NÁVOD K OBSLUZE

ÚVOD
Tento návod je průvodcem vlastnostmi a funkcemi přístroje Mustang Micro – zesilovače pro sluchátka typu plug-andplay a rozhraní, který jen zapojíte do kytary nebo baskytary a máte k dispozici simulaci zesilovačů, efektů, bluetooth a
další. Mustang Micro má fantastický zvuk profesionálních zesilovačů přesto, že není větší než balíček karet. Je snadno
přenosný a nabízí až šest hodin provozu na baterie.
Mustang Micro je jednoduchý a intuitivní, jeho vyklápěcí 1/4” jack zapojíte do jakéhokoliv běžného modelu nástroje.
Pak zvolte typ zesilovače, typ efektu, nastavte jeho parametr, nastavte hlasitost a tónovou charakteristiku. Zapněte
bluetooth a streamujte. Pak už můžete hrát s podkladem nebo cvičit podle online instrukcí se synchronizovaným
zvukem i obrazem. Mustang Micro vám to vše dodá až do sluchátek nebo do digitálního nahrávacího softwaru.
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SOUČÁSTI

A. VYKLÁPĚCÍ VSTUPNÍ JACK: Standardní 1/4” jack, vyklápěcí o 270 stupňů pro snadnou kompatibilitu se všemi 		
běžnými modely kytar.
B. HLASITOST: Rotační ovladač regulující hlasitost nástroje a celkovou výstupní úroveň do sluchátek nebo 			
nahrávacího softwaru (strana 6).
C. TLAČÍTKA A LEDKA MODELU ZESILOVAČE: Tlačítka (-/+) slouží k volbě zesilovače z 12 dostupných modelů
(strana 4). Zvolený model zesilovače je indikován barvou ledky.
D. TLAČÍTKA A LEDKA EKVALIZÉRU: Tlačítka (-/+) slouží k nastavení tónové charakteristiky (strana 6). Na výběr je 		
rovný průběh, dvě barvy temnějšího zvuku a dvě barvy ostřejšího zvuku. Ekvalizér je zařazen až za zesilovačem. 		
Zvolený tvar ekvalizéru je indikován barvou ledky.
E. TLAČÍTKA A LEDKA EFEKTŮ: Tlačítka (-/+) slouží k volbě efektu (nebo kombinace efektů) z 12 možností (strana 5). 		
Zvolený efekt je indikován barvou ledky.
F. TLAČÍTKA A LEDKA ÚPRAVY EFEKTŮ: Tlačítka (-/+) souží k úpravě jednoho konkrétního parametru zvoleného 		
efektu (strana 6). Zvolené nastavení efektu je indikováno barvou ledky.
G. PŘEPÍNAČ A LEDKA NAPÁJENÍ A BLUETOOTH: Posuvný přepínač se třemi pozicemi, kterým se Mustang Micro 		
zapíná a vypíná a navíc aktivuje bluetooth (strany 3 a 7). Stav napájení, nabíjení a bluetooth je indikován ledkou.
H. VÝSTUP NA SLUCHÁTKA: Zdířka se stereo signálem pro sluchátka.
I. USB-C PORT: Pro nabíjení, výstup signálu pro nahrávání a pro aktualizace
firmwaru (strany 7 a 8).
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ZAPOJENÍ DO KYTARY A ZAPNUTÍ
Zapojení přístroje Mustang Micro™ do kytary už snad ani
nemůže být jednodušší – prostě vyklopte jeho vstupní 1/4” jack
a zasuňte ho do výstupní zdířky kytary (viz obrázek vpravo).
Vypínač napájení (G) přepněte do střední polohy označené jako
„on“ (viz nižší obrázek vpravo). Ledka napájení se na 10 sekund
rozsvítí zeleně a poté zhasne, což znamená, že Mustang Micro je
zapnutý a nabitý (různé barvy ledky indikují různé stupně nabití
– viz část „Nabíjení“ na straně 7). Tím jste připraveni zvolit typ
zesilovače, efektu a jeho parametru, nastavit hlasitost a ekvalizér,
pokud chcete, tak zapnout bluetooth a začít hrát.
Je-li napájení zapnuté, ale po dobu 15 minut nepřijde z nástroje žádný signál, Mustang Micro se automaticky přepne do
úsporného režimu spánku. Ze spánku ho probudíte stisknutím
kteréhokoliv tlačítka.

