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Zaawansowana instrukcja
Wstęp
Niniejsza instrukcja krok po kroku opisuje zaawansowane funkcje 
wzmacniacza Mustang™ I/II (V.2). Zaawansowana instrukcja 
Mustang III / IV/V (V.2) patrz strona 6. Informacje o sposobie 
użytkowania Fender® FUSE™, Ableton® Live oraz Amplitube® 
znajdują się w osobnych instrukcjach obsługi powyższych 
produktów dostępnych pod adresem https://fuse.fender.com/
mustangv2/support.

Nawigacja
Poniżej opisano kilka prostych zasada poruszania się po 
ustawieniach wzmacniacza Mustang, z którymi należy się należy się 
na wstępie zapoznać...

Wybór presetów
Najbardziej przydatną funkcją Twojego wzmacniacza Mustang jest 
możliwość przechowywania ustawień każdego z wzmacniaczy oraz 
efektów w postaci presetu, który można niezwłocznie przywołać 
za pomocą gałki PRESET bądź zdalnie przy użyciu komputera lub 
footswitcha. 

Gałka PRESET służy do wyboru jednego z 24 presetów. Presety 
są przechowywane w trzech bankach, oznaczonych odpowiednio 
kolorem POMARAŃCZOWYM, ZIELONYM i CZERWONYM. 

Przekręcając gałkę PRESET przerzucasz kolejno między 
poszczególnymi presetami każdego z banków w następującej 
kolejności:

Bank POMARAŃCZOWY
( presety fabryczne )

Bank ZIELONY
( presetY UŻYTKOWNIKA )

Bank CZERWONY
( presety użytkownika )

Każdy preset oparty jest na jednym z ośmiu typów wzmacniaczy, 
oznaczonych obok każdej z diod LED danego presetu. Daje to w 
sumie trzy presety dla każdego typu wzmacniacza.

♫ Banki CZERWONY i ZIELONY służą do przechowywania 
własnych presetów. Bank POMARAŃCZOWY można 
modyfikować wyłącznie przy użyciu oprogramowania 
Fender® FUSE™ dostępnego pod adresem https://fuse.
fender.com/.

Każdy preset zawiera ustawienia wszystkich programowalnych 
gałek wzmacniacza Mustang, czyli każdej gałki z wyjątkiem głośności 
MASTER i PRESET.

Programowalne gałki
Ponieważ ustawienia każdej z gałek (z wyjątkiem MASTER) są 
zaprogramowane dla każdego presetu, gałki "programowalne" są 
nieaktywne a ich pozycja NIE będzie wskazywać rzeczywistych 
ustawień w momencie wyboru presetu.

� � � � � �

Programowalne gałki są nieaktywne do momentu ich przekręcenia

W jaki sposób aktywować programowalną gałkę potencjometru? 
Gałka staje się aktywna z chwilą jej przekręcenia i taka pozostanie 
do momentu wyboru innego presetu, kiedy to wszystkie 
programowalne gałki ponownie staną się nieaktywne.

� � � � �

Przekręć gałki, aby je aktywować

Możesz usłyszeć dużą różnicę w głośności lub brzmieniu, gdy po raz 
pierwszy przekręcisz programowalną gałkę, jeżeli różnica między jej 
położeniem a zapisaną wartością jest duża. Np. jeżeli gałka VOLUME 
wskazuje wartość "8", ale zapisane ustawienie głośności to "2", 
poziom głośności skoczy z "2" na "8" w momencie przekręcenia, a 
więc uaktywnienia gałki VOLUME. 

♫ Najlepszym sposobem zorientowania się, jaką wartość 
zapisano w pamięci dla danej gałki przed jej przekręceniem 
jest skorzystanie z oprogramowania Fender FUSE i 
podłączenie wzmacniacza Mustang do swojego komputera. 

Efekty
Mustang wyposażony jest w dwie gałki wyboru efektów:

• MOD — do wyboru efektów modulacyjnych 
• DLY / REV — do wyboru efektów Delay i Reverb

♫ Możesz także wybrać efekty z kategorii STOMPBOX przy 
pomocy oprogramowania Fender FUSE 

Gałki MOD i DLY / REV współdzielą między sobą trzy diody LED. 
Wskazują one ustawienia tej gałki, która była przekręcana jako 
ostatnia:
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MOD
DLY/REV

MOD DLY/REV

Te "współdzielone" diody LED wskazują ustawienia 
tej gałki, która była przekręcana jako ostatnia.

Diody LED są ponumerowane 1, 2, 3 i odpowiadają trzem pozycjom 
w ramach każdego z możliwych do wyboru zakresów A, B, C, D na 
każdej z gałek. Za pomocą diod LED można ustalić, którą dokładnie 
pozycję wskazuje dana gałka, np. A 1, jak pokazano poniżej: 

MOD
DLY/REV

MOD DLY/REV

Wybór efektów
W poniższych tabelach wymienione są efekty do wyboru dla każdej 
z gałek. 

EFEKTY MODULACYJNE

A1 Chorus

A2 Chorus Deep

A3 Flanger

B1 Touch Wah

B2 Bias/Sine Tremolo

B3 Optical/Vintage Tremolo Fast

C1 Vibratone Slow

C2 Vibratone Fast

C3 Pitch Shifter – Up a 5th

D1 Pitch Shifter – Down an Octave

D2 Phaser Medium

D3 Step Filter

EFEKTY DELAY EFEKTY REVERB

A1 Tape Delay 150ms / 1 Repeat

A2 Stereo Tape Delay 300ms / 3 Repeats

A3 Mono Delay 700ms / 4 Repeats

B1 Small Room Reverb

B2 Plate Reverb

B3 Large Hall Reverb

C1 Fender '65 Spring Reverb

C2 Fender '63 Spring Reverb

C3 Tape Delay Room

D1 Tape Delay Large Hall

D2 Ducking Delay Small Hall

D3 Echo Filter

♫ Możesz całkowicie zmienić listę efektów na swoim 
wzmacniaczu Mustang™ za pomocą oprogramowania 
Fender® FUSE™ dostępnego pod adresem https://fuse.
fender.com.

Poziom efektów
Możesz zmienić poziom efektów, trzymając wciśnięty przycisk EXIT 
podczas kręcenia gałką MOD lub DLY/REV, w zależności od tego, 
którego z typu efektów poziom chcesz ustawić.

