Dyna Comp marki MXR 

SUSTAIN 
Zainspirowany wyjątkowym pedałem kompresora z lat osiemdziesiątych M-163 

Sustain firmy MXR, o szczególnie wyraźnej kompresji i krótkim czasie narastania 

METAL GATE 
Bramka szumów z bardzo dynamiczną krzywą tłumienia, szczególnie idealna dla pełnego 

ekspresji metalu 

5-BAND EQ Pięciozakresowy korektor graficzny 

 

EFEKTY MODULATION (MODULACJA) 

CHORUS Wyrazisty efekt chorus używający modulacji o fali trójkątnej 

FLANGER Wyrazisty efekt flanger używający modulacji o fali trójkątnej 

VIBRATONE 
Klasyczny efekt marki Fender z końca lat 60 i początku lat 70, z brzmieniem głośnika 

rotacyjnego 

TREMOLO 
Łagodnie pulsujące lampowe tremolo, słyszalne we wzmacniaczach takich jak Fender 

Princeton Reverb 

PHASER Przez długi czas nieodzowny efekt „świst” słyszalny na niezliczonych nagraniach 

STEP FILTER Rytmiczny kontroler kroków, tnący dźwięki na wyraźnie następujące „kroki” 

TOUCH WAH Efekt wah-wah (kaczka) nie regulowany pedałem, ale dynamiką gry 

Wszystkie nazwy produktów i znaki towarowe inne niż firmy FMIC występujące w niniejszej instrukcji stanowią własność ich odpowiednich właścicieli i zostały wykorzystane 

jedynie do identyfikacji produktów, których brzmienie i dźwięk były badane podczas opracowywania modelu brzmienia dla niniejszego produktu. Korzystanie z tych produktów i 

znaków towarowych nie oznacza żadnego powiązania, połączenia, sponsorowania lub zatwierdzenia między FMIC a jakąkolwiek stroną trzecią. 
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EFEKTY DELAY (OPÓŹNIENIE) 
 

Proszę zauważyć, że przycisk funkcji TAP na panelu sterowania i jej kontrolka działają jedynie w połączeniu z efektami w tej 
kategorii. 
 

DELAY Czyste, proste i naturalne powtarzanie sygnału 

REVERSE Odwrócenie opóźnionego sygnału tworzące klasyczny efekt dźwięku gitary „od tyłu” 

ECHO 
Efekt analogowej kamery pogłosowej z klasyki Maestro Echoplex, która z powodu 

niedoskonałości sprzętowej taśmy magnetofonowej powodowała typowe „kołysanie” i „drżenie”  

EFEKTY REVERB (POGŁOS) 
 

LARGE HALL 
Mocny i jasny pogłos symulujący na przykład przestrzeń dużej sali koncertowej lub inną 

ogromną przestrzeń 

SMALL ROOM Ciepły pogłos z mniej wyraźnym echem, typowy dla mniejszych przestrzeni i komór echa 

SPRING 65 
Efekt pogłosu marki Fender instalowany w klasycznych wzmacniaczach Fender w połowie lat 
60 

PLATE 
Typ pogłosu słyszalny na niezliczonej ilości nagrań bazujący na klasycznym EMT 140 

(wielkości stołu bilardowego) 

ARENA Symuluje długo wybrzmiewający pogłos typowy dla dużych stadionów i aren 

 

Wszystkie nazwy produktów i znaki towarowe inne niż firmy FMIC występujące w niniejszej instrukcji stanowią własność ich odpowiednich właścicieli i zostały wykorzystane 

jedynie do identyfikacji produktów, których brzmienie i dźwięk były badane podczas opracowywania modelu brzmienia dla niniejszego produktu. Korzystanie z tych produktów i 

znaków towarowych nie oznacza żadnego powiązania, połączenia, sponsorowania lub zatwierdzenia między FMIC a jakąkolwiek stroną trzecią.
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FUNKCJE MENU 
 

Mustang LT50 posiada pięć wygodnych funkcji MENU - TUNER, FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY), LEVELS 

(POZIOMY), RESTORE (PRZYWRÓĆ) i ABOUT (O URZĄDZENIU) - wszystkie są łatwo dostępne przez naciśnięcie 

przycisku MENU. Pierwsza funkcja (TUNER) jest automatycznie podświetlona; użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć i 

wybrać dowolną funkcję MENU: 

 

 
TUNER: Umożliwia korzystanie z wbudowanego tunera chromatycznego Mustanga LT50 (strona 16). 
 

FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY): Do konfigurowania szybkiego dostępu do presetu, włączania / wyłączania 

efektów i funkcji tunera opcjonalnego czteroprzyciskowego przełącznika nożnego Mustanga LT50 (strona 17). 

 

LEVELS (POZIOMY): Parametry poziomu z miernikiem siły sygnału do wykorzystania podczas nagrywania przy użyciu 

portu audio USB na panelu sterowania lub podczas korzystania z wyjścia liniowego mono na panelu tylnym, aby wysłać 

sygnał do zewnętrznego sprzętu dźwiękowego i rejestrującego (strona 21). 

 
RESTORE (PRZYWRÓĆ): Umożliwia przywrócenie presetów fabrycznych i ustawień wzmacniacza (strona 21). 
 
ABOUT (O URZĄDZENIU): Wyświetla aktualną wersję oprogramowania (strona 22). 
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FUNKCJA MENU: TUNER 
 

Istnieją trzy sposoby uzyskania dostępu do wbudowanego tunera chromatycznego Mustanga LT50. Pierwszym sposobem 

jest naciśnięcie i przytrzymanie przycisku funkcji TAP na panelu sterowania, aż do chwili pojawienia się ekranu tunera w 

OKNIE WYŚWIETLACZA: 

 

Drugim sposobem jest naciśnięcie przycisku funkcji MENU na panelu sterowania; lista funkcji MENU wyświetli się w 

OKNIE WYŚWIETLACZA z automatycznie podświetloną funkcją TUNER na szczycie listy. Naciśnij pokrętło ENCODER na 

TUNERZE, aby wejść do ekranu tunera: 

  

Aby użyć TUNERA, zagraj dźwięk; nazwa litery tonu wyświetli się w ramce na dole, a krótsze pionowe paski po obu 

stronach dłuższego pionowego paska środkowego będą świecić na czerwono, wskazując różne stopnie wysokiej 

częstotliwości (po prawej) lub niskiej (po lewej). Kiedy wysokość tonu jest dokładnie nastrojona, dłuższy pionowy środkowy 

pasek i dwa krótsze pionowe paski po obu jego stronach będą świecić na zielono: 

 

TON “A” ZBYT NISKI      TON “A” PRAWIDŁOWO NASTROJONY 

Proszę zauważyć, że głośnik jest wyciszony podczas strojenia, a regulacja głośności na strojonym instrumencie musi być 

wystarczająco ustawiona, aby zarejestrować odczyt TUNERA. 

Trzecim sposobem dostępu do tunera jest użycie przełącznika nożnego. Aby użyć przełącznika nożnego do strojenia 

chromatycznego bez użycia rąk, patrz instrukcja na stronie 20. 
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FUNKCJA MENU: FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY) 
 
Podłącz opcjonalny czteroprzyciskowy przełącznik nożny MGT-4, podłączając go do gniazda „FOOTSWITCH” na tylnym 

panelu; proszę zauważyć, że Mustang LT50 jest wyposażony w magnetyczną nakładkę przełącznika nożnego, która 

zapewnia prawidłowe oznaczenie przełącznika nożnego dla MGT-4 i innych kompatybilnych czteroprzyciskowych 

przełączników nożnych Fender *. Przełącznik nożny zapewnia szybki dostęp do wyboru presetów, włączanie / wyłączanie 

efektów i ustawianie parametrów czasu opóźnienia oraz funkcję tunera bez użycia rąk. Gdy przełącznik nożny jest 

podłączony i wzmacniacz jest włączony, przełącznik nożny jest automatycznie synchronizowany z aktywnym presetem, a 

czerwona dioda LED „BANK 1” po oddalonej lewej stronie zaświeci się. Na przykład, jeśli preset 9 („Jazz Amp”) jest 

aktywny, a przełącznik nożny jest podłączony do wzmacniacza, przełącznik nożny zsynchronizuje się z tym presetem, jak 

wskazuje „P09” we własnym oknie wyświetlacza przełącznika nożnego: 

 

 

 
FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY): SZYBKI DOSTĘP DO PRESETÓW 

Czteroprzyciskowy przełącznik nożny można skonfigurować do przełączania między maksymalnie ośmioma „szybkimi 

dostępami” do presetów bez użycia rąk, rozmieszczonymi w dwóch „bankach” po cztery presety. Aby to zrobić, naciśnij 

przycisk funkcji MENU i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć i wybrać „FOOTSWITCH”. 