UPOZORNĚNÍ: Při zapojování přístroje Mustang Micro do nástroje, odpojování od něho, nebo pokud
se dotknete špičky jacku, může přístroj způsobit silný zvukový ráz. Abyste si při používání přístroje a
sluchátek ochránili sluch, dodržujte následující rady:
• Před zapojováním přístroje Mustang Micro do nástroje a odpojováním z něho sejměte sluchátka,
vypněte přístroj nebo ho ztlumte na nulu.
• Přístroj zapínejte s hlasitostí staženou na nulu. Hlasitost poté pomalu zvyšujte až do dosažení pří
jemné hladiny zvuku.
Pokud zapojujete nebo odpojujete nástroj nebo se dotknete špičky vstupního jacku, máte přitom na
hlavě sluchátka, přístroj je zapnutý a jeho hlasitost je na „poslechové“ úrovni, je to stejné, jako kdybys
te kabel od nástroje zastrčili do vybuzeného zesilovače nebo kdybyste se dotkli konce aktivního
nástrojového kabelu.
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VOLBA MODELU ZESILOVAČE
Mustang Micro má 12 modelů zesilovače, které nabízejí zvuky s charakteristikou „clean“, „crunch“,
“high-gain” a “direct”. Chcete-li zvolit zesilovač, stiskněte jedno z tlačítek AMP -/+ (C) na boku
přístroje. Zvolený model zesilovače je indikován barvou ledky, která vydrží svítit 10 sekund. Poté
zhasne až do dalšího stisknutí některého tlačítka.
K dispozici jsou následující typy a modely zesilovačů vyjádřené barvami ledek:
TYP ZVUKU

BARVA LEDKY

NÁZEV ZESILOVAČE

POPIS ZESILOVAČE

Bílá

’65 Twin + Kompresor

Vychází z komba Fender Twin Reverb® 1965 — nepostradatelného
oblíbence na čisté zvuky z poloviny šedesátých let — s kompresorem
nastaveným na nízkou hodnotu.

Červená

’65 Deluxe

Velmi populární Fender z poloviny šedesátých let s parádním zvukem,
který zněl snad z každého hudebního klubu.

Zelená

’57 Twin

Modrá

’60s British

Inspirovaný kombem Vox AC30, na kterém stála celá britská hudební
invaze a které umělo pozoruhodně dobře jak čistý, tak zkreslený zvuk.

Žlutá

’65 Deluxe + Greenbox OD

Stejný jako výše uvedený model ’65 Deluxe, ale včetně Greenbox overdrive založeného na efektu Ibanez TS808 Tube Screamer.

Purpurová

’70s British

Tyrkysová

’90s American

Vychází ze zesilovače Mesa Dual Rectifier s jeho typickým zkreslením
definujícím zvuk „nu-metalu“.

Oranžová

BB15 HighGain

Vychází ze zvuku pořádně vybuzeného zesilovače Fender Bassbreaker 15.

CLEAN

CRUNCH

HIGH-GAIN

DIRECT

Malinová

FBE-100

Světle Zelená

Metal 2000

Fialová

Uber

Světle Modrá

Studiový Předzesilovač

Vychází z originálního komba Fender Twin 1957 – klasického Fendera
2×12” ve tvídovém obleku ceněného pro svou všestrannost od čistých po
zkreslené zvuky.

