NÁVOD NA OBSLUHU

ÚVOD
Tento návod je sprievodcom vlastnosťami a funkciami prístroja Mustang Micro – zosilňovač pre slúchadlá typu plugand-play a rozhranie, ktorý len zapojíte do gitary alebo basgitary a máte k dispozícii simuláciu zosilňovačov, efektov,
bluetooth a ďalšie. Mustang Micro má fantastický zvuk profesionálnych zosilňovačov napriek tomu, že nie je väčší než
balíček kariet. Je ľahko prenosný a ponúka až šesť hodín prevádzky na batérie.
Mustang Micro je jednoduchý a intuitívny, jeho vyklápací 1/4” jack zapojíte do akéhokoľvek bežného modelu nástroja.
Potom zvoľte typ zosilňovača, typ efektu, nastavte jeho parameter, nastavte hlasitosť a tónovú charakteristiku. Zapnite
bluetooth a streamujte. Potom už môžete hrať s podkladom alebo cvičiť podľa online inštrukcií so synchronizovaným
zvukom aj obrazom. Mustang Micro vám to všetko dodá až do slúchadiel alebo do digitálneho nahrávacieho softvéru.
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SÚČASTI

A. VYKLÁPACÍ VSTUPNÝ JACK: štandardný 1/4” jack, vyklápací o 270 stupňov pre jednoduchú kompatibilitu so všet		
kými bežnými modelmi gitár.
B. HLASITOSŤ: Rotačný ovládač regulujúci hlasitosť nástroja a celkovú výstupnú úroveň do slúchadiel alebo nahráva		
cieho softvéru (strana 6).
C. TLAČIDLÁ A LEDKA MODELU ZOSILŇOVAČA: Tlačidlá (−/+) slúžia na voľbu zosilňovača z 12 dostupných modelov
(strana 4). Zvolený model zosilňovača je indikovaný farbou ledky.
D. TLAČIDLÁ A LEDKA EKVALIZÉRA: Tlačidlá (−/+) slúžia na nastavenie tónovej charakteristiky (strana 6). Na výber
je rovný priebeh, dve farby temnejšieho zvuku a dve farby ostrejšieho zvuku. Ekvalizér je zaradený až za 			
zosilňovačom. Zvolený tvar ekvalizéra je indikovaný farbou ledky.
E. TLAČIDLÁ A LEDKA EFEKTOV: Tlačidlá (−/+) slúžia na voľbu efektu (alebo kombinácie efektov) z 12 možností
(strana 5). Zvolený efekt je indikovaný farbou ledky.
F. TLAČIDLÁ A LEDKA ÚPRAVY EFEKTOV: Tlačidlá (−/+) slúžia na úpravu jedného konkrétneho parametra
zvoleného efektu (strana 6). Zvolené nastavenie efektu je indikované farbou ledky.
G. PREPÍNAČ A LEDKA NAPÁJANIA A BLUETOOTH: Posuvný prepínač s tromi pozíciami, ktorým sa Mustang
Micro zapína a vypína a navyše aktivuje bluetooth (strany 3 a 7). Stav napájania, nabíjania a bluetooth je indikovaný
ledkou.
H. VÝSTUP NA SLÚCHADLÁ: Zdierka so stereo signálom pre slúchadlá.
I. USB-C PORT: Na nabíjanie, výstup signálu na nahrávanie a na aktualizácie
firmwaru (strany 7 a 8).
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ZAPOJENIE DO GITARY A ZAPNUTIE
Zapojenie prístroja Mustang Micro™ do gitary už azda ani nemôže
byť jednoduchší – skrátka, vyklopte jeho vstupný 1/4” jack a zasuňte ho do výstupnej zdierky gitary (pozri obrázok vpravo).
Vypínač napájania (G) prepnite do strednej polohy označenej ako
„on“ (pozri nižší obrázok vpravo). Ledka napájania sa na 10 sekúnd
rozsvieti zeleno a potom zhasne, čo znamená, že Mustang Micro je zapnutý a nabitý (rôzne farby ledky indikujú rôzne stupne
nabitia – pozri časť „Nabíjanie“ na strane 7). Tým ste pripravení
zvoliť typ zosilňovača, efektu a jeho parametra, nastaviť hlasitosť a
ekvalizér, ak chcete, tak zapnúť bluetooth a začať hrať.
Ak je napájanie zapnuté, ale v priebehu 15 minút nepríde z
nástroja žiadny signál, Mustang Micro sa automaticky prepne do
úsporného režimu spánku. Zo spánku ho prebudíte stlačením
ktoréhokoľvek tlačidla.