Przycisk Tap
Przycisk TAP może służyć do ustawiania czasu opóźnienia lub 
stopnia modulacji:

• Czas opóźnienia — przycisk TAP miga na zielono:

• Stopień modulacji — przycisk TAP miga na czerwono:

Gdy wybierzesz efekt Delay, przycisk TAP zacznie migać na 
zielono w rytm ustawień czasu opóźnienia. Gdy wybierzesz efekt 
modulacyjny, przycisk TAP zacznie migać na czerwono w rytm 
ustawień stopnia modulacji. 

Gdy jednocześnie wybrane zostaną efekty Delay i modulacyjne, 
przycisk TAP będzie migać na zielono i będzie pokazywać wyłącznie 
ustawienia czasu opóźnienia.

♫ Za pomocą przycisku TAP możesz ustawić zarówno czas 
opóźnienia, jak i stopień modulacji poprzez ustawienie 
najpierw poziomu modulacji, bez żadnego wybranego 
efektu delay, a następnie dołożenie efektu delay i na końcu 
ustawienie czasu opóźnienia.

Aby ustawić interwał efektów:

1. Wybierz efekt, co spowoduje miganie przycisku TAP za pomocą 
gałki DLY/REV lub MOD.

2. Naciskaj przycisk TAP rytmicznie (minimum dwa razy) zgodnie 
z żądanym interwałeml.
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Przycisk tunera
Twój wzmacniacz Mustang™ posiada wbudowany tryb tunera, który 
przemienia diody LED panelu sterowania w chromatyczny tuner 
gitarowy. 

Aby skorzystać z tunera:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TAP przez 2 sekundy. Przyciski 
TAP i EXIT podświetlą się.

2. Uderz w dowolną strunę na gitarze i obserwuj diody, które 
wskażą dźwięk strojonej struny (górna dioda "#" oznacza 
podwyższenie dźwięku).

3 diody LED oznaczają stopień nastrojenia. Kolor ZIELONY oznacza"prawidłowy strój"

Litery obok diod LED oznaczają strojony dźwięk

3. Kręć kluczem na gitarze, dopóki diody nad gałką MOD nie 
pokażą, że struna jest prawidłowo nastrojona, jak pokazano 
powyżej.

4. Standardowy strój gitary wygląda następująco:

5. Naciśnij EXIT lub TAP, aby wyjść z trybu tunera.

Przycisk Save
  Twój wzmacniacz Mustang™ daje Ci potężną możliwość 

zapisu każdego ustawienia wzmacniacza w ramach 
presetu. Po wybraniu presetu, poziom każdej gałki, ustawienia 
każdego efektu oraz wybrany model wzmacniacza są natychmiast 
przywoływane do zaprogramowanej wcześniej wartości! 

Przycisk SAVE podświetli się na czerwono, jeżeli którakolwiek z 
programowalnych gałek zostanie przekręcona lub zedytowane 
zostanie jakiekolwiek inne ustawienie wzmacniacza. Oznacza to 
tymczasową modyfikację presetu. Możesz anulować wprowadzone 
modyfikacje poprzez zmianę presetu na inny i  z powrotem.

♫ Naciśnięcie przycisku EXIT nie spowoduje anulowania zmian 
dokonanych w aktualnym presecie. Tylko wybranie innego 
presetu za pomocą gałki PRESET spowoduje wymazanie 
tymczasowo naniesionych zmian.

Aby zapisać preset:

1. Aby zapisać preset musisz najpierw zmodyfikować istniejący 
preset, np. przekręcając jedną z programowalnych gałek, takich 
jak GAIN lub MOD (gdy przycisk SAVE się podświetli możesz 
przejść do kroku 2).

2. Naciśnij przycisk SAVE. Przyciski SAVE i EXIT powinny migać z 
dużą szybkością. Możesz nacisnąć przycisk EXIT, aby anulować 
proces zapisywania.

3. Przekręć gałkę PRESET, aby wybrać preset do nadpisania. Możesz 
nadpisywać tylko czerwone i zielone banki wzmacniaczy (jeżeli 
rozpocząłeś od modyfikowania banku pomarańczowego, 
musisz wybrać albo bank czerwony albo zielony, aby móc go 
nadpisać). 

♫ Bank POMARAŃCZOWY można modyfikować przy użyciu 
komputera z oprogramowaniem Fender® FUSE™ dostępnym 
pod adresem https://fuse.fender.com.

4. Ponownie naciśnij przycisk SAVE, aby potwierdzić zapis.

Gniazda Aux / Phones
Wejście pomocnicze
Wejście pomocnicze służy do podłączania zewnętrznych 
źródeł sygnału audio do Twojego wzmacniacza Mustang dla 
akompaniamentu. Podłącz wyjście słuchawkowe swojego 
odtwarzacza CD lub MP3 do gniazda AUX za pomocą kabla 
mini-stereo. Za pomocą regulacji głośności na odtwarzaczu oraz 
gałki głośności MASTER możesz wyregulować poziom głośności 
podłączonego urządzenia.

Gniazdo słuchawkowe
Podłącz słuchawki lub głośniki zewnętrzne, aby cieszyć się 
dźwiękiem stereo Twojego wzmacniacza Mustang. To gniazdo może 
służyć także jako wyjście nagraniowe stereo. Gdy używane jest 
gniazdo słuchawkowe głośnik wzmacniacza jest wyciszony.
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Footswitch

Podłącz (opcjonalny) 1-przyciskowy footswitch (P/N 0994049000) 
do gniazda FTSW, aby umożliwić zdalny wybór Twoich dwóch 
ulubionych presetów. Dioda LED (obok gniazda FTSW) zaświeci się 
na czerwono lub na zielono, w zależności od tego, który preset jest 
aktywny.

Aby zaprogramować footswitch:

1. Wybierz preset, który chcesz przypisać do footswitcha. Preset 
nie może być modyfikowany (przycisk SAVE NIE MOŻE być 
podświetlony, aby można było przejść do kroku 2).

2. Naciśnij przycisk SAVE. Przyciski SAVE i EXIT powinny migać z 
dużą szybkością. Możesz nacisnąć przycisk EXIT, aby anulować 
proces przypisywania footswitcha.

3. Naciśnij przycisk na footswitchu, aby wybrać czerwoną lub 
zieloną diodę LED obok gniazda FTSW i powiązać z wybranym 
presetem.

