UPORABNIŠKI PRIROČNIK

UVOD
Ta navodila so vodič po lastnostih in funkcijah aparata Mustang Micro – ojačevalnika za slušalke tipa plug-and-play in
vmesnik, ki ga le priključite na kitaro ali baskitaro in na voljo boste imeli simulacijo ojačevalnikov, efektov, bluetooth in
drugo. Mustang Micro ima fantastičen zvok profesionalnih ojačevalnikov, čeprav ni večji od zavitka kart. Enostaven je
za prenašanje in nudi kar šest ur delovanja na baterije.
Mustang Micro je enostaven in intuitiven, njegov pregibni vtič 1/4” jack lahko vključite v katerikoli običajen model instrumenta. Nato izberite tip ojačevalnika, tip efekta, nastavite njegov parameter, nastavite glasnost in značilnosti tona.
Vklopite bluetooth in pretakajte. Nato lahko igrate s podlago ali vadite po napotkih s spleta s sinhroniziranim zvokom
in sliko. Mustang Micro vam vse to posreduje vse do slušalk ali digitalne programske opreme za snemanje.
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SESTAVNI DELI

A. PREGIBNI VHODNI VTIČ: Standardni 1/4” jack, pregiben za 270 stopinj za enostavno združljivost z vsemi običa		
jnimi modeli kitar.
B. GLASNOST: Vrtljivi upravljalnik za uravnavanje glasnosti instrumenta in skupnega izhodnega nivoja glasnosti do 		
slušalk ali snemalne programske opreme (stran 6).
C. GUMBA IN LED MODELA OJAČEVALNIKA: Gumba (-/+) sta namenjena izbiri ojačevalnika med 12 dostopnimi 		
modeli (stran 4). Izbrani model ojačevalnika je prikazan z barvo LED.
D. GUMBA IN LED IZENAČEVALNIKA: Gumba (-/+) sta namenjena nastavitvi značilnosti tona (stran 6). Na izbiro je
raven potek, dve barvi pridušenega zvoka in dve barvi ojačenega zvoka. Izenačevalnik je uvrščen za ojačevalnik. 		
Izbrana oblika izenačevalnika je prikazana z barvo LED.
E. GUMBA IN LED EFEKTOV: Gumba (-/+) sta namenjena izbiri efekta (ali kombinacije efektov) med 12 možnostmi 		
(stran 5). Izbrani efekt je prikazan z barvo LED.
F. GUMBA IN LED PRILAGAJANJA EFEKTOV: Gumba (-/+) sta namenjena prilagajanju posameznega parametra 		
izbranega efekta (stran 6). Izbrana nastavitev efekta je prikazana z barvo LED.
G. STIKALO IN LED ZA NAPAJANJE IN BLUETOOTH: Pomično stikalo s tremi položaji, s katerim se Mustang Micro 		
vklaplja in izklaplja, z njim pa se tudi aktivira bluetooth (strani 3 in 7). Stanje napajanja, polnjenja in bluetooth je 		
prikazano z LED.
H. IZHOD ZA SLUŠALKE: Vtičnica s stereo signalom za slušalke.
I. USB-C PORT: Za polnjenje, izhod signala za snemanje in za posodabljanje strojne
programske opreme (strani 7 in 8).
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POVEZAVA S KITARO IN VKLOP
Povezava naprave Mustang Micro™ s kitaro ne more biti bolj
preprosta – le upognite njegov vhodni 1/4” jack in ga vstavite v
izhodno vtičnico kitare (slika desno).
Stikalo napajanja (G) preklopite v srednji položaj, označen z »on«
(slika spodaj desno). LED napajanja se za 10 sekund prižge zeleno
in nato ugasne, kar pomeni, da je Mustang Micro vklopljen in
napolnjen (različne barve LED označujejo različne stopnje napolnjenosti – več v delu »Polnjenje« na strani 7). Tako ste pripravljeni, da izberete ojačevalnik, efekt in njegov parameter, nastavite
glasnost in izenačevalnik, če želite, lahko vklopite bluetooth in
začnete igrati.
Če je napajanje vklopljeno, iz instrumenta pa 15 minut ne pride
noben signal, se Mustang Micro samodejno preklopi v varčni način
spanja. Iz spanja ga prebudite s pritiskom na katerikoli gumb.