Inspirovaný modelem Marshall Super Lead z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, zesilovačem, který byl symbolem nastupujícího hard rocku.

Inspirovaný kanálem BE zesilovače Friedman BE-100.
Moderní přepálený zvuk inspirovaný zesilovačem EVH® 5150III.
Ideální pro drsnou, agresivní hudbu; inspirován super-vybuzeným
sólovým kanálem zesilovače Bogner Uberschall.
Studiový předzesilovač pro přímé zapojení do mixážního pultu s čistým,
nijak nezabarveným zvukem. Ideální pro baskytary a akustické nástroje.

Všechny názvy produktů a ochranné známky v tomto návodu, které nejsou majetkem FMIC, jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou zde použity pouze pro označení
produktů, jejichž tón a zvuk tvůrci studovali při vývoji a modelování zvuků tohoto produktu. Použití názvů těchto produktů a ochranných známek nepředstavuje žádnou
příslušnost, propojení, sponzorství ani jiný souhlas mezi firmou FMIC a jakoukoliv třetí stranou.
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VOLBA EFEKTU
Mustang Micro má na výběr 12 efektů (včetně kombinací). Chcete-li zvolit efekt, stiskněte jedno
z tlačítek EFFECTS -/+ (E) na boku přístroje. Zvolený efekt je indikován barvou ledky, která vydrží
svítit 10 sekund. Poté zhasne až do dalšího stisknutí některého tlačítka.
Seznam efektů a jejich indikace barvou ledky:

BARVA LEDKY

NÁZEV EFEKTU

POPIS EFEKTU

Bílá

Large Hall Reverb

Simuluje výrazný dozvuk známý z prostor o velikosti
kinosálů.

Červená

’65 Spring Reverb

Dozvuk, který byl vestavěný v klasických zesilovačích Fender z
poloviny šedesátých let.

Zelená

Modulated Large Hall Reverb

Modrá

Sine Chorus/Large Room
Reverb

Hladce zaoblený chorus pracující s modulací sinusoidy, kombinovaný
s teple znějícím dozvukem větších místností, jako jsou noční kluby.

Žlutá

Triangle Flanger/Large Room
Reverb

Nezaměnitelný flanger pracující s modulací trojúhelníkové vlny,
kombinovaný s teple znějícím dozvukem větších místností, jako jsou
noční kluby.

Purpurová

Vintage Tremolo/Spring
Reverb

Tyrkysová

Bohatě a jasně znějící dozvuk simulující prostor o velikosti koncertního sálu s výraznou modulací vloženou do vnitřní struktury
dozvuku.

Klasické „koktavé“ tremolo Fender tvořené foto-odporem, kombinované s klasickým pružinovým dozvukem z první poloviny
šedesátých let.
Klasický efekt rotujícího reproduktoru Fender z přelomu šedesátých

Vibratone/Large Room Reverb a sedmdesátých let, kombinovaný s teple znějícím dozvukem větších
prostor, jako jsou noční kluby.

Vychází z typického tremola určitých zesilovačů Fender z počátku
šedesátých let, kombinovaný s teple znějícím dozvukem větších
prostor, jako jsou noční kluby.

Oranžová

Harmonic Tremolo/Large
Room Reverb

Malinová

Slapback Delay/Large Room
Reverb

Klasické krátké, ostré echo kombinované s teple znějícím dozvukem
větších prostor, jako jsou noční kluby.

Světle Zelená

Tape Delay/Small Room
Reverb

Vychází z klasického analogového páskového echa s jeho nedokonalostmi vytvářejícími typické kolísání zvuku a „wow“ efekt, kombinovaného s teplejším dozvukem bez výraznějšího echa, typickým pro
menší prostory a „komory“ s klasickou ozvěnou.

Fialová

Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall Reverb

Hladce zaoblený chorus pracující s modulací sinusoidy, kombinovaný s
čistým, prostým echem a výrazným, ostře znějícím dozvukem velkých
sálů.