4. Naciśnij przycisk SAVE, aby potwierdzić przypisanie footswitcha. 
Teraz, gdy naciśniesz footswitch, wybrany preset zostanie 
aktywowany i zapali się przypisana do niego czerwona bądź 
zielona kontrolka.

Port USB
   Za pomocą portu USB podłącz wzmacniacz Mustang™ do 

komputera i przenieś swoją muzykę na wyższy poziom:

• Za pomocą oprogramowania Fender® FUSE™ możesz sterować 
swoim Mustangiem z poziomu komputera i korzystać z 
bonusowych funkcji, niedostępnych z poziomu samego 
wzmacniacza.

♫ Szczegóły - patrz instrukcja Fender FUSE pod adresem 
https://fuse.fender.com/support.

• Nagrywaj i edytuj dźwięk na wzmacniaczu Mustang przy 
użyciu oprogramowania Ableton® Live Lite 8 Fender® Edition.

♫ Szczegóły - patrz Ableton® Live Lite 8 Fender edition pod 
adresem www.fender.com/support/articles/redeeming-
licenses-for-third-party-software-for-your-fender-fuse-
compatible-amp/.

Przywracanie ustawień fabrycznych i
aktualizacja Firmware'u

Przywracanie ustawień fabrycznych
Jeżeli chcesz, możesz przywrócić oryginalne fabryczne ustawienia 
Twojego wzmacniacza Mustang. Wszystkie presety użytkownika 
zostaną wymazane z pamięci!

Aby przywrócić fabryczne ustawienia wzmacniacza Mustang:

1. Wyłącz wzmacniacz.

2. Podczas włączania wzmacniacza naciśnij i przytrzymaj przycisk 
EXIT. Trzymaj go wciśniętym, dopóki jego podświetlenie nie 
zgaśnie.  

!  Funkcja FACTORY RESTORE spowoduje usunięcie wszystkich 
zmodyfikowanych przez użytkownika presetów. Spowoduje 
także przywrócenie POMARAŃCZOWEGO banku presetów 
oraz efektów modyfikowanych za pomocą oprogramowania 
Fender FUSE do ich stanu fabrycznego.

Aktualizacja Firmware'u
Od czasu do czasu Fender może udostępnić aktualizacje Firmware'u 
Twojego wzmacniacza Mustang, aby usprawnić jego działanie i 
dodać nowe funkcje. W celu zaktualizowania firmware'u w Twoim 
wzmacniaczu musisz podłączyć go do portu USB w komputerze 
z zainstalowanym oprogramowaniem Feder FUSE i łączem 
internetowym.

♫ Szczegóły - patrz instrukcja Fender FUSE pod adresem 
https://fuse.fender.com/support.

FAQ
Poniższe adresy to świetne miejsca, z których możesz dowiedzieć się 
więcej o wzmacniaczach Mustang oraz ogólnie o muzyce:

• www.fender.com/support

• Dołącz do społeczności Fender Community na forum, gdzie 
możesz zadawać pytania i przeglądać dyskusje. Jest nawet 
specjalne forum dedykowane tylko wzmacniaczom Mustang: 
www.fender.com/community/forums

• Znajdź materiały do nauki teorii muzyki oraz zapisy nutowe 
autorstwa Hal Leonard Publications: www.halleonard.com
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Zaawansowana instrukcja
Wstęp
Niniejsza instrukcja krok po kroku opisuje zaawansowane funkcje 
wzmacniacza Mustang™ III/IV/V (V.2). Informacje o sposobie 
użytkowania Fender® FUSE™, Ableton® Live oraz Amplitube® 
znajdują się w osobnych instrukcjach obsługi powyższych 
produktów dostępnych pod adresem https://fuse.fender.com/
mustangv2/support.

Nawigacja
Poniżej opisano kilka prostych zasada poruszania się po 
ustawieniach wzmacniacza Mustang, z którymi należy się należy się 
na wstępie zapoznać...

Wybór presetów
Przekręć pokrętło DATA WHEEL, aby wybrać jeden ze 100 presetów. 

Parametry danego presetu są 
wyświetlane na ekranie

DATA 
WHEEL

Niektóre presety przypadną Ci do gustu. Inne będziesz chciał 
zmodyfikować...

W każdym presecie zapisane są ustawienia dla: 

• Typu wzmacniacza — 17 typów do wyboru
• Efektów — 4 kategorie, w sumie 44 do wyboru
• Poziomów gałek — od GAIN po REVERB (bez MASTER)

♫ Aby nauczyć się tworzyć własne presety, zapoznaj się z 
zaawansowaną instrukcją użytkownika pod adresem 
https://fuse.fender.com

Głośność Master
Gałka głośności MASTER jest zawsze "aktywna". Oznacza to, że 
położenie gałki głośności MASTER zawsze wskazuje rzeczywiste 
ustawienia głośności globalnej, w przeciwieństwie do gałek 
programowalnych.  

(Regulację głośności Twojego wzmacniacza Mustang należy zawsze 
rozpocząć od przekręcenia gałki głośności MASTER.)

Programowalne gałki
Ponieważ ustawienia każdej z gałek (z wyjątkiem MASTER) są 
zaprogramowane dla każdego presetu, gałki "programowalne" są 
nieaktywne a ich pozycja NIE będzie wskazywać rzeczywistych 
ustawień w momencie wyboru presetu.

� � � � � �

Głośność MASTER jest zawsze aktywna

PROGRAMOWALNE gałki są nieaktywne do momemntu ich przekręcenia

W jaki sposób aktywować programowalną gałkę potencjometru? 
Gałka staje się aktywna z chwilą jej przekręcenia i taka pozostanie 
do momentu wyboru innego presetu, kiedy to wszystkie 
programowalne gałki ponownie staną się nieaktywne.

� � � �� �

Przekręć PROGRAOWALNĄ gałkę, aby ją aktywować

Naciśnij pokrętło DATA WHEEL, aby zobaczyć ustawienia wszystkich 
programowalnych gałek przed ich przekręceniem. Naciśnij EXIT, aby 
powrócić do trybu Play.

Aby zobaczyć ustawienia gałki presetu, naciśnij pokrętło  DATA WHEEL

Naciśnij pokrętło DATA WHEEL po raz drugi, aby zobaczyć, gdzie 
zlokalizowane są Twoje efekty na ścieżce przetwarzania sygnału 
gitarowego. Naciśnij EXIT, aby powrócić do trybu Play.