OPOZORILO: Pri povezovanju naprave Mustang Micro z instrumentom, pri odklapljanju ali če se
dotaknete konice vtiča jack, lahko naprava povzroči močan zvočni sunek. Za zaščito sluha pri uporabi
naprave in slušalk upoštevajte naslednje nasvete:
• Pred povezovanjem naprave Mustang Micro z instrumentom in pred odklapljanjem od instrumenta
snemite slušalke, izklopite napravo ali jo stišajte na ničlo.
• Napravo vklapljajte z glasnostjo na ničli. Glasnost nato počasi povečujte, dokler ne dosežete pri
jetne ravni zvoka.
Če povezujete ali odklapljate instrument ali če se dotaknete konice vhodnega vtiča, ob tem pa imate
na glavi slušalke, napravo vklopljeno in njeno glasnost na nivoju poslušanja, je to enako, kot bi kabel
instrumenta vtaknili v prižgan ojačevalnik ali če bi se dotaknili konca aktivnega kabla instrumenta.
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IZBIRA MODELA OJAČEVALNIKA
Mustang Micro ima 12 modelov ojačevalnika, ki nudijo zvoke z značilnostjo »clean«,
»crunch«, »high-gain« in »direct«. Če želite izbrati ojačevalnik, pritisnite na enega od gumbov
AMP -/+ (C) ob strani naprave. Izbrani model ojačevalnika je označen z barvo LED, ki sveti 10
sekund. Nato se ugasne do naslednjega pritiska na enega od gumbov.
Na voljo so naslednji tipi in modeli ojačevalnikov, izraženih z barvami LED:
TIP ZVOKAE

BARVA LED

IME OJAČEVALNIKA

OPIS OJAČEVALNIKA
Izhaja iz ojačevalnika za kitaro Fender Twin Reverb® 1965 –
nepogrešljivega ljubitelja čistih zvokov iz sredine šestdesetih let – s
kompresorjem, nastavljenim na nizko vrednost.

Bela

’65 Twin + Kompresor

Rdeča

’65 Deluxe

Zelo popularni Fender iz sredine šestdesetih let z vrhunskim zvokom,
ki ga je bilo moč slišati iz skoraj vsakega glasbenega kluba.

Zelena

’57 Twin

Izhaja iz originalnega ojačevalnika za kitaro Fender Twin 1957 –
klasičnega Fenderja 2×12” v tvidasti obleki. Cenjen je bil zaradi svoje
vsestranskosti od čistih do popačenih zvokov.

Modra

’60s British

Navdihnjen po ojačevalniku Vox AC30, na katerem je stala celotna
britanska glasbena invazija in ki je osupljivo dobro obvladoval tako
čist kot popačen zvok.

Rumena

’65 Deluxe + Greenbox OD

Purpurna

’70s British

Turkizna

’90s American

Izhaja iz ojačevalnika Mesa Dual Rectifier z njegovim tipičnim popačenjem, ki je definicija zvoka »nu-metala«.

Oranžna

BB15 HighGain

Izhaja iz zvoka dobro vzbujenega ojačevalnika Fender
Bassbreaker 15.

CLEAN

CRUNCH

HIGH-GAIN

DIRECT

Malinova

FBE-100

Svetlo Zelena

Metal 2000

Vijoličasta

Uber

Svetlo Modra

Studijski Predojačevalnik

Enako kot zgoraj navedeni model ’65 Deluxe, toda z vključenim
Greenbox overdrive, ki je nastal na osnovi efekta Ibanez TS808
Tube Screamer.
Nastal je po navdihu modela Marshall Super Lead s preloma šestdesetih in sedemdesetih let, ojačevalnika, ki je bil simbol prodirajočega
hard rocka.