 

Oba banki szybkiego dostępu presetów wyświetlą się w OKNIE WYŚWIETLACZA pod nagłówkiem „QUICK ACCESS 

(SZYBKI DOSTĘP)”; górny bank („BANK 1”) jest automatycznie podświetlany na niebiesko. Naciśnij na nim pokrętło 

ENCODER, a w pierwszym banku wyświetlą się cztery gniazda presetów z domyślnymi ustawieniami, oznaczonymi „A”, 

„B”, „C” i „D”, które odpowiadają przyciskom „A”, „B”, „C” i „D” na przełączniku nożnym. Pierwsze gniazdo presetów („A”) 

zostanie podświetlone na niebiesko: 

 

* Starsze czteroprzyciskowe przełączniki nożne Fender MS-4 i ULT-4 są również kompatybilne z Mustangiem LT50. 

Magnetyczna nakładka przełącznika nożnego dołączona do Mustanga LT50 pasuje do obu przełączników nożnych. 
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Aby na przykład przypisać inne presety do gniazda „A”, naciśnij na nim pokrętło ENCODER. Pojawi się ekran „CHOOSE 

SLOT (WYBIERZ GNIAZDO)” z ponumerowaną listą 30 presetów, z których pierwszy jest podświetlony na czerwono. Użyj 

pokrętła ENCODER, aby przewinąć i wybrać nowy preset dla gniazda „A” (preset 18 na poniższym przykładzie): 

Taki nowy preset zajmuje teraz preset gniazda „A”. Wykonaj te same kroki, aby zamienić presety w gniazdach „B”, „C” i „D” 

w BANKU 1, jeżeli istnieje taka potrzeba. Aby ustawić cztery kolejne szybkie dostępy presetów, użyj pokrętła ENCODER, 

aby przewinąć i wybrać drugi bank („BANK 2”), a następnie wykonaj te same kroki: 

 

 

Po skonfigurowaniu wszystkich osiem szybkich dostępów do presetów jest łatwo dostępnych za pomocą przełącznika 

nożnego. Gdy wzmacniacz jest włączony i przełącznik nożny podłączony, BANK 1 jest automatycznie aktywny, a cztery 

zawarte w nim presety są przypisane do przycisków „A”, „B”, „C” i „D” na przełączniku nożnym. 

Po prostu naciśnij nogą przycisk odpowiadający pożądanemu presetowi. Na naszym przykładzie preset 18 został 

przypisany do gniazda „B” w BANKU 1 (jak wskazuje podświetlona czerwona dioda LED BANK 1 po oddalonej lewej 

stronie, podświetlona czerwona dioda LED nad przełącznikiem „B” i w oknie wyświetlacza przełącznika nożnego); naciśnij 

nogą przycisk „B” na przełączniku nożnym, aby go aktywować (żółta strzałka): 

 

Aby uzyskać dostęp do presetów w BANKU 2, jednocześnie naciśnij nogą przyciski „A” i „B”. Zielona dioda LED 

„BANKU 2” po oddalonej lewej stronie zaświeci się, wskazując, że cztery presety w BANKU 2 zostały przypisane do 

przycisków „A”, „B”, „C” i „D” na przełączniku nożnym. Tak jak poprzednio, naciśnij przycisk odpowiadający pożądanemu 

presetowi. W poniższym przykładzie preset 5 został przypisany do gniazda „A” w BANKU 2 (jak wskazuje podświetlona  
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zielona dioda LED BANKU 2 po oddalonej lewej stronie, podświetlona czerwona dioda LED nad przełącznikiem „A” i w 

oknie wyświetlacza przełącznika nożnego), więc naciśnij nogą przycisk „A” na przełączniku nożnym, aby go zaktywować: 

 

 

FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY): WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE EFEKTÓW 

Efekty w presetach (jeśli istnieją) można włączać i wyłączać za pomocą przełącznika nożnego. Aby to zrobić, jednocześnie 

nogą naciśnij przyciski „A” i „B”, aż bursztynowa dioda LED „EFEKTY” zaświeci się po oddalonej lewej stronie (patrz 

ilustracja poniżej). Przyciski przełącznika nożnego „A”, „B”, „C” i „D” są również odpowiednio oznaczone jako „STOMP” (A), 

„MOD (MODULACJA)” (B), „DELAY (OPÓŹNIENIE)” (C) i „REVERB (POGŁOS)” (D). Ponieważ tylko jeden efekt z każdej 

z tych czterech kategorii może pojawić się w presecie, wszelkie efekty w nim użyte są automatycznie przypisywane do 

czterech przycisków przełącznika nożnego. 