Aby zobaczyć ścieżkę sygnału, naciśnij pokrętło DATA WHEEL dwukrotnie.

x2

 

♫ Możesz zmienić kolejność efektów na ścieżce sygnału przy 
pomocy oprogramowania Fender® FUSE™.
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Menu wzmacniaczy
Wybierz modele wzmacniaczy i zmień ich ustawienia z poziomu 
menu wzmacniaczy (Amp).

Modele wzmacniaczy

Aby wybrać model wzmacniacza:

1. Naciśnij przycisk AMP.

2. Przekręć pokrętło DATA WHEEL, aby wybrać jeden z 17 modeli 
wzmacniaczy: 

MODELE WZMACNIACZY
Studio Preamp
'57 Champ
'57 Deluxe
'57 Twin
'59 Bassman
'65 Princeton
'65 Deluxe Reverb
'65 Twin Reverb
'60s Thrift
British Watts
British '60s
British '70s
British '80s
British Colour
Super-Sonic (Burn)
American '90s
Metal 2000

3. Naciśnij EXIT, aby powrócić do trybu Play.

Ustawienia wzmacniaczy

Aby zmienić ustawienia wzmacniacza:

1. Naciśnij przycisk AMP.

2. Naciśnij pokrętło DATA WHEEL jeden lub więcej razy, aż parametr, 
których chcesz ustawić zostanie podświetlony, następnie 
przekręć pokrętło DATA WHEEL, aby zmienić wartość parametru.

3. Naciśnij przycisk AMP po raz drugi, aby przejść do "strony 2", 
z kolejnymi parametrami wzmacniacza. Parametry widoczne na 
"stronie 2" zależą od aktualnie wybranego modelu wzmacniacza.

"STRONA 2" menu Amp

Naciskaj pokrętło DATA WHEEL, aby 
wybrać kolejny wzmacniacz

♫ Można odznaczyć aktualnie podświetlone ustawienia 
wzmacniaczy i powrócić do trybu wyboru modelu 
wzmacniacza, w formie skrótu, naciskając i przytrzymując 
przycisk AMP.

4. Naciśnij EXIT, aby powrócić do trybu Play . 

Menu efektów
Bypass efektów
Możesz włączyć bądź wyłączyć wybrane efekty dla danego presetu, 
naciskając przycisk odpowiadający danemu efektowi. 

 

♫ Efekty można obejść (wyłączyć) także za pomocą footswitcha 
dołączonego do Twojego wzmacniacza Mustang.

Efekty wyświetlane na ekranie jako "–EMPTY–" nie mogą być 
aktywowane dopóki w to miejsce nie zostanie wybrany efekt.

Wybór efektów
•  — Efekty Stompbox

•  — Efekty Modulation

•  — Efekty Delay

•  — Efekty Reverb

Aby wybrać efekty:

1. Naciśnij i przytrzymaj jeden z czterech przycisków efektów.

2. Przekręć pokrętło DATA WHEEL, aby wybrać jeden z poniższych 
efektów: 

STOMPBOX MODULATION
Ranger Boost Sine Chorus
Green Box Triangle Chorus
Overdrive Sine Flanger
Fuzz Triangle Flanger
Orange Box Vibratone
Black Box Vintage Tremolo
Big Fuzz Sine Tremolo
Wah Ring Modulator
Touch Wah Step Filter
Simple Compressor Phaser
Compressor Wah

Touch Wah
Diatonic Pitch
Pitch Shifter

Gdy efekt jest aktywny, jego nazwa 
jest podświetlona a przycisk Effect 

świeci się
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Ciąg dalszy tabeli efektów z poprzedniej strony...

DELAY REVERB
Mono Delay Small Hall
Mono Echo Filter Large Hall
Stereo Echo Filter Small Room
Multitap Delay Large Room
Ping Pong Delay Small Plate
Ducking Delay Large Plate
Reverse Delay Ambient
Tape Delay Arena
Stereo Tape Delay Fender '63 Spring

Fender '65 Spring

3. Naciśnij EXIT, aby powrócić do trybu Play.

♫ Możesz w dowolnym momencie zmienić kategorię efektów, 
nawet w trakcie przeglądania menu wyboru efektów, 
naciskając i przytrzymując przycisk innego efektu.

Parametry efektów
Za pomocą menu Effects Settings możesz zmienić cały szereg 
ustawień parametrów poszczególnych efektów.

Aby zmienić parametry efektów:

1. Naciśnij i przytrzymaj któryś z przycisków efektów (STOMP, 
MOD, DELAY, REVERB).

2. Przekręć pokrętło DATA WHEEL, aby wybrać żądany efekt.

3. Naciśnij pokrętło DATA WHEEL jeden lub więcej razy, dopóki 
nie podświetli się parametr, który chcesz ustawić, a następnie 
przekręć pokrętło DATA WHEEL, aby zmienić jego wartość.

Naciskaj pokrętło DATA WHEEL, aby 
wybrać kolejny parametr efektu

4. Naciśnij EXIT, aby powrócić do trybu Play.

♫ Możesz w dowolnym momencie obejść efekt, nawet w trakcie 
przeglądania menu parametrów efektów, naciskając przycisk 
efektu lub odpowiadający mu przycisk na footswitchu.

Przycisk Tap
Przycisk TAP może służyć do ustawiania czasu opóźnienia lub 
częstotliwości modulacji poprzez rytmiczne naciskanie go zgodnie 
z żądanym interwałem.

Po wybraniu efektu Delay, przycisk TAP będzie migał zgodnie 
z nastawionym czasem opóźnienia. Po wybraniu efektu 
modulacyjnego, przycisk TAP będzie migał zgodnie z nastawionym 
czasem modulacji (interwał między modulacjami może wynosić do 
12 sekund, więc przycisk TAP będzie zaświecał się dość rzadko). 

Gdy jednocześnie wybrane zostaną efekty Delay i modulacyjne, 
przycisk TAP będzie migał zgodnie z ustawieniami efektu Delay i 
będzie kontrolował wyłącznie ustawienia czasu opóźnienia.

♫ Za pomocą menu efektów lub Fender FUSE możesz ustawić 
czas opóźnienia i interwał modulacji bardziej precyzyjnie.