UPOZORNENIE: Pri zapájaní prístroja Mustang Micro do nástroja, odpájaní od neho, alebo ak sa
dotknete špičky jacku, môže prístroj spôsobiť silný zvukový ráz. Aby ste si pri používaní prístroja a
slúchadiel ochránili sluch, dodržujte nasledujúce rady:
• Pred zapájaním prístroja Mustang Micro do nástroja a odpájaním z neho zložte slúchadlá, vypnite
prístroj alebo ho stlmte na nulu.
• Prístroj zapínajte s hlasitosťou stiahnutou na nulu. Hlasitosť potom pomaly zvyšujte až do dosi
ahnutia príjemnej hladiny zvuku.
Ak zapájate alebo odpájate nástroj alebo sa dotknete špičky vstupného jacku, máte pritom na hlave
slúchadlá, prístroj je zapnutý a jeho hlasitosť je na „počúvateľnej“ úrovni, je to rovnaké, ako keby ste
kábel od nástroja zastrčili do vybudeného zosilňovača alebo keby ste sa dotkli konca aktívneho 		
nástrojového kábla.
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VOĽBA MODELU ZOSILŇOVAČA
Mustang Micro má 12 modelov zosilňovača, ktoré ponúkajú zvuky s charakteristikou „clean“,
„crunch“, „high-gain“ a „direct“. Ak chcete zvoliť zosilňovač, stlačte jedno z tlačidiel AMP −/+ (C)
na boku prístroja. Zvolený model zosilňovača je indikovaný farbou ledky, ktorá vydrží svietiť 10
sekúnd. Potom zhasne až do ďalšieho stlačenia niektorého tlačidla.
K dispozícii sú nasledujúce typy a modely zosilňovačov vyjadrené farbami lediek:
TYP
ZVUKU

FARBA
LEDKYR

NÁZOV ZOSILŇOVAČA

POPIS ZOSILŇOVAČA

Biela

’65 Twin + kompresor

Vychádza z komba Fender Twin Reverb® 1965 — nenahraditeľného
obľúbenca na čisté zvuky z polovice šesťdesiatych rokov — s kompresorom nastaveným na nízku hodnotu.

Červená

’65 Deluxe

Veľmi populárny Fender z polovice šesťdesiatych rokov s parádnym
zvukom, ktorý znel azda z každého hudobného klubu.

Zelená

’57 Twin

Vychádza z originálneho komba Fender Twin 1957 – klasického
Fendera 2× 12” v tvídovom obleku ceneného pre svoju všestrannosť
od čistých po skreslené zvuky.

Modrá

’60s British

Inšpirovaný kombom Vox AC30, na ktorom stála celá britská hudobná invázia a ktoré dokázalo pozoruhodne dobre tak čistý, ako aj
skreslený zvuk.

Žltá

’65 Deluxe + Greenbox OD

Purpurová

’70s British

Tyrkysová

’90s American

Vychádza zo zosilňovača Mesa Dual Rectifier s jeho typickým
skreslením definujúcim zvuk „nu-metalu“.

Oranžová

BB15 HighGain

Vychádza zo zvuku poriadne vybudeného zosilňovača Fender
Bassbreaker 15.

Malinová

FBE-100

Svetlozelená

Metal 2000

Fialová

Uber

Ideálny pre drsnú, agresívnu hudbu; inšpirovaný supervybudeným
sólovým kanálom zosilňovača Bogner Uberschall.

