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Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po właściwościach i funkcjach urządzenia Mustang Micro – wzmacniacza słuc-
hawkowego typu plug-and-play oraz interfejsu – które łączy się bezpośrednio z gitarą lub gitarą basową w celu otrzy-
mania symulacji wzmacniaczy, efektów, bluetooth i nie tylko. Mustang Micro ma fantastyczny dźwięk profesjonalnych 
wzmacniaczy, mimo że nie jest większy od talii kart. Jest łatwo przenośny i zapewnia do sześciu godzin pracy na baterii. 

Mustang Micro jest prosty i intuicyjny, jego odchylany jack 1/4 “podłącza się do dowolnych standardowych modeli in-
strumentów. Następnie wybiera się rodzaj wzmacniacza, rodzaj efektu, ustawia się jego parametry, reguluje się głośność 
i charakterystykę tonu. Można włączyć bluetooth i strumieniować muzykę, aby grać razem z nią lub ćwiczyć według 
instrukcji online z zsynchronizowanym dźwiękiem i wideo. Mustang Micro dostarcza to wszystko bezpośrednio do 
słuchawek lub oprogramowania do nagrywania cyfrowego.

WSTĘP
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WYPOSAŻENIE

A. ODCHYLANY JACK WEJŚCIOWY: Standardowy jack 1/4”, odchylany o 270 stopni dla łatwej kompatybilności ze   
 wszystkimi standardowymi modelami gitar. 

B. GŁOŚNOŚĆ: Pokrętło dla regulacji głośności urządzenia i ogólnego poziomu wyjścia do słuchawek lub opro  
 gramowania nagrywającego (strona 6). 

C. PRZYCISKI I DIODA LED MODELU WZMACNIACZA: Przyciski (-/+) służą do wybierania spośród 12 dostępnych   
 modeli wzmacniaczy (strona 4). Wybrany model wzmacniacza wskazany jest przez kolor diody LED. 

D. PRZYCISKI I DIODA LED EQUALIZERA: Przyciski (-/+) służą do ustawienia charakterystyki tonów (strona 6). Do wy  
 boru ustawienie płaskie oraz dwa ustawienia stopniowo ciemniejsze i dwa stopniowo ostrzejsze. Equalizer ustawi  
 ony jest dopiero za wzmacniaczem. Wybrane ustawienie equalizera wskazane jest przez kolor diody LED. 

E. PRZYCISKI I DIODA LED EFEKTÓW: Przyciski (-/+) służą do wybierania spośród 12 możliwości efektów (lub ich   
 połączeń) (strona 5). Wybrany efekt wskazany jest przez kolor diody LED. 

F. PRZYCISKI I DIODA LED MODYFIKACJI EFEKTÓW: Przyciski (-/+) służą do modyfikacji jednego konkretnego para  
 metru wybranego efektu (strona 6). Wybrana modyfikacja efektu wskazana jest przez kolor diody LED. 

G. PRZEŁĄCZNIK I DIODA LED ZASILANIA ORAZ BLUETOOTH: Przesuwny przełącznik z trzema pozycjami włączenia  
 i wyłączenia Mustang Micro oraz włączenia bluetooth (strony 3 i 7). Dioda LED wskazuje stan zasilania, ładowania   
 oraz bluetooth. 

H. WYJŚCIE DLA SŁUCHAWEK: Gniazdo z sygnałem stereo dla słuchawek. 
 
I. PORT USB-C: Dla ładowania, wyjście sygnału dla nagrywania oraz aktualizacji  
      oprogramowania (strony 7 i 8).
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Podłączenie Mustang Micro™ do gitary już chyba nie może być 
prostsze - wystarczy odchylić jego wejściowy jack 1/4 “i podłączyć 
do gniazda wyjściowego gitary (patrz ilustracja po prawej). 
 
Wyłącznik zasilania (G) należy przełączyć na pozycję środkową 
„ON” (patrz rysunek poniżej po prawej stronie). Dioda LED zasila-
nia zaświeci się na zielono przez 10 sekund, a następnie zgaśnie, 
wskazując, że Mustang Micro jest włączony i naładowany (różne 
kolory diody LED wskazują na różne poziomy naładowania – patrz 
rozdział „Ładowanie” na stronie 7). Teraz można wybierać rodzaj 
wzmacniacza, efektu i jego parametrów, regulować głośność i 
equalizer oraz w razie potrzeby włączyć bluetooth i zacząć grać. 
 