Aby ustawić interwał efektów:

1. Wybierz efekt Delay lub Modulation, co spowoduje miganie 
przycisku TAP, za pomocą menu Effects (patrz Wybór efektów, 
strona 7).

2. Naciskaj przycisk TAP rytmicznie (minimum dwa razy) zgodnie 
z żądanym interwałem. Naciśnij przycisk TAP raz, aby ustawić 
maksymalną wartość interwału.

♫ Jeżeli otworzysz menu ustawień efektów (patrz Parametry 
efektów powyżej, możesz zobaczyć rzeczywiste wartości TAP, 
które ustawiasz za pomocą przycisku!

Zapisywanie presetów
Twój wzmacniacz Mustang™ daje Ci potężną możliwość zapisu 
każdego ustawienia wzmacniacza w ramach presetu. Po wybraniu 
presetu, poziom każdej gałki, ustawienia każdego efektu oraz 
wybrany model wzmacniacza są natychmiast przywoływane do 
zaprogramowanej wcześniej wartości.

  Przycisk SAVE podświetli się na czerwono, jeżeli 
którakolwiek z programowalnych gałek zostanie 

przekręcona lub zedytowane zostanie jakiekolwiek inne ustawienie 
wzmacniacza. Oznacza to tymczasową modyfikację presetu. 
Możesz anulować wprowadzone modyfikacje poprzez przekręcenie 
pokrętła DATA WHEEL na inny preset i z powrotem.

♫ Naciśnięcie przycisku EXIT nie spowoduje anulowania zmian 
dokonanych w aktualnym presecie. Tylko wybranie innego 
presetu za pomocą pokrętła DATA WHEEL, footswitcha 
lub Fender FUSE spowoduje wymazanie tymczasowo 
naniesionych zmian.

Aby zapisać preset:

♫ Blokada Memory Lock musi był wyłączona, aby możliwe było 
zapisanie presetów (patrz menu narzędzi Utility, strona 12)

1. Aby zapisać preset musisz najpierw zmodyfikować istniejący 
preset, np. przekręcając jedną z programowalnych gałek, takich 
jak GAIN.
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2. Naciśnij przycisk SAVE. Przyciski SAVE i EXIT powinny być 
podświetlone. Możesz nacisnąć przycisk EXIT, aby anulować 
proces zapisywania.

3. Przekręć pokrętło DATA WHEEL i wybierz preset, który chcesz 
nadpisać. 

4. Naciśnij pokrętło DATA WHEEL, jeżeli chcesz zedytować nazwę 
Twojego nowego presetu. Za pomocą przycisków możesz 
wykonać przypisane do nich na dole ekranu funkcje. Przekręć 
pokrętło DATA WHEEL, aby wybrać znaki.

5. Ponownie naciśnij przycisk SAVE, aby potwierdzić zapis.

Tuner gitarowy
Twój wzmacniacz Mustang™ posiada wbudowany tryb tunera, który 
przemienia ekran w tuner gitarowy. 

Aby skorzystać z tunera:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TAP. Przyciski TAP i EXIT 
podświetlą się.

2. Uderz w dowolną strunę na gitarze i obserwuj ekran, na 
którym wyświetlane będą dźwięk strojonej struny wraz z igłą 
precyzyjnego strojenia.

"Prawidłowy strój"

3. Kręć kluczem na gitarze, dopóki igła nie pokaże, że struna jest 
prawidłowo nastrojona, jak pokazano powyżej.

4. Standardowy strój gitary wygląda następująco:

5. Naciśnij EXIT lub TAP, aby wyjść z trybu tunera.

Footswitche
Czteroprzyciskowy footswitch 
(0080996000)
Podłącz 4-przyciskowy footswitch do swojego wzmacniacza 
Mustang (w zestawie z Mustang IV i V, opcjonalnie w przypad-
ku Mustang III), aby umożliwić zdalne wielofunkcyjne sterowanie 
nożne. Wyświetlacz oraz diody LED na footswitchu pokazują niektó-
re z informacji widocznych na ekranie wzmacniacza, stąd możliwe 
jest np. nastrojenie gitary czy wybór presetów - wystarczy tylko 
obserwować footswitch, nie ma potrzeby spoglądania na ekran 
wzmacniacza Mustang!

• Presety szybkiego dostępu (QA1/QA2/QA3)

• Wybór presetów (góra/dół/bank)

• Bypass efektów

• Aktywacja tunera

Kontrolki trybu

Footswitch posiada trzy tryby, którym odpowiadają trzy diody LED 
oznaczone MODE 1, MODE 2 i MODE 3. Footswitch posiada także 
tryb tunera. Gdy ten jest włączony, wszystkie diody LED nie świecą 
się.

Aby przełączać pomiędzy trybami naciśnij przycisk MODE. Aby akty-
wować tryb tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE.

♫ Możesz zablokować 4-przyciskowy footswitch w trybie 
Mode 1, 2 lub  3 za pomocą menu narzędzi, aby zapobiec 
przypadkowym zmianom trybu (patrz menu narzędzi Utility, 
strona 12).

• Mode 1 — W trybie 1 footswitch służy do wyboru jednego z 
trzech presetów szybkiego dostępu za pomocą przycisków ozna-
czonych: QA1 / QA2 / QA3 (dioda LED dla trybu MODE 1). Po wybra-
niu presetu szybkiego dostępu jego numer pojawi się na wyświetla-
czu footswitcha.

♫ W menu narzędzi możesz przypisać dowolny preset jako preset 
szybkiego dostępu (patrz menu narzędzi Utility, strona 12).

• Mode 2 — W trybie 2 footswitch służy do wyboru presetów w 
górę/ w dół lub w bankach po 10 za pomocą przycisków oznaczo-
nych: DOWN / UP / BANK (dioda LED dla trybu 2). Po wybraniu pre-
setu jego numer pojawi się na wyświetlaczu footswitcha.

• Mode 3 — W trybie 3 footswitch służy do obejścia efektów 
Stompbox, Modulation oraz Delay za pomocą przycisków oznaczo-
nych: STOMP / MOD / DELAY (dioda LED dla trybu 3). Diody LED 
przy przyciskach na footswitchu, podobnie jak przyciski na wzmac-
niaczu, wskazują aktywne efekty.
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♫ Można także przypisać przycisk na footswitchu do 
obejścia efektu Reverb poprzez dołożenie 2-przyciskowego 
footswitcha Mustang (patrz Opcje sześcioprzyciskowego 
przełączania nożnego poniżej).