Svetlomodrá

Štúdiový predzosilňovač

Štúdiový predzosilňovač pre priame zapojenie do mixážneho pultu
s čistým, nijako nezafarbeným zvukom. Ideálny pre basgitary a
akustické nástroje.

CLEAN

CRUNCH

HIGH-GAIN

DIRECT

Rovnaký ako vyššie uvedený model ’65 Deluxe, ale vrátane Greenbox overdrive založeného na efekte Ibanez TS808 Tube Screamer.
Inšpirovaný modelom Marshall Super Lead z prelomu šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov, zosilňovačom, ktorý bol symbolom nastupujúceho hard rocku.

Inšpirovaný kanálom BE zosilňovača Friedman BE-100.
Moderný prepálený zvuk inšpirovaný zosilňovačom EVH® 5150III.

Všetky názvy produktov a ochranné známky v tomto návode, ktoré nie sú majetkom FMIC, sú majetkom príslušných vlastníkov a sú tu použité iba na označenie produktov,
ktorých tón a zvuk tvorcovia študovali pri vývoji a modelovaní zvukov tohto produktu. Použitie názvov týchto produktov a ochranných známok nepredstavuje žiadnu
príslušnosť, prepojenie, sponzorstvo ani iný súhlas medzi firmou FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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VOĽBA EFEKTU
Mustang Micro má na výber 12 efektov (vrátane kombinácií). Ak chcete zvoliť efekt, stlačte
jedno z tlačidiel EFFECTS −/+ (E) na boku prístroja. Zvolený efekt je indikovaný farbou ledky,
ktorá vydrží svietiť 10 sekúnd. Potom zhasne až do ďalšieho stlačenia niektorého tlačidla.
Zoznam efektov a ich indikácia farbou ledky:

FARBA LEDKY

NÁZOV EFEKTU

Biela

Large Hall Reverb

Simuluje výrazný dozvuk známy z priestorov veľkosti kinosál.

Červená

’65 Spring Reverb

Dozvuk, ktorý bol vstavaný v klasických zosilňovačoch Fender z polovice
šesťdesiatych rokov.

Zelená

Modulated Large Hall Reverb

Bohato a jasne znejúci dozvuk simulujúci priestor veľkosti koncertnej
sály s výraznou moduláciou vloženou do vnútornej štruktúry dozvuku.

Modrá

Sine Chorus/Large Room
Reverb

Hladko zaoblený chórus pracujúci s moduláciou sínusoidy, kombinovaný s
teplo znejúcim dozvukom väčších miestností, ako sú nočné kluby.

Žltá

Triangle Flanger/Large Room
Reverb

Purpurová

Vintage Tremolo/Spring
Reverb

Tyrkysová

POPIS EFEKTU

Nezameniteľný flanger pracujúci s moduláciou trojuholníkovej vlny,
kombinovaný s teplo znejúcim dozvukom väčších miestností, ako
sú nočné kluby.
Klasické „koktavé“ tremolo Fender tvorené fotoodporom, kombinované s
klasickým pružinovým dozvukom z prvej polovice šesťdesiatych rokov.
Klasický efekt rotujúceho reproduktora Fender z prelomu šesťdesiatych a

Vibratone/Large Room Reverb sedemdesiatych rokov, kombinovaný s teplo znejúcim dozvukom väčších
priestorov, ako sú nočné kluby.

Oranžová

Harmonic Tremolo/Large
Room Reverb

Vychádza z typického tremola určitých zosilňovačov Fender z počiatku
šesťdesiatych rokov, kombinovaný s teplo znejúcim dozvukom väčších
priestorov, ako sú nočné kluby.

Malinová

Slapback Delay/Large Room
Reverb

Klasické krátke, ostré echo kombinované s teplo znejúcim dozvukom
väčších priestorov, ako sú nočné kluby.

