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ÚVOD 
 

Tento rozšírený návod na obsluhu je úplným sprievodcom všetkými charakteristikami a funkciami komb Mustang LT50. 

 

Rozšírený návod doplňuje stručný návod k obsluhe komba Mustang LT50, ktorý je súčasťou dodávky každého komba. 

Obsahuje podrobnejší a hlbší pohľad na všestranné možnosti a funkcie komba vrátane navigácie a postupu úpravy 

vstavaných predvolieb a vrátane úplného opisu modelov zosilňovačov a efektov. Uvádza tiež krok za krokom opísaný 

postup použitia vstavanej ladičky komba, nožného prepínača, portu USB a ďalších funkcií komba Mustang LT50. Pri 

spárovaní s aplikáciou Fender Tone™ (strana 23) ponúka kombo Mustang LT50 ešte ďalšie zvukové možnosti. 

 

V tomto rozšírenom návode sú opísané posledné verzie zosilňovačov, kontrolujte preto tiež aktualizované verzie návodu, 

ktoré budú lepším sprievodcom použitia komba Mustang LT50 a jeho rozvinutých možností. 

 

Pravidelne kontrolujte stránky fender.com/firmware/support, kde nájdete aktualizácie firmwaru, ktoré rozširujú a zlepšujú 

zážitky s kombom Mustang LT50. 
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PANEL S OVLÁDANÍM 
 
Panel s ovládaním, umiestnený na hornej časti komba Mustang LT50, je osadený VSTUPOM NA ZAPOJENIE 

NÁSTROJA, šiestimi OVLÁDACÍMI GOMBÍKMI, OKIENKOM DISPLEJA, otočným ENKODÉROM, štyrmi tlačidlami 

POMOCNÝCH FUNKCIÍ, VSTUPOM PRE NOŽNÝ PREPÍNAČ, VSTUPOM AUX 3,5 mm (1/8"), VÝSTUPOM PRE 

SLÚCHADLÁ 3,5 mm (1/8"), svetelnou kontrolkou TAP a USB PORTOM. 

 

 

A. INPUT: Vstup na zapojenie nástroja. 

B. VSTUP AUX (pomocný), VÝSTUP NA ZAPOJENIE SLÚCHADIEL: Vstup 3,5 mm (1/8") na pripájanie externých 

audio zariadení a výstup 3,5 mm (1/8") na zapojenie slúchadiel (strana 22). Pri použití slúchadiel je zvuk reproduktora 

celkom stíšený. 

C. GAIN: Ovplyvňuje nastavenie zosilnenia (gainu) v aktívnej predvoľbe. 

D. VOLUME: Ovplyvňuje individuálnu hlasitosť aktívnej predvoľby. 

E. TREBLE: Ovplyvňuje nastavenie vysokých tónov v aktívnej predvoľbe. 

F. MIDDLE: Ovplyvňuje nastavenie tónov stredného rozsahu v aktívnej predvoľbe. 

G. BASS: Ovplyvňuje nastavenie nízkych tónov v aktívnej predvoľbe. 

H. MASTER VOLUME: Ovláda skutočnú celkovú hlasitosť. 

I. OKIENKO DISPLEJA: V okienku sa zobrazuje používaná predvoľba, prvky a parametre nachádzajúce sa v predvoľbe 

a ďalšie funkcie (napr. ladička a iné funkcie tlačidla Menu). 

J. ENKODÉR: Otočný ovládací gombík s funkciou pri stlačení. Slúži na prehliadanie, voľbu a nastavovanie predvolieb, 

ovládačov a ďalších funkcií komba Mustang LT50. 

K. TLAČIDLÁ POMOCNÝCH FUNKCIÍ 

BACK (Späť): Vracia používateľa na predchádzajúcu obrazovku alebo na východiskovú obrazovku predvoľby. 

SAVE (Uložiť): Slúži na uloženie úprav predvolieb, premenovanie predvolieb a ukladanie predvolieb na inú pozíciu. 

MENU: Poskytuje prístup k funkciám ladičky, nožného prepínača a ďalšie (strana 15). 

TAP: Slúži na nastavenie času omeškania (delay) (strana 12) a poskytuje prístup do vstavanej ladičky (strana 16). 

L. Svetelná kontrolka TAP: Bliká v takte s efektmi delay. 

M. POWER (Vypínač): Slúži na zapnutie a vypnutie komba. 

N. USB PORT: Port na USB pripojenie pri nahrávaní (strana 23). 

O. IEC POWER INLET (Vstup napájania) (NA ZADNOM PANELI, NIE JE ZOBRAZENÝ): Kombo zapojte pomocou 

dodávaného napájacieho kábla do uzemnenej zásuvky s hodnotami napätia a frekvencie zodpovedajúcimi údajom 

uvedeným na tomto vstupe napájania. 

P. FOOTSWITCH (Nožný prepínač) (NA ZADNOM PANELI, NIE JE ZOBRAZENÝ): Vstup na pripojenie voliteľne 

dodávaného štvortlačidlového nožného spínača (strana 17). 

Q. MONO VÝSTUP LINE OUT (NA ZADNOM PANELI; NIE JE ZOBRAZENÝ): Mono výstup na pripojenie externého 

zvukového a nahrávacieho zariadenia (strana 23). 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREDVOĽBÁCH 
 

Kombo Mustang LT50 je vybavené 30 postupne číslovanými továrenskými predvoľbami. Okrem toho je vybavené 30 

prázdnymi „slotmi“ pre predvoľby vytvorené používateľom a predvoľby stiahnuté pomocou aplikácie Fender TONETM 

(strana 23). 

 

Každá predvoľba pozostáva zo zosilňovača a jedného alebo viac efektov (alebo môže byť bez efektov). Majte na pamäti, 

že pri zapnutí komba je východiskovou aktívnou predvoľbou vždy predvoľba 01. Používateľ môže upravovať všetkých 60 

slotov pre predvoľby. Pôvodných 30 továrenských predvolieb je možné v prípade potreby kedykoľvek obnoviť pomocou 

funkcie „REPLACE“ v ponuke tlačidla SAVE (strana 6). 

 

Predvoľbami môžete prechádzať otáčaním ENKODÉRA. Predvoľba, ktorá sa zobrazí, sa stáva aktívnou 
: 

 

 
Továrenské predvoľby komba Mustang LT50 sú tieto: 
 

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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ÚPRAVA A ULOŽENIE PREDVOLIEB 
 

Predvoľby je možné ľahko upraviť a, ak je to žiaduce, premenovať a uložiť na rovnakej pozícii alebo premenovať a uložiť 

na inej pozícii. Pri každom type zosilňovača je možné upraviť nastavenie ovládačov alebo je možné model zosilňovača 

nahradiť iným. Podobne je možné upravovať aj rôzne ovládače efektov, efekty je možné tiež do predvolieb pridávať alebo 

ich z predvolieb odstraňovať. 
 

Ak je predvoľba aktívna, pole obsahujúce číslo predvoľby je modré, čo indikuje, že pri predvoľbe neboli urobené žiadne 

úpravy. Hneď ako je urobená akákoľvek úprava, farba poľa obsahujúceho číslo predvoľby sa zmení na červenú a pri 

predvoľbe sa zobrazí popis „UNSAVED“ (Neuložené). Po uložení úprav sa farba poľa obsahujúceho číslo predvoľby zmení 

späť na modrú a popis „UNSAVED“ zmizne. 

