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Tillykke med dit nye instrument fra Roland!

Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland – 
Rolands VIP klub. 

Ved online registrering får du ekstra garanti på dit Roland/BOSS-produkt. På alle Roland/
BOSS-produkter giver vi ved produktregistrering 1 års ekstra garanti i forhold til købelo-
vens lovpligtige 2-årige garanti, dvs. du får i alt 3 års garanti. Hvis du har købt et HP-piano, 
LX-piano, RG-piano, V-Piano Grand eller Classic Orgel C-330/C-380, får du ved registrering 
ekstra 3 års garanti, dvs. i alt 5 års garanti.  

Du har også muligheden for at sige ”ja tak” til at modtage Rolands nyhedsmail og være 
på forkant med information fra Roland omkring produktnyheder, produktdemoer hos 
forhandlere, spændende artikler om forskellige musikere, koncerter, events, konkurrencer 
og meget mere.

Roland har produceret instrumenter i mange år, og er i dag en af de førende producenter 
indenfor mange forskellige instrumentkategorier. Uanset om du spiller klaver, keyboard, 
orgel, synthesizer, guitar, trommer, bas eller er indehaver af et større eller mindre studie, 
så har Roland det rigtige produkt. På Rolands hjemmesider og via Rolands nyhedsmail 
kan du læse om de mange produkter, og læse artikler om brug af MIDI og computer.

Hvis du har brug for hjælp, så har Roland en telefonsupport du kan ringe til, på hverdage 
mandag til torsdag imellem 14-16 og fredag imellem 9-11. Telefonnummeret er 39 16 62 29 
og du er meget velkommen til at ringe. Vi svarer også på support via e-mail. Du kan skrive 
til os på support@roland.dk.

Der tages forbehold for trykfejl.

Gå nu i gang med at spille og glæd dig over, hvor dejligt det er at spille musik.

God fornøjelse!

DANSK BRUGSANVISNING RSC-1038

FR-8x / FR-8xb
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER / DANSK
Det er vigtigt, at du læser disse sider inden du bruger dit nye musikinstrument. Selvom instrumentet 
er produceret efter de højeste standarder og naturligvis gennemgår omfattende test fra vores fabrik
ker, er det vigtigt, at du læser denne lille guide, der er skrevet, for at du skal undgå problemer med 
dit instrument.

Strømforsyning
Det er vigtigt at bruge den rette strømforsyning 
til dit nye instrument. Anvender du en forkert 
strømforsyning, kan du risikere, at instru mentet 
ikke fungerer, at det kan gå i stykker eller det 
kan udgøre brandfare. Sørg derfor for at bruge 
enten den strømforsyning, der følger med in-
strumentet, eller brug den strømforsyning, som 
anbefales i den medfølgende engelske manual.

Husk at bruger du andre strømforsyninger 
end den, der anbefales af Roland, så vil en evt. 
skade ikke være omfattet af din Roland garanti.

Sørg også for, at de ledninger og kabler, som du 
bruger, er i god stand. Et strømkabel, der ikke 
er i god stand, kan udgøre en stor brandfare og 
skade både dig, instrument og det lokale, hvor 
instrumentet er placeret.

Anvender du en strømforsyning med fejl, kan 
det gå ud over lydkvaliteten og ødelægge dit in-
strument. Vær også opmærksom på, at tilslut ter 
du strømforsyningen til samme strømkilde som 
f.eks. køleskab, fryser eller stikkontakter med 
dæmper, kan det medføre støj.

Når du tilslutter instrumentet til stikkontakten er 
det vigtigt, at instrumentet er slukket.

Når du tilslutter instrumentet til en stikkontakt 
så vær opmærksom på, at spændingen svarer 
overens med de krav, der står på instrumentet.

Det er ikke alle Roland instrumenter, der har 
eks tern strømforsyning. Faktisk er der mange, 
der har indbygget strømforsyning og som der-
for kun leveres med et netkabel.