Jeśli zasilanie jest włączone, ale przez 15 minut nie zostanie otrzy-
many żaden sygnał z instrumentu, Mustang Micro automatycznie 
przechodzi w tryb uśpienia. Z takiego trybu można go wybudzić 
naciskając dowolny przycisk.

PODŁĄCZENIE DO GITARY I WŁĄCZENIE

                OSTRZEŻENIE: Podłączenie Mustang Micro do instrumentu, odłączenie go lub dotknięcie końca jacka 
może spowodować głośny dźwięk. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu podczas korzystania z urządzenia  

                i noszenia słuchawek należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

                •    Podczas podłączania lub odłączania urządzenia Mustang Micro do/z instrumentu należy zdjąć słuc 
     hawki, wyłączyć urządzenie oraz wyciszyć go do zera. 

                •    Urządzenie należy włączać z głośnością wyciszoną do zera. Głośność następnie należy powoli stop 
     niowo zwiększać aż do uzyskania przyjemnego poziomu. 

 Podłączenie lub odłączenie urządzenia lub dotknięcie końca jacka wejściowego mając założone 
                 słuchawki, włączone urządzenie i głośność jest podobne do podłączenia kabla od instrumentu do     
 prawdziwego wzmacniacza z włączoną głośnością lub do dotykania odsłoniętego końca kabla od  
 prawdziwego instrumentu.
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Mustang Micro posiada 12 modeli wzmacniaczy oferujących dźwięki o charakterystykach 
„clean“, „crunch“, “high-gain” i “direct”. Aby wybrać wzmacniacz, należy nacisnąć jeden z przy-
cisków AMP -/+ (C) z boku urządzenia. Wybrany model wzmacniacza zostanie wskazany przez 
kolor diody LED, który utrzymuje się przez 10 sekund. Następnie zgaśnie, aż do ponownego 
naciśnięcia któregoś z przycisków. 

Do dyspozycji są poniższe rodzaje i modele wzmacniaczy wskazane przez kolor diody LED: 

WYBÓR MODELU WZMACNIACZA

TYP 
DŹWIĘKU 

KOLOR DI-
ODY LED NAZWA WZMACNIACZA OPIS WZMACNIACZA

CLEAN

Biały ’65 Twin + Kompresor
Bazuje na wzmacniaczu Fender Twin Reverb® 1965 — niezbęd-
ny ulubieniec z połowy lat sześćdziesiątych doceniany za czyste 
brzmienie – z kompresorem ustawionym na niską wartość.

Czerwony ’65 Deluxe Bardzo popularny model Fender z połowy lat 60 o znakomitym 
dźwięku brzmiącym chyba w każdym klubie muzycznym.

Zielony ’57 Twin
Bazuje na oryginalnym wzmacniaczu Fender Twin 1957 – klasyczny 
model z początków ery 2x12” Fender tweed, klasyka ceniona za 
swoją uniwersalność czystych i przesterowanych brzmień.

Niebieski ’60s British
Inspirowany wzmacniaczem Vox AC30, który był siłą napędową 
brytyjskiej inwazji i który produkował imponujące czyste i przes-
terowane brzmienie.

CRUNCH

Żółty ’65 Deluxe + Greenbox OD Podobnie jak wyżej wymieniony model ’65 Deluxe, ale łącznie z Green-
box overdrive zainspirowany efektem Ibanez TS808 Tube Screamer.

Purpurowy ’70s British
Inspirowany modelem Marshall Super Lead z końca lat 
sześćdziesiątych i początku siedemdziesiątych, wzmacniacz, który 
napędzał wschód stylu hard rock.

Turkusowy ’90s American Bazuje na modelu Mesa Dual Rectifer o charakterystycznym prz-
esterze kształtującym brzmienie „nu-metal”.

HIGH-GAIN

Pomarańczowy BB15 HighGain Bazuje na ustawieniu struktury wysokiego wzmocnienia wzmacni-
acza Fender Bassbreaker 15.

Malinowy FBE-100 Zainspirowany kanałem BE wzmacniacza Friedman BE-100.