 

VSTUP DO OBSAHU PREDVOĽBY 
 

Do obsahu predvoľby vstúpite stlačením ENKODÉRA. OKIENKO DISPLEJA potom zobrazí, zhora dole, číslo a názov 

predvoľby, typ použitého zosilňovača a štyri polia, ktoré organizujú efekty použité v danej predvoľbe (pokiaľ sú efekty 

použité). Tieto polia kategórií efektov sú označené STOMP (stompbox), MOD (modulácia), DELAY (delay, omeškanie) 

a REV (reverb, dozvuk). Pokiaľ vstupujete do obsahu predvoľby prvýkrát, sú polia obsahujúce názov predvoľby a typ 

zosilňovača zvýraznené modro: 
 

 

 

Otáčaním a následným stlačením ENKODÉRA zvoľte model zosilňovača alebo jedno z polí kategórie efektov. Aktívna 

voľba sa zvýrazní modro: 

 

 
ÚPRAVA A ULOŽENIE NASTAVENÍ OVLÁDAČOV ZOSILŇOVAČA 
 
Ak chcete editovať a uložiť nastavenia jednotlivých ovládačov modelu zosilňovača v predvoľbe, najskôr zosilňovač zvoľte. 

To urobí stlačením ENKODÉRA na zosilňovači. V OKIENKU DISPLEJA sa zobrazí zoznam ovládačov používaného 

modelu zosilňovača: 

  

Číslo a názov predvoľby 

Typ zosilňovača 

 

Polia kategórie efektov 
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K dispozícii sú dva spôsoby, akými je možné nastavenie ovládacích gombíkov zosilňovača upravovať. Parameter 

ovládača, ktorý zodpovedá skutočnému gombíku na paneli s ovládaním, je možné nastaviť jednoducho otáčaním 

skutočného gombíka. Gombíkom otáčajte, kým v OKIENKU DISPLEJA nedocielite požadovanú hodnotu. V príklade nižšie 

je nastavenie TREBLE modelu zosilňovača nastavené otáčaním skutočného ovládacieho gombíka TREBLE na paneli 

s ovládaním: 

 

 

Druhou možnosťou je nasledujúci postup. Zvoľte parameter ovládania tak, že sa otáčaním ENKODÉRA posuniete na pole 

s týmto parametrom a stlačíte ENKODÉR. Farba poľa sa zmení z modrej na červenú: 

 

 

Nastavenie ovládača je možné teraz upraviť otáčaním ENKODÉRA alebo otáčaním príslušného skutočného ovládacieho 

gombíka na paneli s ovládaním: 

 

 

 

Teraz stlačte ENKODÉR alebo tlačidlo BACK (zelená šípka), tým upravené hodnoty ovládačov odsúhlasíte. Pri stlačení 

tlačidla BACK sa vrátite na obrazovku obsahu predvoľby. Stlačením ENKODÉRA môžete ďalej pokračovať v zmenách 

nastavenia ovládačov, farba poľa nastavenia ovládača sa zmení späť na modrú. Po dokončení úprav nastavenia 

ovládačov stlačte tlačidlo SAVE, tým zmeny do predvoľby uložíte. 
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak upravené nastavenia ovládačov zosilňovača nebudú uložené, potom po opustení 

predvoľby a ďalšom návrate do nej prejde predvoľba do pôvodného nastavenia ovládačov. K tomu istému dôjde aj pri 

vypnutí a opätovnom zapnutí komba. Upravené nastavenia ovládačov zosilňovača uložíte nasledujúcim postupom: Stlačte 

tlačidlo SAVE a pomocou ENKODÉRA sa posuňte na jednu z troch možností – SAVE (Uložiť), SAVE AS (Uložiť ako) alebo 

REPLACE (Nahradiť). Jednotlivé možnosti sú podrobnejšie opísané v nasledujúcom texte. 

 

SAVE (Uložiť): Zachová upravenú predvoľbu na rovnakej pozícii s rovnakým názvom. Ak chcete použiť túto voľbu, stlačte 

tlačidlo SAVE a pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „SAVE“. Znovu stlačte tlačidlo SAVE alebo stlačte 

ENKODÉR. Krátko preblikne správa „PRESET SAVED!“ (Predvoľba uložená) a zobrazí sa pôvodná obrazovka predvoľby: 

 

 

SAVE AS (Uložiť ako): Umožňuje uložiť predvoľbu na inú pozíciu s rovnakým alebo iným názvom. Ak chcete použiť túto 

voľbu, stlačte tlačidlo SAVE a pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „SAVE AS“. Stlačením ENKODÉRA vstúpte 

do zoznamu pozícií „CHOOSE SLOT“ (Vybrať slot), v ktorom môžete predvoľbu presunúť. Otáčaním ENKODÉRA vyberte 

novú pozíciu a stlačením ENKODÉRA ju zvoľte: 

 

 

 

Či predvoľbu premenovávate, alebo nie, pri použití voľby „SAVE AS“ musíte zadať názov. Stlačením ENKODÉRA aktivujte 

kurzor, potom otáčaním a stlačením ENKODÉRA zadajte postupne jednotlivé znaky názvu. Všetky znaky je možné 

vymazať tak, že sa pomocou ENKODÉRA posuniete na možnosť „CLEAR ALL“ (Vymazať všetko) a stlačením 

ENKODÉRA ju zvolíte. Po dokončení zadávania názvu pre novú pozíciu názov uložte stlačením tlačidla SAVE alebo sa 

pomocou ENKODÉRA posuňte na voľbu „SAVE“ a stlačením ENKODÉRA ju zvoľte. Krátko preblikne správa „PRESET 

SAVED!“ (Predvoľba uložená) a zobrazí sa pôvodná obrazovka predvoľby: 
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REPLACE (Nahradiť): Každú existujúcu predvoľbu je možné nahradiť inou predvoľbou nasledujúcim postupom. Stlačte 

tlačidlo SAVE, pomocou ENKODÉRA sa posuňte na možnosť „REPLACE“, stlačením ENKODÉRA ju zvoľte a vyberte z 30 

pôvodných továrenských predvolieb (strana 3). Po tom, ako zvolíte možnosť „REPLACE“, sa pomocou ENKODÉRA 

posuňte na ktorúkoľvek z 30 predvolieb. Pri každej predvoľbe prebehne „ukážka“, používateľ tak môže predvoľbu počuť 

pred tým, než bude nahraná. Stlačením ENKODÉRA predvoľbu zvoľte, voľbu potvrďte tak, že sa pomocou ENKODÉRA 

posuniete a zvolíte jednu z možností „NO CANCEL“ (Nie, zrušiť) alebo „YES REPLACE“ (Áno, nahradiť) (nie je 

zobrazené). Voľbou druhej možnosti predvoľbu uložíte do zvoleného slotu: 

 

 
ZMENA MODELU ZOSILŇOVAČA V PREDVOĽBE 
 

Model zosilňovača v predvoľbe je možné nahradiť iným modelom (pozrite zoznam modelov zosilňovača komba Mustang 

LT50 na strane 8). To urobíte tak, že stlačíte ENKODÉR na obsahu predvoľby, tým do tohto obsahu vstúpite. Model 

zosilňovača bude automaticky zvýraznený. Znovu stlačte ENKODÉR, tým zobrazíte zoznam ovládačov pre používaný 

model zosilňovača. Názov modelu zosilňovača sa objaví nad zoznamom ovládačov. 
 