Placering
Alle elektriske apparater påvirkes af den place-
ring apparatet har og det gælder naturligvis 
også for dit nye instrument. Du kender sikkert 
den lyd, der kan komme i fjernsyn og stereo-
anlæg m.v., hvis f.eks. mobiltelefonen ringer tæt 
på apparatet. Denne støj stammer fra den elek-
tromagnetisme, som elektriske instrumenter 
udsender og den letteste måde at undgå støjen 
på, er at placere dit nye instrument væk fra po-
tentielle støjkilder. Det kan være computerskær-
me, kraftige forstærkere, fjernsyn m.v.

Sørg også for at instrumentet ikke er placeret i 
ekstrem varme, direkte sollys, steder med fugt, 
støv eller under andre ekstreme forhold.

Sørg for at holde dit instrument rent. Skidt og 
snavs kan være medvirkende årsag til at dit 
instrument går i stykker. Alle Rolands instru-
menter indeholder elektronik og som du sikkert 
allerede ved, er elektronik følsomt overfor fedt, 
støv og snavs. Pas derfor godt på dit instru-
ment. Når du skal fjerne støv skal du anvende 
en tør blød klud. Er der fedtpletter skal disse 
fjernes med en klud der er let fugtet og brug 
evt. lidt opvaskemiddel, hvis pletterne er svære 
at fjerne. Du må under ingen omstændigheder 
anvende væsker med opløsningsmidler.

Pas også på at instrumentet ikke kommer i for-
bindelse med væsker (øl, sodavand, m.v.) eller 
ting som kan skade instrumentet - f.eks. skarpe 
genstande m.v.
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Almindelig brug
Når du i det daglige anvender instrumentet, så 
lad være med at trykke hårdt på knapper m.v. 
Knapperne på dit instrument skal virke uden at 
øve vold - Føler du, at du er nødt til at trykke 
hårdere end sædvanligt, bør du kontakte din 
autoriserede Roland-forhandler. Har du et in-
strument, der kører på batteri, så bør du skifte 
batterier og derved checke, om det afhjælper 
problemet.

Når du tilslutter eller fjerner kabler fra instru-
mentet, så tag fat i stikket og ikke i selve led-
ningen.

Det er helt almindeligt at instrumentet kan blive 
varmt når det er tændt. Når du transporterer dit 
nye instrument, bør du bruge enten en Flight-
case eller den originale papkasse, instru mentet 
blev leveret i.

Selvom det vel for de fleste er naturligt så udsæt 
ikke instrumentet for voldsomme belastninger. 
Sørg for ikke at kaste med instrumentet, sætte 
tunge ting ovenpå det eller på andre måder øve 
vold imod instrumentet.

Reparation
Skulle uheldet være ude så husk altid at kontak-
te din forhandler. Roland giver 2 års garanti på 
alle produkter og reparation og service skal ske 
på et Roland-autoriseret værksted. Kontakt Ro-
lands tekniske afdeling på telefon 39 16 62 40 for 
yderligere information.

Du må under ingen omstændigheder selv forsø-
ge at åbne og reparere dit instrument, hvis det 
går i stykker. Husk at din garanti bortfalder, hvis 
du alligevel gør det.

Data
Mange af Rolands instrumenter har indbygget 
hukommelse til lagring af data (lyde, sequencer-
data, brugeropsætninger m.v.). Har dit instru-
ment en hukommelse, så husk at tage backup af 
data med jævne mellemrum og under alle om-
stændigheder, hvis instrumentet skal service-
res på et værksted. Når du tager backup sker 
det enten på det indbyggede medie (diskette, 
SmartMedia, Zip o.l.) eller via MIDI til computer. 
For nærmere detaljer omkring dette bør du læse 
i den engelske manual eller ringe til Rolands 
support på hverdage imellem 14 og 16 på tele-
fon 39 16 62 29.

Vær opmærksom på at de forskellige medier 
også skal håndteres med omhu. Generelt vil 
digitale-medier kunne miste data, hvis de op-
bevares i nærheden af magnetiske kilder, f.eks. 
computerskærme, højttalere m.v. Læs mere 
om brugen af de enkelte medier i din eng elske 
manual.
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SIKKERHETSFORSKRIFTER / NORSK
Det er viktig at du leser disse sidene før du begynner å bruke ditt nye musikkinstrument. Selv om 
instrumentet er produsert etter de strengeste standarder og naturligvis gjennomgår omfattende tes
ter ved våre fabrikker, er det viktig at du leser denne lille guiden som er skrevet for at du skal unngå 
å få problemer med ditt instrument.