Svetlozelená

Tape Delay/Small Room
Reverb

Fialová

Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall Reverb

Svetlomodrá

2290 Delay/Large Room
Reverb

Vychádza z klasického analógového páskového echa s jeho nedokonalosťami vytvárajúcimi typické kolísanie zvuku a „wow“ efekt, kombinovaného s teplejším dozvukom bez výraznejšieho echa, typickým pre
menšie priestory a „komory“ s klasickou ozvenou.
Hladko zaoblený chórus pracujúci s moduláciou sínusoidy, kombinovaný
s čistým, jednoduchým echom a výrazným, ostro znejúcim dozvukom
veľkých sál.
Inšpirovaný digitálnym echom TC Electronic TC 2290 z osemdesiatych
rokov oceňovaným pre iskrivý zvuk opakovaných fráz a flexibilné možnosti
modulácie a umiestnenie v stereobáze – kombinovaný s teplo znejúcim
dozvukom väčších priestorov, ako sú nočné kluby.

Všetky názvy produktov a ochranné známky v tomto návode, ktoré nie sú majetkom FMIC, sú majetkom príslušných vlastníkov a sú tu použité iba na označenie produktov,
ktorých tón a zvuk tvorcovia študovali pri vývoji a modelovaní zvukov tohto produktu. Použitie názvov týchto produktov a ochranných známok nepredstavuje žiadnu
príslušnosť, prepojenie, sponzorstvo ani iný súhlas medzi firmou FMIC a akoukoľvek treťou stranou.
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ÚPRAVA EFEKTOV
Pri každom efekte prístroja Mustang Micro je možné upraviť jeden konkrétny parameter, a to v
šiestich stupňoch. Vykonáva sa to pomocou tlačidiel MODIFY −/+ (F) na boku prístroja. Päť z nich
predstavuje rôznu silu parametra: strednú východiskovú hodnotu, dve hodnoty slabšie (- a --)
a dve silnejšie (+ a ++). Zvolená hodnota upraviteľného parametra efektu je indikovaná farbou
ledky, ktorá vydrží svietiť 10 sekúnd. Potom zhasne až do ďalšieho stlačenia niektorého tlačidla.
Ak chcete použiť len zvuk zosilňovača bez efektu, je k dispozícii ešte šiesta hodnota „bypass“
(obídenie efektu ---).
Efekty a parameter, ktorý je pri každom z nich možné nastaviť, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke vľavo. Možné hodnoty
parametrov efektov pod tlačidlami MODIFY a zodpovedajúcej farby ledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke vpravo:
NÁZOV EFEKTUE

UPRAVOVANÝ PARAMETER

Hall Reverb

Hlasitosť dozvuku

’65 Spring Reverb

Hlasitosť dozvuku

Modulated Large Hall

Hlasitosť dozvuku

HODNOTA UPRAVOVANÉHO
PARAMETRA EFEKTU

FARBA LEDKY

Sine Chorus/Large Room

Hĺbka chórusu

- - - (BYPASS)

Fialová

Triangle Flanger/Large Room

Hĺbka flangeru

Vintage Tremolo/Spring
Reverb

Rýchlosť tremola

Vibratone/Large Room

Rýchlosť rotora vibratonu

Harmonic Tremolo/Large Hall

Rýchlosť tremola

Slapback/Large Room

Hlasitosť echa

Tape Delay/Small Room
Reverb

Hlasitosť echa

Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall

Hlasitosť echa

2290 Delay/Large Room

Čas omeškania

--

Modrá

-

Zelená

VÝCHODISKOVÁ

Biela

+

Žltá

++

Červená

NASTAVENIE HLASITOSTI A EKVALIZÉRA
Len čo máte zvolený model zosilňovača a typ efektu, ľahko si nastavíte celkovú hlasitosť a ekvalizér.
Celkovú hlasitosť môžete regulovať jednoduchým otáčaním kolieska ovládača (B) na požadovanú
úroveň (obrázok vpravo). Pamätajte, že ovládač hlasitosti ovláda iba nástroj a celkovú hlasitosť. Pomer
medzi nástrojom a zvukovým podkladom prichádzajúcim cez bluetooth sa musí nastaviť ovládačom
hlasitosti na externom zariadení, z ktorého zvukový podklad prichádza.
Ekvalizér pre celkový zvuk má k dispozícii päť priebehov, ktoré sa volia jedným z tlačidiel EQ −/+ (D) na
boku prístroja (obrázok nižšie). Východiskový je stredný plochý priebeh, okrem neho je možné voliť dve
úrovne„zatemnenia“ zvuku (- a --) a dve úrovne„rozjasnenia“ zvuku (+ a ++). Ekvalizér ovplyvňuje zvuk až
za zvoleným zosilňovačom a efektom. Zvolené nastavenie ekvalizéra je indikované farbou ledky (pozri
nasledujúcu tabuľku), ktorá vydrží svietiť 10 sekúnd. Potom zhasne až do ďalšieho stlačenia niektorého tlačidla.
ZVUK