Ešte raz stlačte ENKODÉR, tým aktivujete funkciu nahradenia zosilňovača. Farba poľa názvu zosilňovača sa zmení 

z modrej na červenú a po stranách názvu zosilňovača sa zobrazia biele šípky. Otáčaním ENKODÉRA sa posuňte na nový 

model zosilňovača. Stlačením ENKODÉRA prijmite zmenu modelu zosilňovača, potom sa farba poľa názvu zosilňovača 

zmení späť na modrú. Zmenu modelu zosilňovača môžete odsúhlasiť aj stlačením tlačidla BACK. Tým sa tiež vrátite na 

obrazovku obsahu predvoľby: 

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak nie je urobená výmena zosilňovača uložená, potom po opustení predvoľby a ďalšom 

návrate doň prejde predvoľba na pôvodný model zosilňovač. K tomu istému dôjde aj pri vypnutí a opätovnom zapnutí 

komba. Ak chcete výmenu modelu zosilňovača uložiť, postupujte podľa pokynov pre možnosti SAVE (Uložiť), SAVE AS 

(Uložiť ako) alebo REPLACE (Nahradiť), ktoré sú uvedené na strane 6 a hore na tejto stránke. 
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MODELY ZOSILŇOVAČOV KOMBA MUSTANG LT50 
 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam modelov zosilňovačov v kombe Mustang LT50. V ľavom stĺpci je uvedené 

označenie modelu používané v predvoľbách, v pravom stĺpci je uvedený typ zosilňovača so stručným popisom. 
 

OZNAČENIE ZOSILŇOVAČA V PREDVOĽBE  TYP A POPIS 

SUPER CLEAN 
Štúdiová čistota priamo do miešacieho pultu, s čistou, nezafarbenou tónovou odozvou 

CHAMP 
Založený na kombe '57 Champ® – malom, ale výkonnom kombe Fender konca 50. rokov, 
s výborným nahrávaním 

DELUXE DIRT 
Založený na kombe 1957 Deluxe™ – stredne výkonovom kombe konca 50. rokov v klasickom 

tvídovom vyhotovení, známom mohutným, zhusteným overdrivom 

50S TWIN 
Založený na kombe 1957 Twin – kombe 2× 12" Fender pôvodnej éry v klasickom tvídovom 

vyhotovení, oceňovanom pre univerzalitu od čistého až po „špinavý“ zvuk 

BASSMAN 

Založený na úctyhodnom kombe '59 Bassman® – jednom z najskvelejších komb Fender 

v tvídovom vyhotovení, ktoré svoju púť začalo ako basové kombo a následne bolo prijaté 

bezpočtom gitaristov 

PRINCETON 
Založený na kombe 1965 Princeton® – obľúbenom štúdiovom kombe Fender polovice 60. 

rokov s praskavým zvukom jedného 10" reproduktora 

DELUXE CLN 
Založený na veľmi populárnom kombe 1965 Fender Deluxe Reverb® – kombe so skvelým 

čistým aj „špinavým“ zvukom, používanom v nespočetnom množstve klubov 

TWIN CLEAN 
Založený na kombe 1965 Fender Twin Reverb® – nenahraditeľnom obľúbenom kombe 

polovice 60. rokov na pódium aj do štúdia, oceňovanom pre vytváranie čistého zvuku Fender 

EXCELSIOR 
Elegantne excentrický model Fender modernej doby s charakteristickým dunením 15" 

reproduktora 

SMALLTONE 
Inšpirovaný garážovou klasikou 60. rokov Sears Silvertone, kombom milovaným hudobníkmi 

venujúcimi sa retro/alternatívnej hre 

70S UK CLN 
Inšpirovaný originálnym 100-wattovým kombom Hiwatt DR103, klasikou čistého tónu britského 

stacku 

60S UK CLN 
Inšpirovaný kombom Vox AC30, ktoré poháňalo britskú inváziu a vytváralo pozoruhodný čistý 

aj špinavý zvuk 

70S ROCK 
Inšpirovaný kombom konca 60. a začiatku 70. rokov Marshall Super Lead, kombom, ktoré 

poháňalo začiatky hard rocku 

80S ROCK Inšpirovaný kombom Marshall JCM800, ktoré vytváralo základný metalový zvuk 80. rokov 

DOOM METAL Inšpirovaný blatistou „majestátnosťou“ komba Orange OR120 

BURN 
Založený na „spálenom“ kanáli moderného komba Fender Super-Sonic, ktoré má dva 

kaskádové stupne gainu predzosilňovača pre zreteľné vyjadrenie sustainu 

90S ROCK 
Založený na kombe Mesa Dual Rectifer, ktoré sa vyznačovalo charakteristickým skreslením, 

ktoré tvarovalo „nu-metalový“ zvuk 

ALT METAL 
Založený na charakteristickom skreslení, ktoré definovalo nu-metalový zvuk, komba Mesa 

Dual Rectifier, s gatom veľmi rýchlej krivky útlmu, ideálny najmä pre high-gain metal 

METAL 2000 Moderné high-gain „vypálenie“, založený na EVH® 5150"' 

SUPER HEAVY 
Moderné high-gain „vypálenie“, založený na EVH® 5150III, s gatom veľmi rýchlej krivky útlmu, 

ideálny najmä na high-gain metal 

 

Champ, Deluxe, Bassman, Princeton, Deluxe Reverb a Twin Reverb sú obchodné značky vlastnené spoločnosťou FMIC. Všetky názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC 

a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji 

zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov a ochranných známok nevyjadruje žiadne pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie 

medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou. 
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ÚPRAVA A ULOŽENIE NASTAVENÍ OVLÁDAČOV EFEKTOV 
 
Ak chcete upraviť a uložiť nastavenia jednotlivých ovládačov rôznych efektov v predvoľbe (ak sú efekty v predvoľbe 

zahrnuté), postupujte takto: Najskôr zvoľte pole obsahujúce kategóriu efektov, do ktorej patrí efekt, ktorého nastavenie 

chcete upraviť. To urobíte tak, že sa otáčaním ENKODÉRA posuniete na toto pole a stlačíte ENKODÉR. Existujú štyri 

polia kategórií efektov, každé z nich môže obsahovať jeden efekt: STOMP (stompbox), MOD (modulácia), DELAY 

(omeškanie) a REV (reverb – dozvuk): 

 

 

V OKIENKU DISPLEJA sa zobrazí zoznam ovládačov používaného modelu efektu danej kategórie. Pomocou ENKODÉRA 

sa posuňte na konkrétny ovládač efektu. Stlačením ENKODÉRA ovládač efektu zvoľte, farba poľa ovládača sa zmení 

z modrej na červenú. Otáčaním ENKODÉRA nastavte pre zvolený ovládač novú hodnotu: 

 

 

 

Teraz stlačte ENKODÉR, tým upravenú hodnotu ovládača efektu odsúhlasíte a režim úprav opustíte. Farba poľa ovládača 

sa zmení späť na modrú. Druhou možnosťou je stlačenie tlačidla BACK (zelená šípka), tým odsúhlasíte zmenu hodnoty 

ovládača efektu a vrátite sa na obrazovku obsahu predvoľby: 

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak nie je upravené nastavenie ovládača efektu uložené, potom po opustení predvoľby 

a ďalšom návrate doň prejde predvoľba na pôvodné nastavenie ovládača. K tomu istému dôjde aj pri vypnutí a opätovnom 

zapnutí komba. Ak chcete upravené nastavenie ovládača efektu uložiť, postupujte podľa pokynov pre možnosti SAVE 

(Uložiť), SAVE AS (Uložiť ako) alebo REPLACE (Nahradiť), ktoré sú uvedené na stranách 6 a 7. 