Nastal je po navdihu kanala BE ojačevalnika Friedman BE-100.
Moderni močno ojačan zvok po navdihu ojačevalnika EVH® 5150III.
Idealen za drzno, agresivno glasbo; nastal je po navdihu super-vzbujenega solo kanala ojačevalnika Bogner Uberschall.
Studijski predojačevalnik za neposreden priklop v mešalno mizo
s čistim, neobarvanim zvokom. Idealen za baskitare in akustične
instrumente.

Vsa imena izdelkov in zaščitne blagovne znamke v teh navodilih, ki niso last FMIC, so last zadevnih lastnikov in so tukaj uporabljena le kot oznaka izdelkov, katerih ton in
zvok so ustvarjalci proučevali pri razvoju in modeliranju zvokov tega izdelka. Uporaba imen teh izdelkov in zaščitnih blagovnih znamk ne predstavlja nobene pripadnosti,
povezave, sponzorstva ali drugega soglasja med podjetjem FMIC in katerokoli tretjo osebo.
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IZBIRA EFEKTA
Mustang Micro ima na voljo 12 efektov (vključno s kombinacijami). Če želite izbrati efekt,
pritisnite na enega od gumbov EFFECTS -/+ (C) ob strani naprave. Izbrani efekt je označen z barvo LED, ki sveti 10 sekund. Nato se ugasne do naslednjega pritiska na enega od gumbov.
Seznam efektov in njihove oznake z barvo LED:

BARVA LED

IMA EFEKTA

Bela

Large Hall Reverb

Simulira izrazit odmev, poznan iz prostorov v velikosti kinodvoran.

Rdeča

’65 Spring Reverb

Odmev, ki je bil vgrajen v klasičnih ojačevalnikih Fender iz sredine
šestdesetih let.

Zelena

Modulated Large Hall Reverb

Modra

Sine Chorus/Large Room
Reverb

Rumena

Triangle Flanger/Large Room
Reverb

Nezamenljivi flanger, ki deluje z modulacijo trikotnega vala,
kombiniran s toplo zvenečim odmevom večjih prostorov, kot
so nočni klubi.

Purpurna

Vintage Tremolo/Spring
Reverb

Klasični tresoči tremolo Fender, ustvarjen s foto uporom,
kombiniran s klasičnim prožnim odmevom iz prve polovice
šestdesetih let.

Turkizna

OPIS EFEKTA

Bogato in jasno zveneč odmev, ki simulira prostor v velikosti
koncertne dvorane z izrazito modulacijo, vstavljeno v notranjo
strukturo odmeva.
Gladko zaobljen chorus, ki deluje z modulacijo sinusoide, kombiniran s
toplo zvenečim odmevom večjih prostorov, kot so nočni klubi.

Klasični efekt rotacijskega zvočnika Fender s preloma šestdesetih

Vibratone/Large Room Reverb in sedemdesetih let, kombiniran s toplo zvenečim odmevom večjih
prostorov, kot so nočni klubi.