 

W poniższym przykładzie aktywny preset 9 zawiera jeden efekt stompbox i jeden efekt reverb. W rezultacie, gdy 

przełącznik nożny jest w trybie „EFEKTY”, efekt stompbox jest automatycznie przypisywany do przycisku „A” na 

przełączniku nożnym, a efekt pogłosu jest automatycznie przypisywany do przycisku „D” (presety nie mają efektów 

modulacji ani opóźnień, więc przyciski przełącznika nożnego „B „i” C są nieaktywne). Zwyczajnie naciśnij nogą te przyciski, 

aby włączyć lub wyłączyć takie efekty: 

 

 

 

FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY): TEMPO TAP DLA EFEKTÓW DELAY (OPÓŹNIEŃ) 

 

Dla presetów z efektem opóźnienia przełącznik nożny posiada funkcję tempa tap dla regulacji czasu opóźnienia bez 

użycia rąk. Aby to zrobić, najpierw przełącz przełącznik nożny do trybu w BANKU 1 lub 2, jak opisano powyżej. Wybierz 

preset z efektem opóźnienia; dwa lub więcej razy naciśnij nogą przycisk przełącznika nożnego odpowiadający aktualnie 

wybranemu presetowi w pożądanym tempie. Zmienia to czas opóźnienia w taki sam sposób, jak stukanie na przycisk 

funkcji tempa TAP na panelu sterowania wzmacniacza (strona 12). 

 

WAŻNE: Jeśli zmiany czasu opóźnienia nie zostaną zapisane, bieżący preset powróci do oryginalnego czasu opóźnienia 

po powrocie do presetu po jego opuszczeniu lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu wzmacniacza. Aby zapisać zmiany 

czasu opóźnienia, postępuj według instrukcji dla SAVE, SAVE AS lub REPLACE (ZAPISZ, ZAPISZ JAKO lub ZAMIEŃ) na 

stronach 6 i 7.
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FOOTSWITCH (PRZEŁĄCZNIK NOŻNY): TUNER 

Aby użyć przełącznika nożnego do strojenia bez użycia rąk, jednocześnie naciśnij nogą przyciski „C” i „D” w celu 

włączenia trybu tunera chromatycznego. Proszę zauważyć, że przełączenie przełącznika nożnego do trybu tunera 

aktywuje również wyświetlacz tunera na panelu sterowania Mustanga LT50 (strona 16). 

 

Litera tonu najbliższego zagranemu dźwiękowi wyświetli się w oknie wyświetlacza przełącznika nożnego (symbole po 

prawej stronie każdej litery tonu oznaczają wysokie i niskie dźwięki; na przykład podczas strojenia wysokiego C lub 

niskiego E. Podczas zagrania dźwięku diody LED nad przyciskami „A” i „B” przełącznika nożnego świecą na czerwono, 

wskazując stopnie niskiego tonu; diody LED nad przyciskami „C” i „D” przełącznika nożnego świecą na czerwono, 

wskazując stopnie wysokiego tonu. Po osiągnięciu prawidłowego nastrojenia środkowa dioda LED pod okienkiem 

wyświetlacza przełącznika nożnego zaświeci się na zielono. 

 

Po zakończeniu strojenia naciśnij nogą dowolny przycisk, aby wyjść z trybu tunera. Proszę zauważyć, że korzystanie z 

tunera przez przełącznik nożny wycisza głośnik. 

 

Aby włączyć funkcję strojenia przez przełącznik nożny, jednocześnie naciśnij nogą przyciski „C” i „D” (podwójna żółta strzałka). W powyższym 

przykładzie jest nuta „G” wyświetlana jako stosunkowo niska, na co wskazuje świecąca czerwona dioda LED nad przyciskiem „A” (zielona 

strzałka). 

 

Powyżej jest nuta „G” wyświetlona jako nieco za wysoka, na co wskazuje świecenie czerwonej diody LED nad przyciskiem „C” (zielona 
strzałka). 