NASTAVENIE EQ

Najtemnejší

--

Modrá

Temnejší

-

Zelená

Rovný

Stredné (východiskové)

Biela

Ostrejší

+

Žltá

Najostrejší

++

Červená
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FARBA LEDKY

OVLÁDANIE
HLASITOSTI

BLUETOOTH
Mustang Micro dokáže ľahko streamovať audio cez bluetooth, takže si môžete do slúchadiel hrať spolu s podkladom. Smartfóny a ďalšie externé zariadenie vidí v systéme bluetooth
prístroj ako „Mustang Micro“.
Ak chcete aktivovať režim párovania zariadenia cez bluetooth, presuňte vypínač napájania
(G) doľava k symbolu bluetooth a na dve sekundy ho tam podržte. V tejto pozícii prepínač
nedrží, vracia ho pružina, takže je nutné ho tam podržať. Po uvoľnení sa vráti do strednej
pozície „ON“. V režime párovania ledka nad prepínačom bliká modro, a to počas dvoch
minút alebo do úspešného nadviazania spojenia (spárovania).
Po úspešnom prepojení sa ledka na 10 sekúnd modro rozsvieti a potom zhasne.
Ak chcete zariadenie pripojené k prístroju Mustang Micro cez bluetooth odpojiť, podržte na dve sekundy prepínač v
polohe bluetooth a potom ho uvoľnite (rovnako ako pri párovaní). Spojenie cez bluetooth sa tým ukončí a Mustang
Micro sa vráti do režimu párovania s modro blikajúcou ledkou. Pokiaľ sa cez bluetooth do dvoch minút nenadviaže
spojenie s iným prístrojom, pokusy o spárovanie sa ukončia a modrá ledka zhasne. Alternatívne môžete spojenie
ukončiť na strane externého zariadenia.
Mustang Micro sa automaticky spáruje s naposledy pripojeným zariadením – pokiaľ je toto zariadenie k dispozícii. Upozorňujeme, že ovládač hlasitosti (B) ovláda iba nástroj a celkovú hlasitosť. Pomer medzi hlasitosťou nástroja a zvukom
prichádzajúcim cez bluetooth sa musí regulovať ovládačom hlasitosti na externom zariadení pripojenom cez Bluetooth.

NABÍJANIE
Mustang Micro ponúka až šesť hodín prevádzky na batériu. Prístroj sa nabíja cez port
USB-C (H) na spodnej strane priloženým USB káblom.
Stav nabitia indikuje ledka nad vypínačom napájania (G):

FARBA LEDKY

STAV BATÉRIE

Žltá (Svietiaca)

Do USB je pripojené napájanie a prístroj sa nabíja,
či už je zapnutý, alebo vypnutý.

Zelená (Svietiaca)

Napájanie je zapnuté, USB zapojené a batéria plne nabitá.

Zelená (Blikajúca)

Batéria je nabitá na viac než 50 % a USB nie je zapojené. Ledka
blikne zeleno raz za 5 sekúnd na jednu sekundu.

Žltá (Blikajúca)

Batéria je nabitá na 20 až 50 % a USB nie je zapojené. Ledka
blikne žlto raz za 5 sekúnd na jednu sekundu.

Červená (Blikajúca)

Batéria je nabitá na menej než 20 % a USB nie je zapojené. Ledka
blikne červeno raz za 5 sekúnd na jednu sekundu.