Jasnozielony Metal 2000 Nowoczesny wysoki poziom sygnału aż do przeciążenia bazujący na 
wzmacniaczu EVH® 5150”’.

Fioletowy Uber
Idealny dla ciężkiej, agresywnej muzyki; zainspirowany kanałem 
wiodącym o bardzo wysokim współczynniku wzmocnienia głowy 
wzmacniacza Bogner Uberschall.

DIRECT Jasnoniebieski Studio Preamp
Bezpośredni sygnał do stołu mikserskiego, czystość studyjnego 
przedwzmacniacza z czystym, niezmodyfikowanym brzmieniem. 
Idealny dla gitar basowych oraz instrumentów akustycznych.

Wszystkie nazwy produktów i znaki towarowe występujące w niniejszej instrukcji, które nie stanowią własności FMIC, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli i zos-
tały wykorzystane jedynie do identyfikacji produktów, których brzmienie i dźwięk były badane podczas opracowywania modelu brzmienia dla niniejszego produktu. Korzyst-
anie z tych produktów i znaków towarowych nie oznacza żadnego powiązania, połączenia, sponsorowania lub zatwierdzenia między FMIC a jakąkolwiek stroną trzecią.
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Mustang Micro posiada do wyboru 12 efektów (w tym połączonych). Aby wybrać efekt, należy 
nacisnąć jeden z przycisków EFFECTS -/+ (E) z boku urządzenia. Wybrany efekt zostanie ws-
kazany przez kolor diody LED, który utrzymuje się przez 10 sekund. Następnie gaśnie, aż do 
ponownego naciśnięcia któregoś z przycisków.

Lista efektów wskazanych przez kolor diody LED: 

WYBÓR EFEKTU

KOLOR DIODY LED NAZWA EFEKTU OPIS EFEKTU
Biały Large Hall Reverb Symuluje jasny pogłos znany z pomieszczeń wielkości sali kinowej.

Czerwony ’65 Spring Reverb Efekt pogłosu instalowany w klasycznych wzmacniaczach Fender w 
połowie lat sześćdziesiątych.

Zielony Modulated Large Hall Reverb
Mocny i jasny pogłos symulujący przestrzeń wielkości sali koncer-
towej z wyrazistą modulacją dodaną do wewnętrznej struktury 
pogłosu.

Niebieski Sine Chorus/Large Room 
Reverb

Delikatny efekt chorus pracujący z modulacją sinusoidalną, połączony 
z ciepłym brzmieniem pogłosu słyszalnym w większych pomieszczeni-
ach, takich jak liczne kluby nocne.

Żółty Triangle Flanger/Large Room 
Reverb

Charakterystyczny efekt flanger używający trójkątną funkcję 
modulacji, połączony z ciepłym brzmieniem pogłosu słyszalnym w 
większych pomieszczeniach, takich jak liczne kluby nocne.

Purpurowy Vintage Tremolo/Spring 
Reverb

Klasyczne „zacinające” lampowe tremolo marki Fender, połączone z 
klasycznym efektem reverb z pierwszej połowy lat sześćdziesiątych.

Turkusowy Vibratone/Large Room Reverb

Klasyczny efekt marki Fender z końca lat 60 i początku lat 70, z 
brzmieniem głośnika rotacyjnego, połączony z ciepłym brzmieniem 
pogłosu słyszalnym w większych pomieszczeniach, takich jak liczne 
kluby nocne.

Pomarańczowy Harmonic Tremolo/Large 
Room Reverb

Bazuje na charakterystycznym efekcie tremolo wbudowanym do 
pewnych wzmacniaczy Fender na początku lat 60, połączony z 
ciepłym brzmieniem pogłosu słyszalnym w większych pomieszczeni-
ach, takich jak liczne kluby nocne.

Malinowy Slapback Delay/Large Room 
Reverb

Klasyczne krótkie, ostre echo, połączone z ciepłym brzmieniem 
pogłosu słyszalnym w większych pomieszczeniach, takich jak liczne 
kluby nocne.

Jasnozielony Tape Delay/Small Room 
Reverb

Oparty na echu klasycznej taśmy analogowej z niedoskonałościami 
powodującymi charakterystyczny efekt „wow” i „flutter”, połączony z 
ciepłym pogłosem z mniej wyraźnym echem, typowy dla mnie-
jszych przestrzeni i komór echa.