. 
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NAHRADENIE, PRIDANIE A ODSTRÁNENIE EFEKTU 
 

Ako už bolo uvedené, každé pole kategórie efektov môže obsahovať jeden efekt. Ak je v predvoľbe efekt danej kategórie 

zahrnutý, je možné ho nahradiť iným efektom tejto kategórie alebo je možné efekt odstrániť. Ak nie je zahrnutý žiadny efekt 

danej kategórie, je možné efekt pridať (pozrite zoznam modelov efektov komba Mustang LT50 na stranách 13 – 14). 

Signálová cesta vedie takto: Nástroj – Stompbox – Modulácia – Zosilňovač – Delay – Reverb – Reproduktor, pozrite 

ilustrácie nižšie vľavo. 

Všimnite si, že polia kategórií efektu, ktoré obsahujú efekt, sú ohraničené plným obrysom, zatiaľ čo polia, ktoré neobsahujú 

žiadny efekt, sú ohraničené bodkovaným obrysom, pozrite obrázok nižšie vpravo: 

 

 

Mustang LT50 signal path 

 

Ak chcete efekt nahradiť, stlačte ENKODÉR na obsahu predvoľby, otáčaním ENKODÉRA sa posuňte na jedno zo štyroch 

polí kategórií efektov. Znovu stlačte ENKODÉR, tým zobrazíte efekt nachádzajúci sa v danom poli kategórie efektov. 

Názov modelu efektu sa zvýrazní v hornej časti OKIENKA DISPLEJA: 
 

 

 

Ešte raz stlačte ENKODÉR, tým aktivujete funkciu nahradenia efektu. Farba poľa s názvom efektu sa zmení z modrej na 

červenú a po stranách názvu efektu sa zobrazia biele šípky. Otáčajte ENKODÉROM v smere hodinových ručičiek 

a posúvajte modely efektov danej kategórie. Stlačením ENKODÉRA odsúhlasíte efekt, ktorý chcete použiť ako náhradu, 

a režim úprav opustíte. Farba poľa sa zmení späť na modrú. Druhou možnosťou je stlačenie tlačidla BACK (zelená šípka), 

tým odsúhlasíte efekt ako náhradu a vrátite sa na obrazovku obsahu predvoľby: 
 

 

 

  

Bodkovaný obrys (nie je 

zahrnutý žiadny efekt) 

P

Plný obrys (je zahrnutý 

efekt) 

 

Signálová cesta komba Mustang LT50 
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Ak chcete efekt odstrániť, postupujte obdobne ako v postupe opísanom na strane 10. Rovnako ako v predchádzajúcom 

popise vstúpte stlačením ENKODÉRA na obsahu predvoľby do tohto obsahu, pomocou ENKODÉRA sa posuňte na efekt 

nachádzajúci sa v príslušnom poli kategórie efektov. Znovu stlačte ENKODÉR, tým zobrazíte efekt nachádzajúci sa 

v danom poli kategórie efektov. Názov modelu efektu sa zvýrazní v hornej časti OKIENKA DISPLEJA: 

 

 

Ešte raz stlačte ENKODÉR, tým aktivujete funkciu nahradenia efektu. Farba poľa s názvom efektu sa zmení z modrej na 

červenú a po stranách názvu efektu sa zobrazia biele šípky. Otáčaním ENKODÉRA proti smeru hodinových ručičiek sa 

posúvajte, kým sa červene zvýraznený popis efektu v hornej časti OKIENKA DISPLEJA nezmení na „NONE“ (Žiadny). Na 

poli „NONE“ stlačte ENKODÉR (alebo stlačte tlačidlo BACK), tým sa vrátite na obrazovku predvoľby, v ktorej je pole 

predtým obsadené efektom teraz prázdne: 

 

 

 

Ak chcete do prázdneho poľa kategórie efektov pridať efekt, najprv stlačením ENKODÉRA na obsahu predvoľby vstúpte 

do obsahu, potom sa pomocou ENKODÉRA posuňte na prázdne pole kategórie efektov. Znovu stlačte ENKODÉR, tým 

vstúpite do prázdneho poľa kategórie efektov. V hornej časti OKIENKA DISPLEJA sa zobrazí zvýraznený popis „NONE“: 

 

 

 

Otáčaním ENKODÉRA v smere hodinových ručičiek sa posúvajte modely efektov tejto kategórie. Na požadovanom efekte 

stlačte ENKODÉR, farba poľa s názvom efektu sa zmení späť na modrú a efekt je pridaný – v tejto chvíli však nie je 

uložený – do poľa kategórie efektov. Druhou možnosťou je stlačenie tlačidla BACK (zelená šípka), tým sa vrátite na 

obrazovku obsahu predvoľby (pozrite ilustrácie na nasledujúcej strane): 
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pokiaľ po urobení výmeny, odstránení alebo pridaní nie je efekt uložený, potom po opustení 

predvoľby a ďalšom návrate do nej prejde predvoľba na pôvodný model (modely) efektov. K tomu istému dôjde aj pri 

vypnutí a opätovnom zapnutí komba. Ak chcete urobené zmeny (nahradenie, odstránenie, pridanie) efektov uložiť, 

postupujte podľa pokynov pre možnosti SAVE (Uložiť), SAVE AS (Uložiť ako) alebo REPLACE (Nahradiť), ktoré sú 

uvedené na stranách 6 a 7. 

 
NASTAVENIE ČASU OMEŠKANIA (DELAY) POMOCOU TLAČIDLA TAP 
 
V kombe Mustang LT50 sú k dispozícii tri spôsoby, akými je možné čas omeškania pre efekt v poli kategórie „DELAY“ 

nastaviť. Prvým spôsobom je postup podľa pokynov uvedených na strane 9 v časti „Úprava a uloženie nastavení 

ovládačov efektov“, keď sa pomocou Enkodéra posuniete na individuálne nastavenie efektu, zvolíte ho a upravíte 

nastavenie efektu vrátane času omeškania. 