Světle Modrá

2290 Delay/Large Room
Reverb

Inspirovaný digitálním echem TC Electronic TC 2290 z osmdesátých
let oceňovaným pro jiskřivý zvuk opakovaných frází a flexibilní
možnosti modulace a umístění ve stereobázi – kombinovaný s teple
znějícím dozvukem větších prostor, jako jsou noční kluby.

Všechny názvy produktů a ochranné známky v tomto návodu, které nejsou majetkem FMIC, jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou zde použity pouze pro označení
produktů, jejichž tón a zvuk tvůrci studovali při vývoji a modelování zvuků tohoto produktu. Použití názvů těchto produktů a ochranných známek nepředstavuje žádnou
příslušnost, propojení, sponzorství ani jiný souhlas mezi firmou FMIC a jakoukoliv třetí stranou.
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ÚPRAVA EFEKTŮ
U každého efektu přístroje Mustang Micro je možné upravit jeden konkrétní parametr, a to
v šesti stupních. Provádí se to pomocí tlačítek MODIFY -/+ (F) na boku přístroje. Pět z nich
představuje různou sílu parametru: střední výchozí hodnotu, dvě hodnoty slabší (- a --) a dvě
silnější (+ and ++). Zvolená hodnota upravitelného parametru efektu je indikována barvou
ledky, která vydrží svítit 10 sekund. Poté zhasne až do dalšího stisknutí některého tlačítka.
Chcete-li použít jen zvuk zesilovače bez efektu, je k dispozici ještě šestá hodnota „bypass“
(obejití efektu ---).
Efekty a parametr, který je u každého nich možné nastavit, jsou uvedeny v následující tabulce vlevo. Možné hodnoty
parametrů efektů pod tlačítky MODIFY a odpovídající barvy ledky jsou uvedeny v následující tabulce vpravo:
NÁZEV EFEKTU

UPRAVOVANÝ
PARAMETR

Hall Reverb

Hlasitost dozvuku

’65 Spring Reverb

Hlasitost dozvuku

Modulated Large Hall

Hlasitost dozvuku

HODNOTA UPRAVOVANÉHO
PARAMETRU EFEKTU

BARVA LEDKY

Sine Chorus/Large Room

Hloubka chorusu

- - - (BYPASS)

Fialová

--

Modrá

-

Zelená

Triangle Flanger/Large Room

Hloubka flangeru

Vintage Tremolo/Spring
Reverb

Rychlost tremola

Vibratone/Large Room

Rychlost rotoru vibratonu

Harmonic Tremolo/Large Hall

Rychlost tremola

Slapback/Large Room

Hlasitost echa

Tape Delay/Small Room
Reverb

Hlasitost echa

Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall

Hlasitost echa

2290 Delay/Large Room

Doba zpoždění

VÝCHOZÍ

Bílá

+

Žlutá

++

Červená

NASTAVENÍ HLASITOSTI A EKVALIZÉRU
Jakmile máte zvolený model zesilovače a typ efektu, snadno si nastavíte celkovou hlasitost a ekvalizér. Celkovou hlasitost můžete regulovat prostým otáčením kolečka ovladače (B) na požadovanou
úroveň (obrázek vpravo). Pamatujte, že ovladač hlasitosti ovládá pouze nástroj a celkovou hlasitost. Poměr mezi nástrojem a zvukovým podkladem přicházejícím přes bluetooth se musí nastavit
ovladačem hlasitosti na externím zařízení, z něhož zvukový podklad přichází.
Ekvalizér pro celkový zvuk má k dispozici pět průběhů, které se volí jedním z tlačítek EQ -/+
(D) na boku přístroje (obrázek níže). Výchozí je střední plochý průběh, kromě něho je možno
volit dvě úrovně „zatemnění“ zvuku (- a --) a dvě úrovně „rozjasnění“ zvuku (+ a ++). Ekvalizér
ovlivňuje zvuk až za zvoleným zesilovačem a efektem. Zvolené nastavení ekvalizéru je indikováno barvou ledky (viz následující tabulka), která vydrží svítit 10 sekund. Poté zhasne až do dalšího
stisknutí některého tlačítka.
ZVUK