Fioletowy Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall Reverb

Delikatny efekt chorus pracujący z modulacją sinusoidalną, połączony 
z czystym, prostym echem oraz charakterystycznym, ostro brzmiącym 
pogłosem wielkich sal.

Jasnoniebieski 2290 Delay/Large Room 
Reverb

Zainspirowany efektem delay TC Electronic TC 2290, standardowy 
cyfrowy delay z lat 80 nadal poszukiwany ze względu na wyraźne 
powtórzenia i wszechstronne opcje panning/modulation, połączony 
z ciepłym brzmieniem pogłosu słyszalnym w większych pomieszcze-
niach, takich jak liczne kluby nocne.

Wszystkie nazwy produktów i znaki towarowe występujące w niniejszej instrukcji, które nie stanowią własności FMIC, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli i zos-
tały wykorzystane jedynie do identyfikacji produktów, których brzmienie i dźwięk były badane podczas opracowywania modelu brzmienia dla niniejszego produktu. Korzyst-
anie z tych produktów i znaków towarowych nie oznacza żadnego powiązania, połączenia, sponsorowania lub zatwierdzenia między FMIC a jakąkolwiek stroną trzecią.
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Dla każdego efektu urządzenia Mustang Micro można ustawić jeden konkretny parametr w 
sześciu poziomach. Dokonuje się tego za pomocą przycisków MODIFY -/+ (F) z boku urządze-
nia. Pięć z nich reprezentuje różną moc parametru: środkowa wartość domyślna, dwie słabsze 
wartości (- i --) oraz dwie silniejsze wartości (+ i ++). Wybrana wartość modyfikowanego efek-
tu zostanie wskazana przez kolor diody LED, który utrzymuje się przez 10 sekund. Następnie 
zgaśnie, aż do ponownego naciśnięcia któregoś z przycisków.

Aby skorzystać jedynie z dźwięku wzmacniacza bez efektów, należy wybrać szóstą wartość „bypass” (obejście efektu ---). 
 
Efekty i parametr, który można ustawić dla każdego z nich, zostały wymienione w poniższej tabeli po lewej stronie. Moż-
liwe wartości parametrów efektów pod przyciskami MODIFY i odpowiadające im kolory diod LED zostały wymienione w 
poniższej tabeli po prawej stronie: 

MODYFIKACJA EFEKTÓW 

NAZWA EFEKTU MODYFIKOWANY 
PARAMETR

Hall Reverb Głośność pogłosu 

’65 Spring Reverb Głośność pogłosu 

Modulated Large Hall Głośność pogłosu 

Sine Chorus/Large Room Głębia chorusu

Triangle Flanger/Large Room Głębia flangeru

Vintage Tremolo/Spring 
Reverb

Szybkość tremolo

Vibratone/Large Room Szybkość rotoru vibratonu 

Harmonic Tremolo/Large Hall Szybkość tremolo

Slapback/Large Room Głośność echa

Tape Delay/Small Room 
Reverb

Głośność echa

Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall

Głośność echa

2290 Delay/Large Room Czas opóźnienia

WARTOŚĆ MODYFIKOWA-
NEGO PARAMETRU EFEKTU KOLOR DIODY LED

- - - (BYPASS) Fioletowy

- - Niebieski

- Zielony

DOMYŚLNY Biały

+ Żółty

+ + Czerwony

Po wybraniu modelu wzmacniacza i rodzaju efektu można łatwo dostosować ogólną głośność i equal-
izer. Ogólną głośność można wyregulować po prostu kręcąc pokrętłem (B) na żądany poziom (zdjęcie 
po prawej). Należy pamiętać, że pokrętło do regulacji głośności wpływa tylko na instrument i ogólną 
głośność. Stosunek między instrumentem a ścieżką dźwiękową przechodzącą przez Bluetooth należy ust-
awić za pomocą regulacji głośności na urządzeniu zewnętrznym, z którego pochodzi ścieżka dźwiękowa. 