Oranžna

Harmonic Tremolo/Large
Room Reverb

Malinova

Slapback Delay/Large Room
Reverb

Svetlo Zelena

Tape Delay/Small Room
Reverb

Vijoličasta

Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall Reverb

Svetlo Modra

2290 Delay/Large Room
Reverb

Izhaja iz tipičnega tremola določenih ojačevalnikov Fender z začetka
šestdesetih let, kombiniran s toplo zvenečim odmevom večjih prostorov, kot so nočni klubi.
Klasični kratek, ojačan echo, kombiniran s toplo zvenečim odmevom večjih prostorov, kot so nočni klubi.
Izhaja iz klasičnega analognega trakovnega echa z njegovimi
nepopolnostmi, ki ustvarjajo tipično nihanje zvoka in »wow« efekt,
kombiniranega s toplejšim odmevom brez izrazitejšega echa,
tipičnega za manjše prostore s klasičnim odbojem.
Gladko zaobljen chorus, ki deluje z modulacijo sinusoide, kombiniran
s čistim, prostim echom in izrazitim, ostro zvenečim odmevom velikih
dvoran.
Nastal je po navdihu digitalnega echa TC Electronic TC 2290 iz
osemdesetih let, ki ga je odlikoval iskriv zvok ponavljajočih fraz in
fleksibilne možnosti moduliranja in umeščanja v stereo – kombiniran
s toplo zvenečim odmevom večjih prostorov, kot so nočni klubi.

Vsa imena izdelkov in zaščitne blagovne znamke v teh navodilih, ki niso last FMIC, so last zadevnih lastnikov in so tukaj uporabljena le kot oznaka izdelkov, katerih ton in
zvok so ustvarjalci proučevali pri razvoju in modeliranju zvokov tega izdelka. Uporaba imen teh izdelkov in zaščitnih blagovnih znamk ne predstavlja nobene pripadnosti,
povezave, sponzorstva ali drugega soglasja med podjetjem FMIC in katerokoli tretjo osebo.
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PRILAGAJANJE EFEKTOV
Pri vsakem efektu naprave Mustang Micro je mogoče prilagoditi posamezen parameter, in sicer
v šestih stopnjah. Izvaja se s pomočjo gumbov MODIFY -/+ (F) ob strani naprave. Pet jih predstavlja različno moč parametra: srednji izhodiščno vrednost, dve šibkejši vrednosti (- in --) in dve
močnejši (+ in ++). Izbrana vrednost prilagojenega parametra je označena z barvo LED, ki sveti
10 sekund. Nato se ugasne do naslednjega pritiska na enega od gumbov.
Če želite uporabiti le zvok ojačevalnika brez efekta, je na voljo še šesta vrednost »bypass« (obvod efekta ---).
Efekti in parameter, ki ga je pri vsakem mogoče nastaviti, so navedeni v naslednji tabeli levo. Možni parametri efektov
pod gumboma MODIFY in pripadajoče barve LED so navedeni v naslednji tabeli desno:
IME EFEKTA

PRILAGOJENI
PARAMETER

Hall Reverb

Glasnost odmeva

’65 Spring Reverb

Glasnost odmeva

Modulated Large Hall

Glasnost odmeva

VREDNOST PRILAGOJENEGA
PARAMETRA EFEKTA

BARVA LED

Sine Chorus/Large Room

Globina chorusa

- - - (BYPASS)