• Tuner Mode — Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aby akty-
wować tuner. Ekrany wzmacniacza i footswitcha będą wyświetlacz 
te same informacje, dlatego możesz spoglądać na dowolny z nich 
podczas strojenia gitary. Footswitch wyświetlać będzie najbliższy 
dźwięk; diody LED przy przyciskach wskazywać będą podwyższenie 
lub obniżenie dźwięku oraz "prawidłowy strój" poprzez zapalenie 
się zielonej diody pod ekranem.

Naciśnij dowolny przycisk na footswitchu, aby wyjść z trybu tunera. 

Dwuprzyciskowy footswitch 
(0080997000)
Podłącz 2-przyciskowy footswitch do swojego wzmacniacza  ustang 
(w zestawie z Mustang III, opcjonalnie w przypadku Mustang IV i V), 
aby umożliwić zdalne wielofunkcyjne sterowanie nożne. Za pomocą 
menu narzędzi (Utility, patrz strona 12) możesz do 2-przyciskowego 
footswitcha przypisać jedną z poniższych funkcji:

• Wybór presetów (góra/dół)

• Wybór presetów szybkiego dostępu (QA1/QA2)

• Bypass efektów (różne kombinacje)

• Ustawienie interwału TAP

 

Opcje sześcioprzyciskowego 
przełączania nożnego
Podłącz zarówno 4-przyciskowy, jak i 2-przyciskowy footswitch 
do swojego wzmacniacza Mustang, aby rozszerzyć możliwości 
zdalnego sterowania nożnego. Poprzez przypisanie różnych funkcji 
do każdego footswitcha możesz stworzyć ponad tuzin różnych 
kombinacji sterowania nogą.

 

Możesz np. przypisać presety szybkiego dostępu do 
4-przyciskowego footswitcha a presety góra/dół do 
2-przyciskowego footswitcha. Możesz także obejść efekty za 
pomocą 4-przyciskowego footswitcha a wybierać presety przy 
użyciu 2-przyciskowego footswitcha. Wybór należy do Ciebie.

Pedał ekspresji EXP-1

Pedał ekspresji EXP-1 (P/N 2301050000) to pracujący w dwóch try-
bach pedał, który można zaprogramować tak, by kontrolował sze-
roką gamę parametrów Twojego wzmacniacza Mustang. Podłącz 
pedał EXP-1 do gniazda "4 BUTTON FOOTSWITCH".

EXP-1 działa w dwóch trybach - głośności i ekspresji. Przełączaj mię-
dzy trybami naciskając mocno przednią część pedału. Czerwona i 
zielona dioda LED pedału EXP-1 wskazują aktualny tryb pracy:

• Głośność (zielona) służy do sterowania głośnością master (EXP-
1 można też wyłączyć w trybie głośności). 

• Ekspresja (czerwona) służy do sterowania większością parame-
trów efektów i samego wzmacniacza Mustang. Często steruje 
parametrem częstotliwości efektu wah lub parametrem częstotli-
wości/czasu modulacji lub efektu delay. 

♫ Wszystkie ustawienia pedału EXP-1 można zaprogramować 
także przy użyciu oprogramowania Fender® FUSE™.

Kalibracja pedału EXP-1
Gdy po raz pierwszy podłączysz EXP-1 do swojego wzmacniacza 
Mustang powinieneś go skalibrować, aby żądany zakres ruchów 
pedału został prawidłowo odczytany przez wzmacniacz. Kalibracja 
zajmuje niecałą minutę:

Aby skalibrować EXP-1:
1. Podłącz pedał EXP-1 do gniazda 4 BUTTON FOOTSWITCH z 

tyłu Twojego wzmacniacza Mustang za pomocą dołączonego 
kabla.

2. Wyłącz wzmacniacz.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk UTIL na wzmacniaczu, następ-
nie włącz wzmacniacz. Trzymaj wciśnięty przycisk UTIL, dopóki 
jego podświetlenie nie zgaśnie.

4. Poruszaj pedałem EXP-1 pomiędzy skrajnymi punktami, aby 
ustawić żądany zakres ruchów, który zostanie zarejestrowany 
(rozpoznany) przez wzmacniacz.

♫ Jeżeli np. chcesz, aby tylko środkowa 1/3 zakresu została 
rozpoznana przez wzmacniacz, poruszaj pedałem EXP-1 
tylko w środkowym zakresie jego ruchu. Musisz rozpocząć 
proces kalibracji, gdy pedał EXP-1 znajdować się będzie 
gdzieś w żądanym zakresie ruchów.
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5. Przekręć pokrętło DATA WHEEL, aby wybrać nowy preset. 

6. Pedał ekspresji EXP-1 został skalibrowany! 

♫ Powtórz procedurę kalibracji za każdym razem, gdy zmie-
niasz pedał EXP-1, podłączasz EXP-1 do innego wzmacnia-
cza lub przywracasz ustawienia fabryczne (patrz strona 13) 
wzmacniacza.

Ustawienia pedału EXP-1
Ustawienia pedału EXP-1 można przypisać do danego presetu, aby 
za każdym razem, gdy zostanie on wybrany, funkcje EXP-1 były do 
niego dopasowane. Przed zmianą ustawień EXP-1 wybierz preset, 
dla którego chcesz zapisać ustawienia EXP-1.

Aby skonfigurować ustawienia EXP-1:
1. Podłącz pedał EXP-1 do gniazda 4 BUTTON FOOTSWITCH z 

tyłu Twojego wzmacniacza Mustang za pomocą dołączonego 
kabla.

2. Wybierz preset, dla którego chcesz skonfigurować EXP-1.

3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło DATA WHEEL, dopóki nie poja-
wi się menu Expression Mode Enable.

4. Przekręć pokrętło DATA WHEEL, aby zmienić ustawienia w 
menu. Naciśnij pokrętło DATA WHEEL, aby wybrać następne 
menu z listy poniżej.

♫ SKRÓT: Możesz szybciej przewijać menu w dowolnym kierun-
ku kręcąc pokrętłem DATA WHEEL trzymając je wciśnięte. 

5. Zapisz aktualny preset, jeżeli chcesz zachować zmodyfikowa-
ne ustawienia EXP-1, w przeciwnym wypadku naciśnij EXIT, 
następnie wybierz inny preset za pomocą pokrętła DATA 
WHEEL, aby wymazać naniesione zmiany.