Equalizer ogólnego dźwięku posiada pięć trybów, które wybiera się jednym z przycisków EQ -/+ (D) z 
boku urządzenia (zdjęcie poniżej). Domyślnym ustawieniem jest ustawienie średnie płaskie, dodatkowo 
do wyboru są dwa poziomy „przyciemnienia” dźwięku (- i --) oraz dwa poziomy „rozjaśnienia” dźwięku 
(+ i ++). Equalizer wpływa na dźwięk za wybranym wzmacniaczem i efektem. Wybrane ustawienie equal-
izera zostanie wskazane przez kolor diody LED (patrz poniższa tabela), który utrzymuje się przez 10 sekund. 
Następnie zgaśnie, aż do ponownego naciśnięcia któregoś z przycisków.

USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI I EQUALIZERA
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REGULACJA 
GŁOŚNOŚCI 

DŹWIĘK USTAWIENIE EQ KOLOR DIODY LED
Najciemniejszy - - Niebieski

Ciemniejszy - Zielony

PłaskiPłaski Średnie (domyślne) Biały

Ostrzejszy + Żółty

Najostrzejszy + + Czerwony



Mustang Micro może łatwo strumieniować dźwięk przez bluetooth, można więc grać do 
słuchawek razem z tłem. Smartfony i inne urządzenia zewnętrzne widzą niniejsze urządze-
nie w systemie Bluetooth jako „Mustang Micro”.

Aby aktywować tryb parowania urządzenia przez bluetooth, należy przesunąć wyłącznik 
zasilania (G) w lewo do ikonki bluetooth i przytrzymać go tam przez dwie sekundy. Na tej 
pozycji przełącznik nie utrzyma się, gdyż cofany jest przez sprężynę, więc trzeba go tam 
przytrzymać. Po zwolnieniu powraca do środkowej pozycji „ON”. W trybie parowania dioda 
LED nad przełącznikiem miga na niebiesko przez dwie minuty lub do pomyślnego nawiązania połączenia (sparowania). 

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia dioda LED świeci się na niebiesko przez 10 sekund, a następnie zgaśnie. 

Aby odłączyć urządzenie połączone z Mustang Micro przez Bluetooth, należy przytrzymać przełącznik w pozycji blue-
tooth przez dwie sekundy, a następnie go zwolnić (tak samo jak podczas parowania). W ten sposób połączenie zosta-
nie ukończone i Mustang Micro powróci do trybu parowania z diodą LED migającą na niebiesko. Jeśli w ciągu dwóch 
minut nie zostanie nawiązane połączenie z innym urządzeniem przez Bluetooth, próby parowania zostaną zakońc-
zone, a niebieska dioda zgaśnie. Alternatywnie można zakończyć połączenie po stronie urządzenia zewnętrznego. 

Mustang Micro automatycznie paruje się z ostatnim podłączonym urządzeniem - jeśli jest dostępne. Należy pamiętać, 
że pokrętło do regulacji głośności (B) wpływa tylko na instrument i ogólną głośność. Stosunek między głośnością 
instrumentu a ścieżką dźwiękową przechodzącą przez bluetooth należy ustawić za pomocą regulacji głośności na 
urządzeniu zewnętrznym podłączonym za pomocą Bluetooth.

BLUETOOTH

Mustang Micro zapewnia nawet sześć godzin pracy na baterii. Urządzenie ładuje się przez port 
USB-C (H) w dolnej części za pomocą dołączonego kabla USB. 

Stan naładowania wskazuje dioda LED powyżej wyłącznika zasilania (G):

ŁADOWANIE

KOLOR DIODY LED STAN BATERII

Żółty (świeci) Do USB podłączone jest zasilanie i urządzenie ładuje się niezależnie od tego, 
czy jest włączone, czy wyłączone.

Zielony (świeci) Zasilanie jest włączone, USB podłączone i bateria w pełni naładowana.

Zielony (miga) Bateria jest naładowana w ponad 50 % i USB nie jest podłączone. Dioda LED 
miga na zielono raz na 5 sekund przez jedną sekundę.

Żółty (miga) Bateria jest naładowana na 20 – 50 % i USB nie jest podłączone. Dioda LED 
miga na żółto raz na 5 sekund przez jedną sekundę.

Czerwony (miga) Bateria jest naładowana na 20 – 50 % i USB nie jest podłączone. Dioda LED 
miga na czerwono raz na 5 sekund przez jedną sekundę.