Strømforsyning
Det er viktig at du bruker den riktige Strøm-
forsyningen til instrumentet. Bruker du feil 
strømforsyning kan du risikere at instrumentet 
ikke fungerer, at det blir ødelagt eller at det kan 
utgjøre brannfare. Sørg derfor og enten bruke 
den strømforsyningen som følger med instru-
mentet, eller bruk den strømforsyningen som 
anbefales i den medfølgende engelske
bruksanvisningen.

Husk at hvis du bruker en annen strømforsy-
ning enn den som anbefales av Roland, så vil 
ikke eventuelle skader komme inn under Ro-
lands garantiansvar.

Sørg også for at ledninger og kabler som du 
bruker er i god stand. En defekt strømkabel kan 
utgjøre stor brannfare og skade både deg
selv, instrumentet og lokalet der instrumentet 
er plassert.

Bruker du en strømforsyning med feil kan det 
både gå ut over lydkvaliteten og ødelegge ditt 
instrument. Vær også oppmerksom på at hvis 
du kobler strømforsyningen til samme strøm-
kurs som for eksempel kjøleskap, fryser eller 
lysdemper, kan dette generere støy i instrumen-
tet.

Når du kobler instrumentet til strømnettet er 
det viktig at strømbryteren på instrumentet er 
slått av.

Før du kobler instrumentet til strømnettet må du 
være sikker på at spenningen stemmer overens 
med de krav som står på instrumentet.

Det er ikke alle Roland instrumenter som har 
ekstern strømforsyning. Det er mange som har 
innebygget strømforsyning og som derfor bare 
leveres med en nettkabel.

Plassering
Alle elektriske apparater påvirkes av den plasse-
ringen apparatet har, og dette gjelder naturlig-
vis også ditt nye instrument. Du kjenner sikkert 
den lyden som kan oppstå i TV-apparater eller 
lydanlegg hvis en mobiltelefon befinner seg i 
umiddelbar nærhet. Denne støyen kommer fra 
det elektromagnetiske feltet som stråler ut fra 
alle elektriske apparater. Den letteste måten å 
unngå slik støy på er å plassere instrumentet i 
tilstrekkelig avstand fra slike forstyrrende støy-
kilder. Disse kan også være dataskjermer, kraf-
tige forsterkere, fjernsynsapparater osv.

Sørg også for at instrumentet ikke utsettes for
ekstrem varme, direkte sollys, fuktighet, støv
eller andre ekstreme påvirkninger. 

Rengjøring
Sørg for å holde instrumentet rent. Støv og skitt 
kan være en medvirkende årsak til at instrumen-
tet går i stykker. Alle Rolands instrumenter inne-
holder elektronikk som kan ta skade av uheldige 
kombinasjoner av fuktighet, støv og fremmed-
elementer som kan skape kortslutninger. Pass 
derfor godt på ditt instrument. Når du skal fjer-
ne støv og skitt bør du bruke en tørr, myk klut. 
Fjerning av fettflekker gjøres med en lett fuktet 
klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel hvis flek-
kene er vanskelige å fjerne. Du må under ingen 
omstendigheter bruke rensevæsker som inne-
holder løsningsmidler.

Pass også på at instrumentet ikke kommer i for-
bindelse med væsker (øl, mineralvann osv.) el-
ler ting som kan skade instrumentet, for eksem-
pel skarpe gjenstander osv.
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Alminnelig bruk
Når du bruker instrumentet til daglig skal du ikke 
trykke overdrevent hardt på knapper osv. Knap-
pene på instrumentet skal trykkes på uten bruk 
av hard kraft. Føler du at du er nødt til å trykke 
hardere enn vanlig bør du kontakte din autori-
serte Roland-forhandler. Har du et instrument 
som bruker batterier, bør du først skifte til nye 
batterier og sjekke om dette løser problemet.