Vijoličasta

--

Modra

-

Zelena

Triangle Flanger/Large Room

Globina flangerja

Vintage Tremolo/Spring
Reverb

Hitrost tremola

Vibratone/Large Room

Hitrost rotorja vibratona

Harmonic Tremolo/Large Hall

Hitrost tremola

Slapback/Large Room

Glasnost echa

Tape Delay/Small Room
Reverb

Glasnost echa

Sine Chorus/Mono Delay/
Large Hall

Glasnost echa

2290 Delay/Large Room

Čas zakasnitve

IZHODIŠČNA

Bela

+

Rumena

++

Rdeča

NASTAVITEV GLASNOSTI IN IZENAČEVALNIKA
Ko imate izbran model ojačevalnika in tip efekta, lahko preprosto nastavite skupno glasnost in
izenačevalnik. Skupno glasnost lahko uravnavate s prostim vrtenjem kolesca upravljalnika (B) na želeni nivo (slika desno). Upoštevajte, da upravljalnik glasnosti upravlja le instrument in skupno glasnost.
Razmerje med instrumentom in zvočno podlago, ki prihaja prek bluetooth tehnologije, je treba nastaviti
z upravljalnikom glasnosti na zunanji napravi, iz katere prihaja zvočna podlaga.
Izenačevalnik za skupni zvok ima na voljo pet potekov, ki jih izbirate z gumboma EQ -/+ (D) ob strani
naprave (slika spodaj). Izhodiščni je srednji ploski potek, poleg katerega je mogoče izbrati dva nivoja
»pridušitve« zvoka (- in --) dva nivoja »ojačenja« zvoka (+ in ++). Izenačevalnik vpliva na zvok šele za
izbranim ojačevalnikom in efektom. Izbrana nastavitev izenačevalnika je označena z barvo LED (tabela
spodaj), ki sveti 10 sekund. Nato se ugasne do naslednjega pritiska na enega od gumbov.
ZVOK

NASTAVITEV EQ

Najbolj Pridušen

--

Modra

Pridušen

-

Zelena

Raven

Srednja (Izhodiščna)

Bela

Ojačan

+

Rumena

Najbolj Ojačan

++

Rdeča
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BARVA LED

UPRAVLJANJE
GLASNOSTI

BLUETOOTH
Z ojačevalnikom Mustang Micro je mogoče enostavno pretakati zvok prek tehnologije
bluetooth. Na ta način lahko v slušalke igrate skupaj s podlago. Pametni telefoni in druge
zunanje naprave v sistemu bluetooth vidijo napravo kot »Mustang Micro«.
Če želite aktivirati način združevanja naprave prek tehnologije bluetooth, pomaknite stikalo napajanja (G) v levo na oznako bluetooth in ga za dve sekundi na tem mestu pridržite. V
tem položaju stikalo ne bo ostalo, vrnila ga bo vzmet, zato ga je treba pridržati. Po sprostitvi se vrne v srednji položaj »ON«. V načinu združevanja LED nad stikalom utripa modro, in
sicer dve minuti ali do uspešne povezave (združitve).
Po uspešni povezavi LED za 10 sekund zasveti modro in nato ugasne.
Če želite odklopiti napravo, ki je prek tehnologije bluetooth povezana z napravo Mustang Micro, za dve sekundi
pridržite stikalo v položaju bluetooth in ga nato sprostite (enako kot pri združevanju). Bluetooth povezava se tako
zaključi in Mustang Micro se vrne v način združevanja z modro utripajočo LED. Če se povezava prek bluetooth z drugo
napravo v dveh minutah ne vzpostavi, se poskus združevanja zaključi in modra LED ugasne. Povezavo lahko končate
tudi na strani zunanji naprave.
Mustang Micro se samodejno združi z nazadnje povezano napravo – če je ta naprava na voljo. Upoštevajte, da upravljalnik glasnosti (B) upravlja le instrument in skupno glasnost. Razmerje med glasnostjo instrumenta in zvokom, ki
prihaja prek tehnologije bluetooth, je treba uravnavati z upravljalnikom glasnosti na zunanji napravi, ki je povezana
prek tehnologije Bluetooth.

POLNJENJE
Mustang Micro omogoča do šest ur delovanja na baterijo. Naprava se polni prek vhoda
USB-C (H) na spodnji strani s pomočjo priloženega USB kabla.
Stanje napolnjenosti baterije označuje LED nad stikalom napajanja (G):

BARVA LED

STANJE BATERIJE

Rumena (Sveti)

V USB je priključeno napajanje in naprava se polni ne glede na to, ali je
vklopljena ali izklopljena.

Zelena (Sveti)

Napajanje je vklopljeno, USB je priključen in baterija je povsem napolnjena.

Zelena (Utripa)

Baterija je napolnjena na več kot 50 % in USB ni priključen. LED
utripne zeleno enkrat na 5 sekund za eno sekundo.

Rumena (Utripa)

Baterija je napolnjena na 20 do 50 % in USB ni priključen. LED utripne
rumeno enkrat na 5 sekund za eno sekundo.

Rdeča (Utripa)

Baterija je napolnjena na manj kot 20 % in USB ni priključen. LED utripne
rdeče enkrat na 5 sekund za eno sekundo.