Červená
(Rýchlo Blikajúca)

Pri zapnutom prístroji a zapojenom USB ledka rýchlo bliká, čo upozorňuje
na chybu nabíjania batérie pravdepodobne spôsobenú extrémnou
teplotou. Odpojte USB, prístroj vypnite, nechajte ho temperovať
na teplotu miestnosti a znovu zapnite.
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NAHRÁVANIE
Mustang Micro možno používať ako vstupné zariadenie pre digitálny nahrávací softvér, a to
po zapojení USB kábla do portu USB-C (H) na spodnej strane prístroja a jeho druhého konca
do USB portu počítača Mac alebo PC.
Upozorňujeme, že Mustang Micro sa dá pri komunikácii cez USB používať iba ako zdroj zvuku
(zvuk sa nedá púšťať späť z počítača do prístroja Mustang Micro ako odposluch).
Na pripojenie k počítaču Apple nie je nutný žiadny externý ovládač. Ak potrebujete pomoc s konfiguráciou USB a
nahrávaním cez USB, navštívte na stránkach https://support.fender.com sekciu s názvom „Connected Amps“.

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU
Ak chcete firmvér prístroja Mustang Micro aktualizovať, postupujte takto:
1. Jeden koniec USB kábla pripojte do počítača PC alebo Mac a druhý do portu USB-C vo
VYPNUTOM prístroji Mustang Micro.
2. Stlačte a podržte tlačidlo AMP „−“ (C).
3. Držte tlačidlo AMP „−“ stlačené, zapnite Mustang Micro a tlačidlo podržte stlačené ešte tri sekundy.
Úspešné začatie aktualizácie firmvéru potvrdí bielo svietiaca ledka hlavného vypínača (G) počas 10 sekúnd. Potom
začne ledka blikať, čo indikuje prebiehajúcu aktualizáciu.
Po úspešnom dokončení aktualizácie začne ledka neprerušovane svietiť zeleno, v prípade neúspešnej aktualizácie červeno. Mustang Micro sa v priebehu aktualizácie automaticky zapne. Po úspešnej aktualizácii odpojte od prístroja USB
kábel a Mustang Micro reštartujte.

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU
ZAČATÁ (SVIETI)
PREBIEHA (BLIKÁ)

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU
ÚSPEŠNÁ (SVIETI)

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU
NEÚSPEŠNÁ (SVIETI)

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA
Obnovením továrenského nastavenia prístroja sa všetky tlačidlá (AMP, EQ, EFFECTS, MODIFY) vrátia na pôvodné hodnoty nastavené vo výrobe a zmaže sa zoznam zariadení spárovaných cez bluetooth.
Továrenské nastavenie obnovíte zapnutím prístroja Mustang Micro pri stlačených tlačidlách EQ „+“ (D) a EFFECTS „−“
(E) a ich podržaním na ďalšie tri sekundy. Ledky nad tlačidlami EQ a EFFECTS sa po resete rozsvietia bielo (rovnako ako
aj ledky nad tlačidlami AMP a MODIFY, ktoré nie sú na nasledujúcom obrázku zobrazené).
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ŠPECIFIKÁCIA
TYP
VSTUP
VSTUPNÁ IMPEDANCIA
VÝSTUP
VÝSTUPNÝ VÝKON
IMPEDANCIA SLÚCHADIEL
TYP BATÉRIE
PRÚD V USB
VÝDRŽ
BLUETOOTH
ROZMERY (SO SKLOPENÝM
JACKOM)
HMOTNOSŤ

PR 5833
1/4” jack
1MΩ
1/8” stereo
30 mW/kanál
väčšia než 16 Ω
Lítium-iónová, nabíjacia
600 mA (max.)
4 hodiny (vysoká hlasitosť) až 6 hodín (nízka hlasitosť)
V5.0 s protokolom A2DP v1.3.1
š × v × t = 38,1 × 80 × 28,7 mm
51g
Špecifikácia produktu sa môže bez oznámenia meniť.
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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。

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 ochranné známky spoločnosti FMIC.
Ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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