Når du kobler til eller fra ledninger skal du holde 
i kontakten - ikke dra i selve ledningen. 

Det er helt normalt at elektroniske instrumenter 
blir varme når de er slått på.

Når du transporterer ditt nye instrument bør du 
enten bruke en egnet transportkasse eller den 
originale emballasjen som instrumentet ble le-
vert i.

Ikke utsett instrumentet for voldsomme belast-
ninger selv om det i blant kan være en fristelse... 
Sørg for å behandle ditt instrument med forsik-
tighet. 

Reparasjon
Skulle uhellet være ute så husk å kontakte din 
forhandler. Roland gir 2 års garanti på alle pro-
dukter og reparasjon, og service skal skje på et 
Roland-autorisert verksted.

Du må under ingen omstendighet selv forsøke 
å reparere ditt instrument hvis det går i stykker. 
Dette vil kunne resultere i at din garanti ikke len-
ger gjelder.

Data
Mange av Rolands instrumenter har innebygget 
minne til lagring av data (lyder, sequencerdata, 
brukeroppsett osv.) Hvis ditt instrument har 
dette, så husk å ta sikkerhetskopier av verdifulle 
data med jevne mellomrom, og under alle om-
stendigheter hvis instrumentet skal leveres til 
service på et verksted. Når du tar sikkerhetsko-
pier skjer dette enten på det innebygde mediet 
(SD-kort, USB minne, CD og lignende) eller via 
MIDI til en datamaskin.

For nærmere detaljer om dette kan du lese den 
engelske brukerveiledningen eller ringe Ro-
lands brukerstøtte man-tors mellom kl 14.00 og 
16.00 på telefon 22 73 48 44.

Vær oppmerksom på at de forskjellige lagrings-
medier også skal håndteres med forsiktighet. 
Les mer om bruken av de enkelte lagringsme-
dier i din engelske manual.
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INDLEDNING
FR-8x V-Accordion har utroligt høj lydkvalitet, som ikke stammer fra en ganske almin-
delig sampling, men avanceret digital teknologi drevet af en intens søgen efter alle 
lydnuancer i akustiske harmonikaer (Physical Behavior Modeling).

Takket være det ny udviklede lydsystem, reagerer V-Accordion nøjagtigt som en tra-
ditionel harmonika. Bælgen reagerer meget præcist på harmonikaspillerens mindste 
bevægelser, så alle spilleegenskaberne fra en akustisk harmonika genskabes nøjagtigt 
takket være den nyudviklede luftregulator som tilpasser luftgennemstrømningen i 
bælgen så det tilsvarer luftmængden i valgte registre og antal spillede toner.

Det er nemt at gemme data på V-Accordion vha. USB-bøsningen på instrumentet. 
Du kan hente forskellige opsætninger af instrumentet samt hente specielle software-
versioner via en USB Flash Memory. 

Udover dette kan du afspille MP3- og Wave-filer samt optage dit spil i Wave-format på 
USB Flash Memory. Instrumentet er designet til undervisning og liveoptræden vha. 
Afspilnings- og optagelses funktionerne. 

FR-8x har 41 tangenter der er anslagsfølsomme og med aftertouch / FR-8xb har 
92 knapper, anslagsfølsomheden og aftertouch sker via hovedknappen, Der er 120 
anslagsfølsomme basknapper (6 bas & akkord modes og 5 melodibas modes). 

Du har mulighed for at gemme 100 harmonika sæt med forskellige typer harmoni-
kaer/accordion med 14 diskant registre, 28 orkesterlyde, 7 bas & akkord registers, 7 
melodibas registre, 7 orkester melodibas registre, 7 orkester bas registre, og 7 orke-
ster akkord registre. 

Med Roland virtuelle tonehjuls teknologi (Virtual ToneWheel sound engine) kan FR-8x 
med orgel lyde i både diskant-sektionen (upper), akkord/fri bas-sektionen (Lower) og 
bas-sektionen (Pedal). Du kan kontrollere orgellydene med Virtual ToneWheel draw-
bars.