 

Powyżej jest nuta „G” prawidłowo nastrojona, na co wskazuje świecąca zielona środkowa dioda LED (zielona strzałka). Po zakończeniu 

strojenia nogą naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść z trybu strojenia przez przełącznik nożny. 
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FUNKCJA MENU: LEVELS (POZIOMY) 

Trzecia funkcja MENU - LEVELS - zawiera ustawienia parametrów poziomu przy nagrywaniu przez port USB (strona 23) 

na panelu sterowania oraz dla wyjścia mono-line (strona 23) po podłączeniu do zewnętrznego urządzenia dźwiękowego i 

rejestrującego. Proszę zauważyć, że gałka MASTER VOLUME nie reguluje głośności wyjściowej USB i mono-line. 

 

Aby wejść do takiej funkcji, naciśnij przycisk funkcji MENU i użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć i wybrać LEVELS. 

Regulacja poziomu zostanie automatycznie podświetlona: 

 

Kręć pokrętłem ENCODER, aby ustawić nową wartość „LEVEL”. Naciśnij pokrętło ENCODERA, aby wprowadzić nową 

wartość i wyjść z menu. Alternatywnie naciśnij przycisk funkcji BACK (zielona strzałka), aby zaakceptować nową wartość i 

powrócić do ekranu funkcji MENU: 

 

Dla najlepszej jakości dźwięku ustaw „LEVEL” w taki sposób, aby sygnał pozostawał w zielonych pasach, ledwo 

docierając do pojedynczego żółtego paska po prawej stronie i nie docierając do dłuższego czerwonego paska po dalszej 

prawej stronie (wszystkie paski na obrazku powyżej pokazane jako świecące). Proszę zauważyć, że zmiana presetów 

może zmienić indywidualną głośność; zmiana ustawień „LEVEL” może być konieczna przy zmianie presetów. 

 
FUNKCJA MENU: RESTORE (PRZYWRÓĆ) 

Czwarta funkcja MENU - RESTORE - umożliwia przywrócenie wszystkich oryginalnych fabrycznych presetów i ustawień 

wzmacniacza. Aby to zrobić, naciśnij przycisk funkcji MENU, a następnie użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć i wybrać 

RESTORE: 
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Aby rozpocząć przywracanie, użyj pokrętła ENCODER, przewijając i wybierając „YES RESTORE (TAK, PRZYWRÓĆ)”. 

Aby anulować przywracanie, naciśnij pokrętło ENCODER na „NO CANCEL (NIE, ANULUJ)” lub naciśnij przycisk funkcji 

BACK. Podczas przywracania wyświetli się niebieski ekran oczekiwania z paskiem postępu. Po zakończeniu przywracania 

użytkownik powraca do pierwszego ekranu presetu: 

 

 

 
FUNKCJA MENU: ABOUT (O URZĄDZENIU) 

Piąta funkcja MENU - ABOUT - wyświetla aktualną wersję oprogramowania wzmacniacza. Aby to zrobić, naciśnij przycisk 

funkcji MENU, następnie użyj pokrętła ENCODER, aby przewinąć i wybrać ABOUT; wyświetlona zostanie aktualna wersja 

oprogramowania:

 

 

WEJŚCIE AUX I WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE 

Panel kontrolny Mustanga LT50 wyposażony jest w dwa gniazda 1/8 cala: wejście 

pomocnicze aux do podłączenia zewnętrznych urządzeń mobilnych/audio oraz wyjście 

umożliwiające wygodne korzystanie ze słuchawek. 

 

Proszę zauważyć, że podczas korzystania z wejścia aux poziomy głośności dla urządzeń 

zewnętrznych są ustawiane za pomocą elementów sterujących głośnością na takich 

urządzeniach (regulatory głośności wzmacniacza służą wyłącznie dla ogólnego poziomu 

głośności i nie wpływają na indywidualną głośność urządzeń zewnętrznych podłączonych 

do wejściowego gniazda aux). Proszę również zauważyć, że głośnik jest wyciszony, gdy 

słuchawki są podłączone, i że sygnał wejścia aux nie jest wysyłany do portu USB lub 

wyjścia mono line. 
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PORT USB 
 
 

Panel sterowania Mustanga LT50 posiada port USB do nagrywania dźwięku i korzystania z Fender 

TONE (patrz „FENDER TONE” poniżej). Za pomocą kabla micro USB (brak w zestawie) podłącz 

komputer z oprogramowaniem do nagrywania do tego portu. Do połączenia z komputerem Apple nie 

jest potrzebny żaden sterownik zewnętrzny. Aby połączyć się z komputerem z systemem Windows, 

użytkownik musi pobrać sterownik ASIO za pomocą urządzenia Fender Mustang, dostępny pod 

adresem https://support.fender.com/hc/en-us/arti- cles/214343123-How-do-I-know-which-ASIO-

Driver-to-use. 