Menu EXP-1:

• Expression Mode Enable — (Off, Amp, Stomp, Mod, Delay, 
Reverb, Volume) Wybierz kategorię, którą chcesz sterować za 
pomocą EXP-1 w trybie ekspresji lub wybierz "Off", jeżeli chcesz, 
aby pedał był wyłączony w trybie ekspresji.

♫ Aby dana kategoria efektów była dostępna w tym menu, 
musisz na wzmacniaczu (lub w Fender FUSE) mieć wybrany 
efekt dla aktualnego presetu. 

• Expression Mode Parameter — (różne) Wybierz parametr, 
którym chcesz sterować za pomocą EXP-1 w trybie ekspresji. 
Twoje opcje będą różnić się w zależności od wybranej w menu 
Expression Mode Enable powyżej kategorii oraz od modułu efek-
tów wybranego dla aktualnego presetu. 

• Expression Mode Heel/Toe — (różne) Z poziomu tych dwóch 
menu możesz ustawić poziom aktywnego parametru (wybranego 
w menu powyżej) dla tylnej części pedału (pięty) znajdującej się 
w położeniu opuszczonym (Heel Setting) oraz przedniej części 
pedału (palców) znajdującej się w położeniu opuszczonym (Toe 
Setting). Opcje zakresu będą różnić się w zależności od wyboru 
dokonanego w menu Expression Mode Parameter powyżej.

• Expression Mode Type — (Capture, Live) Jeżeli wybrany jest 
parametr "Live", aktualne położenie pedału zastąpi ustawienia 
presetu przypisane do parametru pedału ekspresji. Jeżeli wybrany 
jest parametr "Capture", pedał jest nieaktywny do momentu zmia-
ny jego położenia po uprzednim wyborze presetu. 

• Expression Effect Bypass — (On/Off) Wybierz "On", aby obejść 
(wyłączyć) efekt aktualnie wybrany w menu Expression Mode 
Enable podczas przełączania EXP-1 w tryb regulacji głośności. 
Wybierz "Off", aby efekt pozostał aktywny (włączony). 

• Expression Parameter Restore — (On/Off) Wybierz "On", aby 
przywrócić wartość Expression Mode Parameter do zapisanej 
fabrycznie wartości przy przełączaniu EXP-1 w tryb regulacji gło-
śności. Wybierz "Off", jeżeli chcesz, aby parametr pozostał przy 
wartości zgodnej z położeniem pedału (dociśnięty z przodu) pod-
czas przełączania w tryb regulacji głośności.

• Volume Mode Behavior — (Volume/Off) Wybierz "Volume", 
jeżeli chcesz, aby pedał sterował głośnością master w trybie regu-
lacji głośności. Wybierz "Off", jeżeli chcesz, aby pedał był wyłączo-
ny w trybie regulacji głośności.

• Volume Mode Heel/Toe — (0–100%) Z poziomu tych dwóch 
menu możesz ustawić poziom głośności master dla tylnej części 
pedału (pięty) znajdującej się w położeniu opuszczonym (Heel 
Volume) oraz przedniej części pedału (palców) znajdującej się w 
położeniu opuszczonym (Toe Volume).

• Pedal Initial Source — (From Preset/From Pedal) Wybierz 
"From Preset", jeżeli chcesz, aby EXP-1 przełączał się w tryb Preset 
Default (patrz uwaga poniżej) po każdorazowym wybraniu prese-
tu. Wybierz "From Pedal", jeżeli chcesz, aby EXP-1 pozostał w try-
bie, w jakim znajduje się w momencie zmiany presetu. Ustawienie 
Pedal Initial Source to parametr globalny. Nie jest powiązany z 
żadnym presetem i nie wymaga zapisu; pozostaje niezmienny.

♫ Domyślny tryb Preset Default to tryb (głośności lub eks-
presji), w którym EXP-1 się znajduje, gdy zapisujesz preset. 
Możesz zmienić tryb Preset Default ponownie zapisując pre-
set z EXP-1 w innym trybie lub za pomocą oprogramowania 
Fender FUSE.
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Menu narzędzi
 Naciśnij przycisk UTIL, aby aktywować menu narzędzi. 

Naciskaj przycisk UTIL, aby przewinąć każde z dziewięciu 
menu, wymienionych poniżej.

• Quick Access #1 / #2 / #3 — Za pomocą pierwszych trzech 
menu narzędzi (Utility) możesz wybrać presety szybkiego dostępu. 
Następnie możesz je szybko wywołać przy użyciu footswitchy (patrz 
Footswitche, strona 9). 

• Two-Button Footswitch Mode — Za pomocą tego menu możesz 
przypisać funkcje do dwuprzyciskowego footswitcha. 

• Four-Button Footswitch Mode — Za pomocą tego menu 
możesz zablokować czteroprzyciskowy footswitch w trybie Mode 1, 
Mode 2 lub Mode 3. Wybierz "Normal" dla normalnej, wielotrybowej 
pracy. Tryb tunera jest dostępny zawsze, nawet gdy tryb jest zablo-
kowany.

• Memory Lock — Dzięki menu Memory Lock możesz zapobiegać 
przypadkowym modyfikacjom presetów. Nadal możliwe będzie 
dokonywanie tymczasowych zmian presetów przy włączonej funkcji 
Memory Lock, ale niemożliwe będzie ich zapisanie, dopóki blokada 
nie zostanie wyłączona.

• Line Out Boost — Za pomocą menu Line Out Boost możesz regu-
lować poziom sygnału wyjściowego, aby dopasować go do czułości 
wejść podłączonej aparatury muzycznej.

• LCD Contrast — Za pomocą tego menu możesz regulować kon-
trast wyświetlacza Mustang.

• About This Amp — To menu wyświetla aktualną wersję 
Firmware'u wzmacniacza. Dzięki tym informacjom ustalisz, czy dla 
Twojego wzmacniacza dostępna jest aktualizacja. 

Wyjścia głośnikowe
Tylko Mustang V

Wzmacniacz Mustang V wyposażony jest w głośnikowe wyjścia 
stereo, które muszą być podłączone do kolumny głośnikowej stereo, 
takiej jak Mustang V 412, z czterema głośnikami Celestion® G12P 
Rocket 50 12" (zalecane) lub dwóch 8 Ω kolumn po 75 W każda.