NASTAVENÍ EQ

Nejtemnější

--

Modrá

Temnější

-

Zelená

Rovný

Střední (výchozí)

Bílá

Ostřejší

+

Žlutá

Nejostřejší

++

Červená

6

BARVA LEDKY

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

BLUETOOTH
Mustang Micro umí snadno streamovat audio přes bluetooth, takže si můžete do
sluchátek hrát spolu s podkladem. Chytré telefony a další externí zařízení vidí v systému
bluetooth přístroj jako „Mustang Micro“.
Chcete-li aktivovat režim párování zařízení přes bluetooth, přesuňte vypínač napájení (G)
doleva k symbolu bluetooth a na dvě sekundy ho tam podržte. V této pozici přepínač nedrží, vrací ho pružina, takže je nutné ho tam podržet. Po uvolnění se vrátí do střední pozice
„ON“. V režimu párování ledka nad přepínačem bliká modře, a to po dobu dvou minut nebo
do úspěšného navázání spojení (spárování).
Po úspěšném propojení se ledka na 10 sekund modře rozsvítí a poté zhasne.
Chcete-li zařízení připojené k přístroji Mustang Micro přes bluetooth odpojit, podržte na dvě sekundy přepínač v
poloze bluetooth a poté ho uvolněte (stejně jako při párování). Spojení přes bluetooth se tím ukončí a Mustang Micro
se vrátí do režimu párování s modře blikající ledkou. Pokud se přes bluetooth do dvou minut nenaváže spojení s jiným
přístrojem, pokusy o spárování se ukončí a modrá ledka zhasne. Alternativně můžete spojení ukončit na straně externího zařízení.
Mustang Micro se automaticky spáruje s naposledy připojeným zařízením – pokud je toto zařízení k dispozici. Upozorňujeme, že ovladač hlasitosti (B) ovládá pouze nástroj a celkovou hlasitost. Poměr mezi hlasitostí nástroje a zvukem
přicházejícím přes bluetooth se musí regulovat ovladačem hlasitosti na externím zařízení připojeném přes Bluetooth.

NABÍJENÍ
Mustang Micro nabízí až šest hodin provozu na baterii. Přístroj se nabíjí přes port USB-C (H) na
spodní straně přiloženým USB kabelem.
Stav nabití indikuje ledka nad vypínačem napájení (G):

BARVA LEDKY

STAV BATERIE

Žlutá (Svítící)

Do USB je připojeno napájení a přístroj se nabíjí, ať už je zapnutý nebo
vypnutý.

Zelená (Svítící)

Napájení je zapnuté, USB zapojeno a baterie plně nabitá.

Zelená (Blikající)

Baterie je nabitá na více než 50 % a USB není zapojeno. Ledka blikne zeleně
jednou za 5 sekund na dobu jedné sekundy.

Žlutá (Blikající)

Baterie je nabitá na 20 až 50 % a USB není zapojeno. Ledka blikne žlutě
jednou za 5 sekund na dobu jedné sekundy.

Červená (Blikající)

Baterie je nabitá na méně než 20 % a USB není zapojeno. Ledka blikne červeně jednou za 5 sekund na dobu jedné sekundy.