 

Proszę zauważyć, że chociaż portu USB i wejścia aux można używać jednocześnie, portu USB nie 

można używać do nagrywania sygnałów z wejścia aux. Proszę również zauważyć, że wyjście USB jest stereofoniczne i że 

podgłaśnianie presetu, regulacja głośności i tonu będzie wpływać na poziom i ton USB, natomiast regulacja gałką 

MASTER VOLUME nie będzie. 

 

Podczas nagrywania za pomocą portu USB regulacja poziomu znajduje się w funkcji menu LEVELS (strona 21). 

 

WYJŚCIE MONO LINE OUT 

Mustang LT50 posiada wyjście mono line 1/4” dla podłączenia zewnętrznego sprzętu audio i 

rejestrującego. 

 
 

Podczas korzystania z wyjścia mono line na panelu tylnym, regulacja jego poziomu znajduje się 

w funkcji menu LEVELS (strona 21). 

 

Proszę zauważyć, że głośność presetu, poziom i regulacja tonu wpłyną na poziom i ton wyjścia 

mono line; gałka MASTER VOLUME nie wpłynie na poziom wyjścia mono line. Proszę również 

zauważyć, że do zmniejszenia lub wyeliminowania szumu można użyć kabla TRS (stereo). 

 

FENDER TONE™ 
Fender Tone - najlepszy towarzysz komputerowy dla wzmacniaczy Mustang LT dla komputerów Mac i PC - jest dostępny 

do bezpłatnego pobrania ze strony fender.com/ToneDesktop. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi użytkownicy Tone 

mogą wygodnie regulować istniejące funkcje Mustanga LT50 oraz mieć dostęp do dodatkowych presetów i wielu innych 

funkcji, w tym: 

 

• Aktualizacji oprogramowania 

• Dziesiątki dodatkowych ustawień Fendera do przesłuchania i pobierania 

• Tworzenie i edytowanie presetów z wygodną funkcją „cofnij” 

• Edytowanie presetów (zamiana modeli wzmacniaczy i efektów, modyfikowanie parametrów) 

• Zapisywanie, zmiana nazwy, przenoszenie i usuwanie presetów 

• Kopie zapasowe i przywracanie presetów 

• Obejścia efektów 

 

Dowiedz się więcej o Fender Tone na fender.com/ToneDesktop i znajdź materiały pomocnicze na fender.com/ 

ToneSupport. 

https://support.fender.com/hc/en-us/arti-cles/214343123-How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to-use
https://support.fender.com/hc/en-us/arti-cles/214343123-How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to-use
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DANE TECHNICZNE 
TYP PR 5674 

POBÓR MOCY 
MOC WYJŚCIOWA 

110 watów 
50 watów do 8Ω 

IMPEDANCJA WEJŚCIOWA 1MΩ (instrument) 15kΩ (aux) 

GŁOŚNIK Jeden głośnik Fender 12” o specjalnej konstrukcji (8Ω) 

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY Czteroprzyciskowy MGT-4 (opcjonalny, PN 0994071000) 

WYMIARY I WAGA Szerokość: 17” (43.1 cm) Wysokość: 16.5” (41.9 cm) Głębokość: 8.5” (21.6 cm) Waga: 19.8 lbs. (9 kg)   

Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. 

 

 

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać fender.com/firmware/support pod kątem aktualizacji oprogramowania, które 

poprawiają i umacniają korzystanie z Mustanga LT50. 
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PE?AS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY 

REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / S0JS5 / 

Mustang LT50 

2311200000 (120V, 60Hz) NA 

2311201000 (110V, 60Hz) TW 

2311203000 (240V, 50Hz) AU 

2311204000 (230V, 50Hz) UK 

 23112005000 (220V, 50Hz) ARG 

2311206000 (230V, 50Hz) EU 

2311207000 (100V, 50/60Hz) JP 

2311208000 (220V, 50Hz) CN 

2311209000 (220V, 60Hz) ROK 

2311213000 (240V, 50Hz) MA 

 

PRODUKT FIRMY 

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. 

311 CESSNA CIRCLE 

CORONA, CALIF. 92880 U.S.A. 

 

AMPLIFICADOR DE AUDIO 

IMPORTADO POR: 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 

Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433 

 

Fender® i Mustang™ są znakami towarowymi firmy FMIC. 

Inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli. 

Prawa autorskie © 2020 FMIC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

PN 7718166000 REV. A 
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