Rdeča (Utripa Hitro)

Pri vklopljeni napravi in priključenem USB LED utripa hitro, kar opozarja
na napako pri polnjenju baterije, najverjetneje zaradi ekstremne
temperature. Izključite USB, izklopite napravo, pustite, da se
ohladi na temperaturo prostora, in jo ponovno vklopite.
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SNEMANJE
Mustang Micro je mogoče uporabljati kot vhodno napravo za digitalno snemalno programsko
opremo, in sicer po priključitvi USB kabla v vhod USB-C (H) na spodnji strani naprave in njegovega drugega konca v računalnik Mac ali PC.
Upoštevajte, da je Mustang Micro mogoče pri komunikaciji prek USB uporabljati le kot vir zvoka
(zvoka ni mogoče predvajati nazaj z računalnika v napravo Mustang Micro za spremljavo).
Za povezovanje z računalniki znamke Apple ne potrebujete zunanjih gonilnikov. Če potrebujete pomoč s konfiguracijo vhoda
USB in snemanjem prek vhoda USB, obiščite spletne strani https://support.fender.com in poiščite stran »Connected Amps«.

POSODOBITEV STROJNE PROGRAMSKE OPREME
Če želite posodobiti strojno programsko opremo naprave Mustang Micro, se ravnajte sledeče:
1. En konec USB kabla priključite v računalnik PC ali Mac ter drugi konec v vhod USB-C v IZK		
LOPLJENI napravi Mustang Micro.
2. Pritisnite in pridržite gumb AMP »-« (C).
3. Držite gumb AMP »-« pritisnjen, vklopite Mustang Micro in gumb pridržite pritisnjen še tri sekunde.
Uspešen začetek posodobitve strojne programske opreme potrdi bela LED glavnega stikala (G), ki sveti 10 sekund.
Nato začne LED utripati, kar označuje posodabljanje.
Po uspešno zaključeni posodobitvi začne LED neprekinjeno svetiti zeleno, v primeru neuspešne posodobitve pa rdeče.
Mustang Micro se med posodabljanjem samodejno vklopi. Po uspešni posodobitvi odklopite USB kabel od naprave in
ponovno zaženite Mustang Micro.

POSODOBITEV
SPROŽENA (SVETI)
POTEKA (UTRIPA)

POSODOBITEV
USPEŠNA (SVETI)

POSODOBITEV
NEUSPEŠNA (SVETI)

OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV
Z obnovitvijo tovarniških nastavitev naprave se vsi gumbi (AMP, EQ, EFFECTS, MODIFY) vrnejo na prvotne, tovarniško
nastavljene vrednosti, in izbriše se seznam naprav, ki so bile združene prek tehnologije bluetooth.
Tovarniške nastavitve obnovite z vklopom naprave Mustang Micro ob pritisnjenima gumboma EQ „+“ (D) in EFFECTS
„-“ (E), ki ju pridržite za tri sekunde. LED nad gumboma EQ in EFFECTS po ponastavitvi zasvetita belo (enako kot LED
nad gumboma AMP in MODIFY, ki nista prikazani na naslednji sliki).
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TEHNIČNI PODATKI
TIP
VHOD
VHODNA IMPEDANCA
IZHOD
IZHODNA MOČ
IMPEDANCA SLUŠALK
TIP BATERIJE
TOK V USB
VZDRŽLJIVOST
BLUETOOTH
DIMENZIJE (Z ZLOŽENIM
VTIČEM)
MASA

PR 5833
1/4” jack
1 MΩ
1/8” stereo
30mW/Kanal
Večja od 16 Ω
Litij-ionska, polnilna
600 mA (maks.)
4 ure (visoka glasnost) do 6 ur (nizka glasnost)
V5.0 s protokolom A2DP v1.3.1
š × v × d = 38,1 × 80 × 28,7 mm
51g
Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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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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