Červená
(Rychle Blikající)

Při zapnutém přístroji a zapojeném USB ledka rychle bliká, což upozorňuje
na chybu nabíjení baterie pravděpodobně způsobenou extrémní teplotou.
Odpojte USB, přístroj vypněte, nechejte ho temperovat na teplotu místnosti
a znovu zapněte.
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NAHRÁVÁNÍ
Mustang Micro lze používat jako vstupní zařízení pro digitální nahrávací software, a to po
zapojení USB kabelu do portu USB-C (H) na spodní straně přístroje a jeho druhého konce do
USB portu počítače Mac nebo PC.
Upozorňujeme, že Mustang Micro se dá při komunikaci přes USB používat pouze jako zdroj
zvuku (zvuk se nedá pouštět zpět z počítače do přístroje Mustang Micro jako odposlech).
Pro připojení k počítači Apple není nutný žádný externí ovladač. Potřebujete-li pomoc s konfigurací USB a nahráváním
přes USB, navštivte na stránkách https://support.fender.com sekci s názvem „Connected Amps“.

AKTUALIZACE FIRMWARU
Chcete-li firmware přístroje Mustang Micro aktualizovat, postupujte následovně:
1. Jeden konec USB kabelu připojte do počítače PC nebo Mac a druhý do portu USB-C ve
VYPNUTÉM přístroji Mustang Micro.
2. Stiskněte a podržte tlačítko AMP „-“ (C).
3. Držte tlačítko AMP „-“ stisknuté, zapněte Mustang Micro a tlačítko podržte stisknuté ještě tři sekundy.
Úspěšné zahájení aktualizace firmwaru potvrdí bíle svítící ledka hlavního vypínače (G) po dobu 10 sekund. Poté začne
ledka blikat, což indikuje probíhající aktualizaci.
Po úspěšném dokončení aktualizace začne ledka nepřerušovaně svítit zeleně, v případě neúspěšné aktualizace červeně. Mustang Micro se v průběhu aktualizace automaticky zapne. Po úspěšné aktualizaci odpojte od přístroje USB
kabel a Mustang Micro restartujte.

AKTUALIZACE FIRMWARU
ZAHÁJENA (SVÍTÍ)
PROBÍHÁ (BLIKÁ)

AKTUALIZACE FIRMWARU
ÚSPĚŠNÁ (SVÍTÍ)

AKTUALIZACE FIRMWARU
NEÚSPĚŠNÁ (SVÍTÍ)

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Obnovením továrního nastavení přístroje se všechna tlačítka (AMP, EQ, EFFECTS, MODIFY) vrátí na původní hodnoty
nastavené ve výrobě a smaže se seznam zařízení spárovaných přes bluetooth.
Tovární nastavení obnovíte zapnutím přístroje Mustang Micro při stisknutých tlačítcích EQ „+“ (D) a EFFECTS „-“ (E) a
jejich podržením na další tři sekundy. Ledky nad tlačítky EQ a EFFECTS se po resetu rozsvítí bíle (stejně tak i ledky nad
tlačítky AMP a MODIFY, která nejsou na následujícím obrázku zobrazena).
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SPECIFIKACE
TYP
VSTUP
VSTUPNÍ IMPEDANCE
VÝSTUP
VÝSTUPNÍ VÝKON
IMPEDANCE SLUCHÁTEK
TYP BATERIE
PROUD V USB
VÝDRŽ
BLUETOOTH
ROZMĚRY (SE SKLOPENÝM
JACKEM)
HMOTNOST

PR 5833
1/4” plug
1MΩ
1/8” stereo
30mW/kanál
Větší než 16 Ω
Lithium-iontová, nabíjecí
600 mA (max)
4 hodiny (vysoká hlasitost) až 6 hodin (nízká hlasitost)
V5.0 s protokolem A2DP v1.3.1
š × v × t = 38,1 × 80 × 28,7 mm
51g
Specifikace produktu se může bez oznámení měnit.
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PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN
NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号

Mustang Micro
2311300000 US, CAN, EU, AU, JP
2311314000 MEX, CN

产品中有害物质的名称及含量
有害物质
部件名称

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

O
O
X
X
X
O

O
O
O
O
O
O

O
O
X
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注： 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
*产品含有喇叭单元时有效。
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