 

Druhým spôsobom je použitie tlačidla TAP komba Mustang LT50 (žltá šípka). Ak predvoľba obsahuje efekt delay, svetelná 

kontrolka TAP (zelená šípka) bliká v takte s východiskovým nastavením času omeškania daného efektu. Toto nastavenie 

času je možné upraviť tak, že dvakrát či viackrát ťuknete v požadovanom tempe na tlačidlo TAP, bez ohľadu na to, aká 

obrazovka je zobrazená v OKIENKU DISPLEJA: 

 

 

Tretím spôsobom nastavenia času omeškania je použitie štvortlačidlového nožného prepínača. Pokyny k tomuto spôsobu 

nastavenia nájdete na strane 19. 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pokiaľ nie je upravený čas omeškania (delay) uložený, potom po opustení predvoľby 

a ďalšom návrate doň prejde predvoľba na pôvodné nastavenie tohto času. K tomu istému dôjde aj pri vypnutí 

a opätovnom zapnutí komba. Ak chcete upravený čas omeškania uložiť, postupujte podľa pokynov pre možnosti SAVE 

(Uložiť), SAVE AS (Uložiť ako) alebo REPLACE (Nahradiť), ktoré sú uvedené na stranách 6 a 7. 
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MODELY EFEKTOV KOMBA MUSTANG LT50 

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam modelov efektov komba Mustang LT50, ktoré sú v každej predvoľbe 

organizované do štyroch kategórií – STOMP (stompbox), MOD (modulácia), DELAY a REV (reverb). V ľavom stĺpci je 

uvedený popis efektu, ktorý sa zobrazuje v predvoľbách, v pravom stĺpci je uvedený typ a stručný popis efektu. 

 
EFEKTY STOMPBOX 

OVERDRIVE Univerzálny overdrive Fender, špeciálne navrhnutý pre kombo Mustang LT50 

BLUES DRIVE 
Efekt overdrive inšpirovaný originálnym efektom konca 70. rokov Ibanez TS808 Tube 
Screamer 

MYTH DRIVE Efekt overdrive inšpirovaný efektom éry 90. rokov Klon Centaur 

ROCK DIRT Efekt distortion inšpirovaný efektom Pro Co RAT 

FUZZ 
Univerzálny efekt Fender fuzz s premennou odozvou v nízkofrekvenčnom rozsahu, špeciálne 
navrhnutý pre kombo Mustang LT50 

BIG FUZZ Efekt distortion inšpirovaný efektom Electro-Harmonix Big Muff 

OCTOBOT Syntetizátoru podobná kombinácia efektu zníženia o oktávu a fuzzu so zvýšením o oktávu 

COMPRESSOR Efekt kompresie inšpirovaný klasickým efektom MXR Dyna Comp 

SUSTAIN 
Inšpirovaný efektom MXR M-163 Sustain, ojedinelým kompresným pedálom 80. rokov 

s výnimočne silným efektom kompresie a krátkym časom ataku 

METAL GATE Brána šumu s veľmi rýchlou krivkou útlmu, ideálna najmä pre high-gain metal 

5-BAND EQ Päťpásmový grafický ekvalizér 

 

MODULAČNÉ EFEKTY 

CHORUS Charakteristický efekt chorus, ktorý na moduláciu využíva trojuholníkový priebeh 

FLANGER Charakteristický efekt flanger, ktorý na moduláciu využíva trojuholníkový priebeh 

VIBRATONE Klasický efekt Fender konca 60. a začiatku 70. rokov s rotujúcou ozvučnicou reproduktora 

TREMOLO 
Hladko pulzujúce biasové tremolo, aké je možné počuť v kombách, ako napr. Fender 

Princeton Reverb 

PHASER Dlhý, nenahraditeľný prúd „whoosh“, aký je možné počuť na nespočetných nahrávkach 

STEP FILTER Efekt rytmicky trhanej modulácie, ktorý vsúva noty do zreteľne sa striedajúcich „krokov“ 

TOUCH WAH Efekt wah, ovládaný skôr snímaním dynamiky, než pedálom expression 

 

Všetky názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia 

výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov a ochranných známok nevyjadruje žiadne 

pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou. 
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EFEKTY OMEŠKANIA (DELAY) 
 
Majte na pamäti, že tlačidlo TAP na paneli s ovládaním a svetelná kontrolka TAP pracujú iba v spojení s efektmi tejto kategórie. 
 

DELAY Čisté, jednoduché opakovanie pôvodného signálu 

REVERSE Obrátené poradie oneskoreného signálu pre klasický efekt „obráteného hrania na gitare“ 

ECHO 
Efekt delay pásky založený na analógovej klasike Maestro Echoplex, s nedokonalosťami 

pásky, ktoré vytvárajú charakteristické efekty „wow“ a „flutter“  

EFEKTY DOZVUKU (REVERB) 

LARGE HALL 
Silný, jasný dozvuk simulujúci veľkosť napr. veľkých koncertných sál a iných veľkých, 

jaskynných priestorov 

SMALL ROOM Teplejší dozvuk s menšou ozvenou, typický pre menší priestory a klasické ozvenové komory 

SPRING 65 Efekt reverb Fender zabudovaný v klasických zosilňovačoch Fender polovice 60. rokov 

PLATE 
Typ reverbu, ktorý je možné počuť na bezpočte nahrávok, založený na klasickom efekte EMT 

140 (veľkosti biliardu) 

ARENA Simuluje dlhotrvajúce doznievanie typické pre veľké štadióny a arény 

 

Všetky názvy výrobkov iných než výrobkov FMIC a ochranné známky uvedené v tomto návode sú vlastníctvom príslušných vlastníkov a sú použité výhradne s cieľom určenia 

výrobkov, ktorých tóny a zvuky boli pri vývoji zvukového modelu tohto výrobku študované. Použitie týchto názvov výrobkov a ochranných známok nevyjadruje žiadne 

pridruženie, spojenie, sponzorstvo ani schválenie medzi FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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FUNKCIA TLAČIDLA MENU 
 

Kombo Mustang LT50 je vybavené piatimi príhodnými funkciami tlačidla MENU. Sú to funkcie: LADIČKA, NOŽNÝ 

PREPÍNAČ, ÚROVNE, OBNOVIŤ a O TOMTO KOMBE. Do jednotlivých funkcií ľahko vstúpite stlačením tlačidla MENU. 

Automaticky je zvýraznená prvá funkcia (LADIČKA). Pomocou ENKODÉRA sa posúvajte možnosťami ponuky a z ponuky 

zvoľte požadovanú funkciu: 

 

 

 
TUNER (Ladička): Umožňuje použiť vstavanú chromatickú ladičku komba Mustang LT50 (strana 16). 
 

FOOTSWITCH (Nožný prepínač): Slúži na nakonfigurovanie rýchleho prístupu k predvoľbám, zapínanie a vypínanie 

efektov a poskytuje prístup k ladičke komba Mustang LT50 pomocou voliteľne dodávaného štvortlačidlového nožného 

prepínača (strana 17). 

 

LEVELS (Úrovne): Ovládanie úrovne s meraním intenzity signálu. Používa sa na nahrávanie cez USB audio port na 

paneli s ovládaním alebo pri použití výstupu mono line na zadnom paneli na odosielanie signálu do externého zvukového a 

nahrávacieho zariadenia (strana 21). 

 
RESTORE (Obnoviť): Umožňuje obnoviť továrenské predvoľby a nastavenie komba (strana 21). 
 