Wyjścia liniowe

Wyjścia stereo XLR zapewniają zrównoważone w całym zakresie 
poziomy sygnału do podłączenia do stołów mikserskich lub 
sprzętu nagraniowego. Wciśnij przycisk GROUND LIFT, aby odłączyć 
uziemienie (pin-1) od gniazd XLR, co może w niektórych sytuacjach 
zredukować poziom hałasu. Normalnie należy zostawić przycisk 
wyciśnięty (uziemienie).

Gniazda Aux / Phones
Wejście pomocnicze 

  Wejście pomocnicze służy do podłączania zewnętrznych 
źródeł sygnału audio do Twojego wzmacniacza Mustang 

dla akompaniamentu. Podłącz wyjście słuchawkowe swojego 
odtwarzacza CD lub MP3 do gniazda AUX za pomocą kabla 
mini-stereo. Za pomocą regulacji głośności na odtwarzaczu oraz 
gałki głośności MASTER możesz wyregulować poziom głośności 
podłączonego urządzenia.

Gniazdo słuchawkowe

  Podłącz słuchawki lub głośniki zewnętrzne, aby cieszyć 
się dźwiękiem stereo Twojego wzmacniacza Mustang. 

To gniazdo może służyć także jako wyjście nagraniowe stereo. 
Gdy używane jest gniazdo słuchawkowe głośnik wzmacniacza jest 
wyciszony.

Pętla efektów
Podłącz zewnętrzne efekty do wzmacniacza Mustang za pomocą 
gniazd pętli efektów.

Mustang IIIMustang IV i V

Do wzmacniaczy Mustang IV i V można podłączyć zarówno efekty 
stereo, jak i mono. Efekt z wejściem i wyjściem mono będzie 
wykorzystywać jedno gniazdo wyjściowe i jedno powrotne i mieć 
wpływ tylko na jedną stronę sygnału stereo. Wzmacniacz Mustang 
III współpracuje tylko z efektami mono. 

Podłącz gniazdo/-a FX SEND do wejść zewnętrznego urządzenia i 
podłącz gniazdo/-a FX RETURN do wyjść efektu.
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M U S T A N G ™ I I I / I V/ V  ( V. 2 )

Port USB
  Za pomocą portu USB podłącz wzmacniacz Mustang™ do 

komputera i przenieś swoją muzykę na wyższy poziom:

• Za pomocą oprogramowania Fender® FUSE™ możesz sterować 
swoim Mustangiem z poziomu komputera i korzystać z 
bonusowych funkcji, niedostępnych z poziomu samego 
wzmacniacza.

♫ Szczegóły - patrz instrukcja Fender FUSE pod adresem 
https://fuse.fender.com/support.

• Nagrywaj i edytuj dźwięk na wzmacniaczu Mustang przy 
użyciu oprogramowania Ableton® Live Lite 8 Fender® Edition.

♫ Szczegóły - patrz Ableton® Live Lite 8 Fender edition pod 
adresem www.fender.com/support/articles/redeeming-
licenses-for-third-party-software-for-your-fender-fuse-
compatible-amp/.

Przywracanie ustawień fabrycznych i
aktualizacja firmware'u

Przywracanie ustawień fabrycznych
Jeżeli chcesz, możesz przywrócić oryginalne fabryczne ustawienia Twojego wzmacniacza Mustang. Wszystkie presety użytkownika zostaną wymazane z pamięci!

Aby przywrócić fabryczne ustawienia wzmacniacza Mustang:

1. Wyłącz wzmacniacz.

2. Podczas włączania wzmacniacza naciśnij i przytrzymaj przycisk 
EXIT. Trzymaj go wciśniętym, dopóki jego podświetlenie nie 
zgaśnie.  

!  Funkcja FACTORY RESTORE spowoduje usunięcie wszystkich 
zmodyfikowanych przez użytkownika presetów. Spowoduje 
także przywrócenie efektów modyfikowanych za pomocą 
oprogramowania Fender FUSE do ich stanu fabrycznego.

Aktualizacja Firmware'u
Od czasu do czasu Fender może udostępnić aktualizacje Firmware'u 
Twojego wzmacniacza Mustang, aby usprawnić jego działanie i 
dodać nowe funkcje. W celu zaktualizowania firmware'u w Twoim 
wzmacniaczu musisz podłączyć go do portu USB w komputerze 
z zainstalowanym oprogramowaniem Feder FUSE i łączem 
internetowym.

♫ Szczegóły - patrz instrukcja Fender FUSE pod adresem 
https://fuse.fender.com/support.

FAQ
Poniższe adresy to świetne miejsca, z których możesz dowiedzieć się 
więcej o wzmacniaczach Mustang oraz ogólnie o muzyce:

• www.fender.com/support

• Dołącz do społęczności Fender Community na forum, gdzie 
możesz zadawać pytania i przeglądać dyskusje. Jest nawet 
specjalne forum dedykowane tylko wzmacniaczom Mustang: 
www.fender.com/community/forums

• Znajdź materiały do nauki teorii muzyki oraz zapisy nutowe 
autorstwa Hal Leonard Publications: www.halleonard.com. 

13f e n d e r . c o m

https://fuse.fender.com/support
http://www.fender.com/support/articles/redeeming-licenses-for-third-party-software-for-your-fender-fuse-compatible-amp/
http://www.fender.com/support/articles/redeeming-licenses-for-third-party-software-for-your-fender-fuse-compatible-amp/
http://www.fender.com/support/articles/redeeming-licenses-for-third-party-software-for-your-fender-fuse-compatible-amp/
https://fuse.fender.com/support
http://www.fender.com/support
http://www.fender.com/community/forums/
www.halleonard.com


This product is covered by one or more of the following patents:  
US Pat. 6,222,110

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Instrumentos Musicales Fender S.A. de C.V., Calle Huerta # 132, Col. Carlos Pacheco, C.P. 228890, Ensenada, Baja California, Mexico. 

 RFC: IMF870506R5A     Hecho en China.     Servicio de Cliente: 001-8665045875  

 A PRODUCT OF:
 FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
 CORONA, CALIFORNIA, USA

 Fender®, Mustang™ and Fender® FUSE™ are trademarks of FMIC. 
 Other trademarks are property of their respective owners.
 Copyright © 2013 FMIC. All rights reserved.
   (POLISH) rev a