Det store display i farver giver hurtigt dig et overblik og dine indstillinger og gør det 
nemt at manøvrere rundt i instrumentet og dets mange muligheder.

God fornøjelse med din nye V-Accordion, FR-8x!
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STRUKTUREN PÅ V-ACCORDION
I det følgende beskrives hvordan V-Accordion er opbygget. FR-8x eller FR-8xb er en 
virtuel accordion. V-Accordion genskaber lyden af adskillige traditionelle harmonikaer 
fuldkommen troværdigt.

Register: I Registerne vælger du den lyd for diskant og bas-sektionen (accordion og 
orkester) som du ønsker at spille med. Når du anvender “Edit Menu”, kan du konstru-
ere din egen virtuelle accordion lyd for hvert enkelt register (stemmetype, valg af 
kor, musette-stemning, cassotto osv.). Alle registre-indstillinger skal gemmes hvis du 
ønsker at beholde dem.  

Set: ”Set” er opsætninger af din V-Accordion. Opsætningen af hver enkelt sektion 
(diskant, bas osv.) kan sættes sammen i et ”Set”, så du hurtigt opsætte instrumentet.

FR-8x eller FR-8xb kan gemme 100 “Set” så du kan skabe en virtuel accordion for 
hvert “Set” eller du kan gemme alle de accordion-typer du skal anvende i et musik-
stykke i et “Set”.

User Programs: FR-8x User Program hukommelse giver dig mulighed for at gemme 
næsten alle indstillinger som du laver på FR-8x og i de forskellige skærmbilleder. 

FR-8x indeholder op til 1400 Bruger programmer i den interne hukommelse. De er 
opdelt i banker og tal. FR-8x indeholder 100 banker. Hver bank indeholder 14 hukom-
melser, der kan vælges med højre hånd registre [1 ~ 14].

System: System parametrene påvirker alle Sets og Sektioner på FR-8x eller FR-8xb 
(LCD-kontrasten, bælges modstand og følsomhed, Bass Modes osv.). I system-para-
metrene finder du også stemningsfunktionen.

Utility: Utility-gruppen indeholder parametre der giver informationer om fx batteri 
status, kopiering og usb-opsætning m.m..

MIDI: MIDI-menuen giver informationer om MIDI-opsætningen af instrumentet samt 
mulighed for at redigere instrumentets MIDI-parametre.

MP3 Player og Wave: MP3/WAVE afspilning fra USB memory.

Wave Recorder: Optagelse på USB memory stick

Bass to Treble: “Bass to Treble” Mode gør, at FR-8x kan spilles som en “Bassoon 
Accordion”. I denne Mode spilles bas-parten med højre hånd og bas og akkord-knap-
perne er ikke aktiveret.

Drums & Percussions: Med Drum funktionen kan du spille percussion lyde med bas & 
akkord-knapperne.
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Diskant-sektionen

1. POWER knap
Tryk på denne knap for at tænde FR-8x (knappen lyser)

2. CHARGE (Lade) -knap
For at oplade det indbyggede batteri: Tryk og hold denne knap nede indtil lampen 
lyser. (Den medfølgende lader skal være tilsluttet) 

3. VOLUME knap
Med denne drejeknap kan du hæve og sænke lydniveauet for hele instrumentet.

4. BALANCE knap
Med denne knap kan du indstille balance på lydstyrken mellem Bas og diskantdelen

5. DATA knap
Med denne knap kan du ”dreje” gennem og vælge menu sider og ændre værdier på 
de valgte parametre

6. UP/DOWN knapper
Fra Hoved siden kan du med [UP[ og [DOWN] knapperne vælge vigtige funktioner 
som Transpose osv.

7. EXIT/JUMP
[EXIT/JUMP] giver dig mulighed for at springe ud til ”Hoved siden” ved gentagne 
tryk. Hvis du er inde i et menu punkt, så vender tilbage til de foregående højere menu-
punkt.

Holdes knappen nede aktiveres JUMP funktionen.