ABOUT (O tomto kombe): Zobrazí aktuálnu verziu firmwaru komba (strana 22).
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FUNKCIA TLAČIDLA MENU: LADIČKA 
 
K dispozícii sú tri spôsoby, akými je možné do vstavanej chromatickej ladičky komba Mustang LT50 vstúpiť. Prvým 
spôsobom je stlačenie a podčiarknutie tlačidla TAP na paneli s ovládaním, kým sa v OKIENKU DISPLEJA neobjaví 
obrazovka ladičky: 
 

 

 

Druhým spôsobom je stlačenie tlačidla MENU na paneli s ovládaním. V OKIENKU DISPLEJA sa zobrazí zoznam funkcií 

tlačidla menu, možnosť LADIČKA (TUNER) je zvýraznená v zozname hore. Stlačením ENKODÉRA na možnosti TUNER 

vstúpte do obrazovky ladičky: 

 

  
 

LADIČKU použite nasledujúcim postupom: Zahrajte tón, v poli v spodnej časti OKIENKA DISPLEJA sa zobrazí písmeno 

označujúce výšku tónu. Na strane vedľa stredového dlhšieho zvislého pruhu sa červeno rozsvietia kratšie zvislé pruhy, čo 

indikuje rôzne stupne ostrosti (vpravo) alebo plochosti (vľavo). Keď je výška tónu presne naladená, rozsvieti sa zelene 

dlhší zvislý stredový pruh a dva kratšie zvislé pruhy po jeho stranách: 

 

MIERNE PLOCHÉ „A“ 
NALADENÉ „A“ 

 

Majte na pamäti, že pri použití ladičky je zvuk reproduktora celkom stíšený a že ovládač hlasitosti na ladenom nástroji 

musí byť nastavený na dostatočnú úroveň tak, aby bolo možné registrovať odčítanie LADIČKY. 

 

Tretím spôsobom je vstúpiť do ladičky pomocou nožného prepínača. Pokyny pre ladenie s využitím chromatickej ladičky 

pomocou nožného prepínača bez nutnosti použitia rúk nájdete na strane 20. 
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FUNKCIA TLAČIDLA MENU: NOŽNÝ PREPÍNAČ 
 

Voliteľne dodávaný štvortlačidlový nožný prepínač MGT-4 zapojte do zdierky označenej „FOOTSWITCH“ na zadnom 

paneli komba. Kombo Mustang LT50 je vybavené magnetickým povlakom nožného prepínača, ktorý zaisťuje správny 

popis prepínača pre MGT-4 a iných kompatibilných štvortlačidlových nožných prepínačov Fender *. Nožný prepínač 

umožňuje pohodlnú a rýchlu voľbu predvoľby, zapínanie a vypínanie efektov a ovládanie funkcie Tap tempo. Umožňuje 

tiež využiť funkciu ladenia bez nutnosti použitia rúk. Keď je nožný prepínač pripojený ku kombu a kombo je zapnuté, je 

nožný prepínač automaticky synchronizovaný s aktívnou predvoľbou a červeno svieti LED kontrolka „BANK 1“ celkom 

vľavo. Napríklad ak je na kombe aktívna predvoľba 9 („Jazz Amp“) a nožný prepínač je ku kombu pripojený, dôjde 

k synchronizácii nožného prepínača s touto predvoľbou, čo bude indikované zobrazením „P09“ v OKIENKU DISPLEJA 

nožného prepínača: 
 

 

 

 
NOŽNÝ PREPÍNAČ: RÝCHLY PRÍSTUP K PREDVOĽBÁM 
 
Štvortlačidlový nožný prepínač je možné nakonfigurovať tak, aby umožňoval prepínať medzi až ôsmimi „rýchlo 

prístupnými“ predvoľbami bez použitia rúk. Týchto osem predvolieb je usporiadaných do dvoch „bánk“, v každej banke sú 

štyri predvoľby. Konfiguráciu nastavíte nasledujúcim postupom: Stlačte tlačidlo MENU, pomocou ENKODÉRA sa posuňte 

na možnosť „FOOTSWITCH“ a stlačením ENKODÉRA ju zvoľte. 

 

 

 

V OKIENKU DISPLEJA sa pod hlavičkou „QUICK ACCESS“ zobrazia obe banky predvolieb. Horná banka („BANK 1“) je 

automaticky zvýraznená modro. Stlačte ENKODÉR na tejto banke, zobrazia sa štyri sloty pre predvoľby v prvej banke. Sú 

označené „A“, „B“, „C“ a „D“, tieto písmená pritom korešpondujú s tlačidlami „A“, „B“, „C“ a „D“ na nožnom prepínači. Prvý 

slot predvoľby („A“) je zvýraznený modro: 
 

 

* S kombom Mustang LT50 sú kompatibilné aj staršie verzie štvortlačidlových nožných prepínačov Fender MS-4 a ULT-4. 

Magnetický povlak pre nožný prepínač, ktorým je kombo Mustang LT50 vybavené, sa hodí aj pre oba tieto nožné prepínače.  
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Ak chcete priradiť napríklad slotu „A“ inú predvoľbu, stlačte ENKODÉR na tejto predvoľbe. Objaví sa obrazovka „CHOOSE 

SLOT“ (Vyberte slot) s číslovaným zoznamom 30 predvolieb, prvá z nich je zvýraznená červeno. Pomocou ENKODÉRA sa 

posuňte na predvoľbu novopožadovanú pre slot „A“ (v zobrazenom príklade predvoľba 18) a stlačením ENKODÉRA ju 

zvoľte: 

 

Nová predvoľba je teraz umiestnená do slotu „A“. Rovnakým postupom môžete podľa svojej voľby nahradiť predvoľby 

v slotoch „B“, „C“ a „D“ v BANKE. Ďalšie štyri predvoľby pre rýchly prístup nastavíte tak, že sa ENKODÉROM posuniete 

na druhú banku („BANK 2“) a stlačením ENKODÉRA ju zvolíte: 

 

 

 

Po nakonfigurovaní je všetkých osem predvolieb s rýchlym prístupom ľahko dostupných pomocou nožného prepínača. Ak 

je kombo zapnuté a nožný prepínač je pripojený, je automaticky aktívna BANKA 1. Štyri predvoľby nachádzajúce sa 

v tejto banke sú priradené tlačidlom nožného prepínača „A“, „B“, „C“ a „D“. 

 

Jednoducho zošliapnite tlačidlo korešpondujúce s požadovanou predvoľbou. V zobrazenom príklade je slotu „B“ 

v „BANKE 1“ priradená predvoľba 18 (čo je indikované rozsvietenou červenou LED kontrolkou BANK 1 celkom vľavo, 

rozsvietenou červenou LED kontrolkou nad prepínačom „B“ a v OKIENKU DISPLEJA nožného prepínača).  Predvoľbu 

aktivujte zošliapnutím tlačidla „B“ na nožnom prepínači (žltá šípka): 

 

Ak chcete získať prístup do predvolieb BANKY 2, zošliapnite súčasne tlačidlá „A“ a „B“. Rozsvieti sa zelená LED 

kontrolka „BANK 2“ celkom vľavo, čo indikuje, že štyri predvoľby nachádzajúce sa v „BANKE 2“ boli priradené tlačidlom 

nožného prepínača „A“, „B“, „C“ a „D“. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade zošliapnite tlačidlo korešpondujúce 

s požadovanou predvoľbou. V zobrazenom príklade bola slotu „A“ v „BANKE 2“ priradená predvoľba 5 (čo je indikované 

rozsvietenou zelenou   
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kontrolkou banky celkom vľavo, rozsvietenou červenou LED kontrolkou nad prepínačom „A“ a v OKIENKU DISPLEJA 

nožného prepínača). Predvoľbu aktivujete tak, že zošliapnite tlačidlo „A“: 

 

 

NOŽNÝ PREPÍNAČ: ZAPNUTIE/VYPNUTIE EFEKTOV 
 

Nožným prepínačom je možné zapínať a vypínať efekty v predvoľbe (ak sa v predvoľbe efekt nachádza). To urobíte 

nasledujúcim postupom: Zošliapnite súčasne tlačidlá „A“ a „B“, kým sa nerozsvieti LED kontrolka jantárovej farby 

„EFFECTS“ celkom vľavo (pozrite ilustrácie nižšie). Tlačidlá nožného prepínača „A“, „B“, „C“ a „D“ majú príslušné popisy 

„STOMP“ (A), „MOD“ (B), „DELAY“ (C) a „REVERB“ (D). Vzhľadom na to, že v predvoľbe sa môže nachádzať iba jeden 

efekt z každej kategórie, sú všetky efekty predvoľby automaticky priradené štyrom tlačidlám nožného prepínača. 