Czerwony
(szybko miga)

Gdy urządzenie jest włączone i USB jest podłączone, dioda LED szybko miga, 
wskazując na błąd ładowania akumulatora, prawdopodobnie spowodowany 
ekstremalną temperaturą. Należy odłączyć USB, wyłączyć urządzenie, pozos-

tawić go do ostygnięcia do temperatury pokojowej i ponownie włączyć.
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Mustang Micro może być używany jako urządzenie wejściowe dla oprogramowania do nagry-
wania cyfrowego, podłączając kabel USB do portu USB-C (H) w dolnej części urządzenia, a jego 
drugi koniec do portu USB w komputerze Mac lub PC. 

Należy pamiętać, że Mustang Micro można podczas komunikacji przez USB używać jedynie jako 
źródło dźwięku (dźwięku nie można puszczać z powrotem z komputera do urządzenia Mustang 
Micro jako odsłuch). 

Do połączenia z komputerem Apple nie jest wymagany żaden sterownik zewnętrzny. Aby uzyskać pomoc dotyczącą 
konfiguracji USB i nagrywania przez USB, należy odwiedzić sekcję o nazwie „Connected Amps” na stronie https://sup-
port.fender.com.

NAGRYWANIE

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia Mustang Micro, należy wykonać następujące kroki: 
 
1. Jeden koniec kabla USB należy podłączyć do komputera PC lub Mac i drugi do portu USB-C w    
     WYŁĄCZONYM urządzeniu Mustang Micro.

2. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk AMP „-“ (C).

3. Należy trzymać naciśnięty przycisk AMP „-“, włączyć Mustang Micro i trzymać przycisk 
     naciśnięty jeszcze przez trzy sekundy.

Pomyślne uruchomienie aktualizacji oprogramowania zostanie potwierdzone świecącą białą diodą LED głównego 
wyłącznika (G) przez 10 sekund. Następnie dioda LED zacznie migać, wskazując, że trwa aktualizacja. 
 
Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji dioda LED zaświeci się na zielono w sposób ciągły, w przypadku nieudanej aktu-
alizacji zaświeci się na czerwono. Mustang Micro włączy się automatycznie podczas aktualizacji. Po pomyślnej aktualizacji 
należy odłączyć kabel USB od urządzenia i ponownie uruchomić Mustang Micro. 

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Przywracając urządzenie do ustawień fabrycznych, wszystkie przyciski (AMP, EQ, EFFECTS, MODIFY) wracają do pier-
wotnych ustawień fabrycznych, a lista urządzeń sparowanych przez bluetooth zostanie usunięta. 

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć Mustang Micro trzymając naciśnięte przyciski EQ „+” (D) i EFFECTS „-” 
(E) przez kolejne trzy sekundy. Diody LED nad przyciskami EQ i EFFECTS po ponownym uruchomieniu zaświecą się na biało 
po zresetowaniu (podobnie jak diody LED nad przyciskami AMP i MODIFY, które nie są pokazane na poniższym zdjęciu).

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
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AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
ZOSTAŁA URUCHOMIONA (ŚWIECI) 

ODBYWA SIĘ (MIGA) 

POMYŚLNA AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA (ŚWIECI)

NIEPOMYŚLNA AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA (ŚWIECI)



DANE TECHNICZNE 
 
TYP PR 5833 

WEJŚCIE 1/4” jack  
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA 1MΩ 

WYJŚCIE 1/8” stereo 

MOC WYJŚCIOWA 30mW/kanal 

IMPEDANCJA SŁUCHAWEK powyżej 16 Ω 
TYP BATERII Litowo-jonowa, wielokrotnego ładowania 

PRĄD W USB 600 mA (maks.) 

WYTRZYMAŁOŚĆ 4 godziny (wysoka głośność) nawet 6 godzin (niska głośność) 
BLUETOOTH V5.0 z protokołem A2DP v1.3.1 
ROZMIARY (ZE ZŁOŻONYM sz. × w. × g. = 38,1 × 80 × 28,7 mm
JACKIEM)
WAGA 51g

 

Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.
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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® a Mustang™ są znakami towarowymi firmy FMIC.
Inne znaki handlowe są własnością ich właścicieli.

Prawa autorskie © 2021 FMIC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PN 7721889000 rev. A

部件名称

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。

箱体
喇叭单元*
电子部分
接线端子
电线
附件

有害物质

产品中有害物质的名称及含量

铅
(Pb)

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

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

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