1 2

3 4
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7 8
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10 11
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13 14
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16 17

19

18
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8.  MENU/WRITE knap
Med denne knap aktiveres de mange menupunkter, hvor du kan finde alle tilgænge-
lige funktioner i FR-8X. Hvis knappen holdes nede så aktiveres gemme funktionen 
[WRITE] som giver dig mulighed for at gemme dine indstillinger.

9.  SET knapper
Denne knap bruges at vælge en af de 100 Set (harmonikaer) som kan vælges i på 
FR-8x: Tryk [SET] knapperne for at bladre mellem sættene.

10.  LEFT HAND sektionen
Med disse knapper kan du vælge hvilke parter/sektioner som skal spille i basdelen: 
ORCH BASS, ORCH, CHRD/F.BASS, F.BASS, BASS & CHORD

11.  RIGHT HAND sektionen Med disse knapper kan du vælge hvilke parter/sektioner som 
skal spille i diskantdelen: ORCH1, ORCH2, ORGAN, ACCORDION

12.  DISKANT Registre
Med disse registre kan du vælge mellem 14 registre for at vælge den ønskede lyd.

Note: i Orkester indstillingerne ORCH1, ORCH2 kan du vælge mellem 2 orkesterlyde 
på hvert register (A/B). Der skiftes mellem lyd A og B ved gentagne tryk på samme 
registerknap.

Note: Hvis en registerknap holdes nede i længere tid, så kan du slå diskantdelen fra 
(tavs)! De pillede toner vi stadig sendes ud via MIDI. Tryk igen på en registerknap for 
at slå lyden til igen!

13.  MODE knapper
Disse knapper aktiver følgende funktioner: DRUMS, BASS TO TREBLE, USER PRO-
GRAM

1 2

3 4
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6

7 8
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10 11
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14.  Player knapper
[LOOP] knappen aktiverer Loop funktionen.

[9] knappen springer til starten af den valgte sang.

[/;] knappen starter eller stopper (pause) afspilningen på valgte sang.

[REC] knappen starter audio optagelse af dit spil.

15.  CHORUS knap
Disse knapper indstiller CHORUS værdien

16.  REVERB knap
Disse knapper indstiller REVERB værdien

17.  DELAY knap
Disse knapper indstiller DELAY værdien

18.  EFFEKT knap
Disse knapper indstiller niveauet af MFX (multieffekten)

19.  USB MEMORY port
FR-8x’s USB port giver dig mulighed for at tilslutte en USB-Memory, hvor man 
indspille eller afspille audiofiler. Man kan også gemme og hente egne registreringer 
(User Programs) såvel som User Set og nye lyde. (USB-Memory-key er ekstra udstyr).

Bas-sektionen

20.  Bas register knapper
Med disse 7 registre kan du vælge den ønskede lyd.

21.  Bas og akkord knapper
disse 120 basknapper bruges til at spille bastoner og akkorder. Disse er anslagsføl-
somme. Det er også muligt at spille trommelyde på knapperne.

22.  Luft knap
Bruges til at lukke luften ud af bælgen uden at instrumentet afgiver lyd.

20

21

22
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Display, Baster bar og Chin kontakter

23.  Display
Den farvede skærm giver dig et overblik over valgte funktioner.

24.  Master Bar
Når harmonikalyden er aktiveret vil tryk på Master Bar åbne alle registre (i 
fabriksindstillingen). Master Bar kan også indstilles til au udføre andre funktioner!

Note: I ”High”, ”Low”, eller ”Layer” mode, så vil Master Bar slå Orkesterstemmer  
til og fra.

25.  Chin kontakter
Disse er meget anvendelige, hvis du ønsker at skifte en funktion, uden at slippe tan-
genter eller knapper. (Se engelske manual side 98 før valgmuligheder).

23

24

25
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Tilslutninger

26.  DC IN-bøsning
Tilslut den medfølgende AC-strømforsyning (PSB-14U).

Bemærk: Brug kun den strømforsyning der følger med instrumentet.  
Andre strømforsyninger kan ødelægge dit instrument. 