 

V zobrazenom príklade obsahuje aktívna predvoľba 9 jeden efekt stompbox a jeden efekt reverb. Čiže v režime 

„EFFECTS“ nožného prepínača je efekt stombox automaticky priradený tlačidlu „A“ nožného prepínača a efekt reverb je 

automaticky priradený tlačidlu „D“ (v predvoľbe sa nenachádza žiadny modulačný efekt ani efekt delay, tlačidlá „B“ a „C“ 

nožného prepínača sú preto neaktívne). Efekt predvoľby zapnete aj vypnete tak, že jednoducho zošliapnete príslušné 

tlačidlo nožného prepínača: 

 

 

 

NOŽNÝ PREPÍNAČ: TAP TEMPO PRE EFEKTY DELAY 

 

Nožný prepínač je vybavený funkciou tap tempo, ktorá sa používa v efektoch omeškania (delay). Táto funkcia umožňuje 

nastaviť frekvenciu pre delay bez použitia rúk. To urobíte nasledujúcim postupom: Najskôr podľa popisu uvedeného 

vyššie preveďte nožný spínač do režimu BANKA 1 alebo 2. Zvoľte predvoľbu, ktorá obsahuje efekt delay, na nožnom 

prepínači dvakrát zošliapnite tlačidlo korešpondujúce s aktuálne zvolenou predvoľbou v požadovanom tempe. Tým dôjde 

k zmene času omeškania rovnakým spôsobom ako pri naťukaní tempa pomocou tlačidla TAP na paneli s ovládaním 

komba (strana 12). 
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pokiaľ zmeny frekvencie pre omeškanie (delay) nie sú uložené, potom po opustení 

predvoľby a pri ďalšom návrate do nej prejde predvoľba na pôvodnú frekvenciu pre delay. K tomu istému dôjde aj pri 

vypnutí a opätovnom zapnutí komba. Ak chcete zmeny v nastavení frekvencie pre delay uložiť, postupujte podľa pokynov 

pre možnosti SAVE (Uložiť), SAVE AS (Uložiť ako) alebo REPLACE (Nahradiť), ktoré sú uvedené na stranách 6 a 7. 
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NOŽNÝ PREPÍNAČ: LADIČKA 
 
Ak chcete použiť nožný prepínač na ladenie bez použitia rúk, zošliapnite súčasne tlačidlá „C“ a „D“, tým aktivujete režim 

chromatickej ladičky. Všimnite si, že prepnutím nožného prepínača do režimu ladičky dochádza tiež k aktivácii displeja 

ladičky na paneli s ovládaním komba Mustang LT50 (strana 16). 
 

V OKIENKU DISPLEJA nožného prepínača sa zobrazí písmeno označujúce výšku tónu najbližšieho k zahranému tónu 

(symboly zobrazené vpravo od písmena výšky tónu značia ostrosť alebo plochosť tónu pri ladení, napr. ostré C alebo 

ploché E). Pri zahraní tónu sa červeno rozsvecujú LED kontrolky nad tlačidlami „A“ a „B“, tie indikujú stupne plochosti, 

alebo LED kontrolky nad tlačidlami „C“ a „D“, tie indikujú stupne ostrosti. Pri dosiahnutí správnej výšky tónu sa zeleno 

rozsvieti prostredná LED kontrolka pod OKIENKOM DISPLEJA nožného prepínača. 
 

Po dokončení ladenia režim ladičky opustíte zošliapnutím ktoréhokoľvek tlačidla. Majte na pamäti, že pri použití ladičky 

pomocou nožného spínača dochádza úplnému stlmeniu zvuku reproduktora. 

 

 

 

Funkciu ladenia nožného prepínača aktivujete tak, že súčasne zošliapnete tlačidlá „C“ a „D“ (dvojitá žltá šípka). V príklade znázornenom vyššie 

je zobrazená nota „G“ ako plochá, čo je indikované rozsvietením červenej LED kontrolky nad tlačidlom „A“ (zelená šípka). 

 

 

 

 
Na tejto ilustrácii je nota „G“ zobrazená ako mierne ostrá, čo je indikované rozsvietením červenej LED kontrolky nad tlačidlom „C“. 

 

 

Na tejto ilustrácii je zobrazená nota „G“ so správnou výškou tónu, čo je indikované rozsvietením zelenej prostrednej LED kontrolky (zelená 

šípka). Po dokončení ladenia režim ladenia pomocou nožného spínača opustíte zošliapnutím ktoréhokoľvek tlačidla.
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FUNKCIA TLAČIDLA MENU: ÚROVEŇ 
 
Tretia funkcia tlačidla MENU – ÚROVEŇ – slúži na ovládanie úrovne pri nahrávaní prostredníctvom USB portu (strana 23) 

na paneli s ovládaním a na výstup mono line (strana 23), keď je kombo pripojené k externému zvukovému a nahrávaciemu 

zariadeniu. Majte na pamäti, ovládač MASTER VOLUME neovláda úroveň na porte USB ani výstupe mono line. 

 

Prístup k tejto funkcii získate tak, že stlačíte tlačidlo MENU, pomocou ENKODÉRA sa posuniete na možnosť LEVELS 

a stlačením ENKODÉRA ju zvolíte. Automaticky sa zvýrazní ovládač úrovne: 

 

 

 

Otáčaním ENKODÉRA nastavte novú hodnotu „ÚROVNE“. Novú hodnotu úrovne odsúhlasíte stlačením ENKODÉRA, tým 

zároveň opustíte ponuku. Druhou možnosťou je stlačenie tlačidla BACK (zelená šípka), tým novú hodnotu odsúhlasíte 

a vrátite sa na obrazovku funkciou tlačidla MENU: 
 

 

 

Pre dosiahnutie čo najlepšej kvality zvuku nastavte „ÚROVEŇ“ tak, aby signál zostával v časti so zelenými pruhmi, len 

zriedka dosahoval jediný žltý pruh a nedosahoval jediný červený pruh celkom vpravo (na ilustrácii vyššie sú zobrazené 

všetky pruhy). Majte na pamäti, že pri zmene predvoľby môže dôjsť k zmene individuálne nastavenej hlasitosti, preto môže 

byť pri zmene predvoľby nutné nastavenie „ÚROVEŇ“ upraviť. 