27.  MIDI OUT & IN-bøsning
Du kan tilslutte MIDI-enheder til disse bøsninger.

28.  USB COMPUTER port
Denne port kan blive tilsluttet til din computers USB port ved hjælp af USB kabel 
(ekstra tilbehør)

29.  OUTPUT L/MONO (TREBLE) & R/MONO (BASS)-bøsninger
Tilslut disse jack stik til indgangen på dit forstærkersystem, hvis du ønsker dit spil 
forstærket eller tilsluttet til et kommercielt trådløst system.

Bemærk, at når du tilslutter jackstik til disse bøsninger på FR8x afbrydes instrumen
tets højttalere ikke. Hvis du ønsker at afbryde de interne højttalere i FR8x ved brug af 
ekstern forstærker, så kan disse slås fra (se Speaker Mode i engelsk manual side 98.)

30.  PHONES-bøsning
Instrumentet har en hovedtelefonudgang. Når du tilslutter et par hovedtelefoner til 
denne bøsning, afbrydes instrumentets højttalere, og du kan spille uden at forstyrre 
andre.

26

27
28

29
30
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Montering af batteri

31.  Batteriboks
Her isættes den medfølgende batteripakke:

1  Fjern bælgbeskytter på bagsiden af harmonikaen

2  Brug en mønt til at løsne skruer og fjern dæksel til batteriboks

31

Battery Strip 
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3  Tilslut stik på batteri til bøsning i batteriboksen på FR-8x

4  Påmonter elastilbånd på batteri, så det ikke sidder i vejen når dæksel skal lukkes.

5  Monter batterilåg og stram skruer med en mønt.

6  Monter bælgbeskytter.

Opladning af batteri

FR-8x leveres med et Ni-Mh batteri som kan oplades når det er opbrugt. Det anbefales 
at batteri aflades fuldt ud (FR-8x slukker) før det genoplades fuldt ud! Et fuldt opladet 
batteri holder ca 8 timer ved konstant brug! Batteri kan oplades uanset om instrumen-
tet er slukket eller der spilles på det.

1  Monter batteri, hvis dette ikke er gjort

2  Tilslut det medfølgende AC adapter (PSB-14U)

3  Tryk og hold [CHARGE] knappen nede indtil [CHARGE] lampen lyser konstant

4  Når batteri er fuldt opladet så lyser [CHARGE] grønt.  
(efter få minutter vil lampe slukke)

5  Når instrumentet tændes efterfølgende vil displayet på FR-8x vise en information om 
at batteri er blevet opladet. 
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Når batteri skal oplades

Når batteriet er monteret for første gang og når niveauet på batteriet er lavt, så skal 
det oplades. 

Hoved skærmbilledet på FR-8x indikerer i øverste højre hjørne status på batteriet.

 

FR-8x er tilsluttet lysnetttet med PSB-14U

FR-8x kører på det interne batteri

Hvis batteriindikator lyser gul er batteriniveau lavt 
En advarsel vises på skærmen! 
Oplad batteri!

Hvis batteriindikator lyser rød skal batteri oplades øjeblikkeligt.
Tilslut AC adapter (PSB-14U) op oplad batteriet! 
En advarsel vises på skærmen!

Batteriet er blevet opladet!
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Beskyttelse af AC adaptor kabel

For at beskytte DC-stil og bøsning i FR-8x og sikre tilslutning, så kan kabel fastgøres 
på følgende måde:

1  Start med at løsne bælgbeskytter i hjørnet som vist på illustrationen

Bemærk kabel guide ved Clips til bælgbeskytter tættest på tilslutnings stikkene

2  Tilslut DC stik på FR-8 og før kablet rundt om Clips og tryk kabel forsigtigt ned i guide-
rillen.

Right Clip

Cable Guide
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Monter igen bælgbeskytter på Clips

Nær bælgbeskytter er monteret er DC kabel låst
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KOM IGANG

Hoved skærmbilleder

Navigeringsknapper

Ved at benytte følgende knapper kan du navigere rundt i Menu og vælge indstillinger 
som du ønsker at udføre:

1 Tryk på [MENU]-knappen

Venstre hånds 
tone indstilling

Højre hånds 
tone indstilling

Keyboard Mode: 
Valg af zone i diskant

Navn på den 
valgte sangNavn på det 

valgte Set eller 
User Program 
hvis det er valgt

Batteri indikator
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Skærmbillede skifter til:

Den første side i menuerne giver adgang til “1. Tunning” gruppen.