 

FUNKCIA TLAČIDLA MENU: OBNOVIŤ 
 

Štvrtá funkcia tlačidla MENU – OBNOVIŤ – umožňuje obnovenie všetkých továrenských predvolieb a nastavení 

zosilňovačov. To urobíte nasledujúcim postupom: Stlačte tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posuňte na 

voľbu „RESTORE“ a túto voľbu zvoľte: 

 

  

Meranie úrovne 

výstupu usb/mono line 
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Obnovovanie iniciujete tak, že sa pomocou ENKODÉRA posuniete na možnosť „YES RESTORE“ (Áno, obnoviť) a túto 

možnosť zvolíte. Ak chcete požiadavku na obnovenie zrušiť, stlačte ENKODÉR na možnosti „NO CANCEL“ (Nie, zrušiť 

požiadavku). Alternatívne môžete tiež stlačiť tlačidlo BACK. Počas prebiehajúceho procesu obnovovania sa zobrazuje 

obrazovka s lištou postupu procesu s výzvou „Vyčkajte“. Po tom, ako je obnovenie dokončené, prejde obrazovka na 

obrazovku prvej predvoľby: 
 

 
FUNKCIA TLAČIDLA MENU: O TOMTO KOMBE 
 

Piata funkcia tlačidla MENU – O tomto kombe – zobrazuje aktuálnu verziu firmwaru komba. To urobíte nasledujúcim 

postupom: Stlačte tlačidlo MENU, potom sa pomocou ENKODÉRA posuňte na možnosť ABOUT a zvoľte ju. Zobrazí sa 

aktuálna verzia firmwaru: 
 

 
VSTUP AUX PRE PRIPOJENIE ZVUKOVÉHO ZARIADENIA A VÝSTUP 

PRE ZAPOJENIE SLÚCHADIEL 
 

Panel s ovládaním kombo Mustang LT50 je osadený dvoma zdierkami 3,5 mm (1/8"): vstupom aux na pripojenie 

externého mobilu/audio zriadenia a výstupom na príhodné použitie slúchadiel. 
 

Majte na pamäti, že pri použití vstupu aux sa úroveň hlasitosti pre externé zariadenie nastavuje pomocou ovládača 

hlasitosti na externom zariadení (ovládač komba pre nastavenie hlasitosti nastavuje iba celkovú úroveň hlasitosti a nemá 

vplyv na hlasitosť externého zariadenia pripojeného do vstupnej zdierky aux). Pamätajte tiež, že pri zapojení slúchadiel je 

celkom stlmený zvuk reproduktora, a tiež že signál vstupu aux nie je posielaný do USB portu ani výstupu mono line. 
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USB PORT 
 
 

Panel s ovládaním komba LT50 je osadený USB portom pre nahrávanie zvuku a použitie aplikácie 

Fender TONE (pozrite „Aplikáciu FENDER TONE“ nižšie). Počítač s nahrávacím softvérom zapojte 

pomocou kábla s mikro USB konektorom (nie je súčasťou dodávky) do tohto portu USB. Pre 

pripojenie počítača Apple nie je potrebný žiadny ovládač. Na pripojenie počítača na báze Windows si 

používateľ musí stiahnuť nastavenie ovládača ASIO so zariadením Fender Mustang, dostupné na 

https://support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to-

use. 

 

Majte na pamäti, že USB port a vstup aux je možné použiť súčasne, no USB port nie je možné použiť 

na nahrávanie signálu zo vstupu aux. Pamätajte tiež, že výstup USB je v stereo a že zatiaľ čo ovládanie gainu, hlasitosti a 

zvuku ovplyvňuje úroveň a zvuk USB, ovládač hlasitosti MASTER VOLUME nie. 

 

Pri nahrávaní prostredníctvom USB portu sa ovládač úrovne nachádza vo funkcii LEVELS tlačidla MENU (strana 21). 

 
 

VÝSTUP MONO LINE  
 

Kombo Mustang LT50 má na zadnom paneli výstup 6,35 mm (1/4") mono line na pripojenie 

externého zvukového a nahrávacieho zariadenia. 

 
 

Pri použití výstupu mono line na zadnom paneli komba sa ovládač úrovne pre tento výstup 

nachádza vo funkcii LEVELS tlačidla MENU (strana 21). 

 

Majte na pamäti, že ovládače gainu, hlasitosti a zvuku predvoľby ovplyvnia úroveň a zvuk výstupu 

mono line. Ovládač hlasitosti MASTER VOLUME úroveň výstupu mono line neovplyvňuje. 

Pamätajte, že šum je možné obmedziť alebo odstrániť použitím TRS (stereo) kábla. 

 
FENDER TONE™ 

 

Fender Tone – základná sprievodná aplikácia komb Mustang LT pre počítače Mac a PC – je k dispozícii voľne na 

stiahnutie na fender.com/ToneDesktop. Vyznačuje sa ľahko ovládateľným používateľským rozhraním, používatelia majú 

pohodlnú kontrolu nad existujúcimi funkciami komba Mustang LT50 a navyše prístup k mnohým ďalším funkciám, vrátane: 

 

• Aktualizácie firmwaru 

• Množstvo predvolieb pre vypočutie a stiahnutie 

• Vytváranie a úpravy predvolieb s využitím príhodnej funkcie „Vrátiť zmenu späť“ 

• Úprava predvolieb (nahradenie modelu zosilňovača a modelov efektov, úprava parametrov) 

• Uloženie, premenovanie, presunutie a vymazanie predvoľby 

• Záloha predvolieb a ich obnovenie 

• Pominutie efektu 

 

Viac sa o aplikácii Fender Tone dozviete na fender.com/ToneDesktop 

Pomocné materiály nájdete na fender.com/ToneSupport.  

https://support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to-use
https://support.fender.com/hc/en-us/articles/214343123-How-do-I-know-which-ASIO-Driver-to-use
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
TYP PR 5674 

POŽIADAVKY NA PRÍKON 

VÝSTUPNÝ VÝKON 

110 wattov 

50 wattov do 8 Ω 

VSTUPNÁ IMPEDANCIA 1 MΩ (nástroj) 15 kΩ (aux) 

REPRODUKTOR Jeden špeciálne navrhnutý reproduktor 12" Fender (8Ω) 

NOŽNÝ PREPÍNAČ Štvortlačidlový MGT-4 (voliteľné príslušenstvo, Ref. č. (PN) 0994071000) 

ROZMERY A HMOTNOSŤ Šírka: 43,1 cm Výška: 41,9 cm  Hĺbka: 21,6 cm  Hmotnosť: 9 kg  

Technické údaje výrobku sa môžu zmeniť bez oznámenia. 
 

Pravidelne kontrolujte stránky fender.com/firmware/support, či nedošlo k aktualizácii firmwaru, ktoré rozšíria 

a pozdvihnú vaše zážitky s kombom Mustang 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 (120 V, 60 Hz) NA 

2311201000 (110 V, 60 Hz) TW 

2311203000 (240 V, 50 Hz) AU 

2311204000 (230 V, 50 Hz) UK 

23112005000 (220 V, 50 Hz) ARG 

2311206000 (230 V, 50 Hz) EÚ 

2311207000 (100 V, 50/60 Hz) JP 

2311208000 (220 V, 50 Hz) CN 

2311209000 (220 V, 60 Hz) ROK 

2311213000 (240 V, 50 Hz) MA 

 

 

VÝROBOK SPOLOČNOSTI 

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® a Mustang™ sú obchodné značky spoločnosti FMIC. Iné obchodné značky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. 

Copyright © 2020 FMIC. Všetky práva vyhradené. 

 

PN 7718166000 REV. A 
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