2  Drej på [DATA/ENTER] knappen eller tryk på [UP] og [DOWN]-knapperne for at vælge  
imellem de forskellige funktions menuer.

3 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at vælge “1. Tunning” gruppen.

4 Drej på [DATA/ENTER] knappen eller tryk på [UP] og [DOWN]-knapperne for at vælge 
parameter som du ønsker at ændre. F.eks. “1.2 Transpose”. 
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5 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at vælge parameter.

6 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at ændre værdien

7 Tryk på [EXIT]-knappen for at fravælge feltet.

Bestem Treble Mode (kun FR-8xb knap version)

1 Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver: 
“JUMP TO?..”.

2 Brug diskantregisterknapperne [1]~[10] for at vælge nummer for den ønskede para-
meter gruppe (14.2 Layout) 

3 Tryk på [DATA/ENTER]-knappen flere gange indtil TREBLE MODE -feltet er markeret.

4 Tryk på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge.

5 Drej på [DATA/ENTER]-knappen indtil du finder de ønskede “Treble Mode” (C-Griff 
Europe, C-Griff 2, B-Griff Bajan, B-Griff Fin, DGriff 1, D Griff 2). Se side 104/105 i den 
engelske manual.

6 Tryk på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge indstillingen.

7 Uden at gemme: Tryk på [EXIT/JUMP]-knap og hold den nede. 
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8 Gemme indstilling: Tryk på [MENU/WRITE]-knappen og hold den trykket nede.

9 Drej på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge “System”

10 Tryk på [WRITE]-knappen for at gemme. Følgende skærmbillede fremkommer:

11 Brug [DATA/ENTER]-knappen for at vælge/indstille: “System” “YES”

12 Tryk på [WRITE]-knappen for at bekræfte.

Udskiftning af diskantknapper på FR-8x

FR-8x bruger samme type knapper som på en akustisk harmonika. Du kan udskifte 
knapperne til andre størrelser som er tilgængelige på markedet.

1 Afmonter knap ved at skrue mod uret
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2 Monter gummiskive på den nye knap

3 Skru den nye knap og sku den fast med uret uden at trykke ned på knappen. Undgå at 
stramme knap for hårdt!

Indstil bælgens følsomhed

1 Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver: 
“JUMP TO?..”.

2 Tryk på registerknapperne [1] og [4] efterfulgt af [1] for at vælge skærmbilledet  
“14.1 Dynamic Bellow Behaviour” i “System” menuen. 

3 Tryk på [DATA/ENTER]-knappen flere gange indtil RESISTANCE-feltet er markeret.

4 Tryk på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge.

5 Drej på [DATA/ENTER]-knappen for at indstille bælgens modstand (højere værdi øger 
modstand og lavere værdi formindsker modstand og “0” er fabriksindstillingen)

6 Tryk på for at vælge indstillingen.

7 Uden at gemme: Tryk på [EXIT/JUMP]-knap og hold den nede. 

rubber washer

hole
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8 Gemme indstilling: Tryk på [MENU/WRITE]-knappen og hold den trykket nede.

9 Drej på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge “System”

10 Tryk på [WRITE]-knappen for at gemme. Følgende skærmbillede fremkommer:

11 Brug [DATA/ENTER]-knappen for at vælge/indstille: “System” “YES”

12 Tryk på [WRITE]-knappen for at bekræfte.

Lyt til demo melodier

FR-8x indeholder forskellige demo melodier, som giver et indtryk af de mange fanta-
stiske harmonikaer og de mange muligheder som instrumentet indeholder og som 
kan give inspiration til dig.

1 Tænd for FR-8x

2 Tryk og hold SET [◄] og [►]-knapperne trykket nede samtidig i 2 sekunder.  
Afspilningen af demosangene starter. 

3 Tryk på SET [◄] eller [►]-knappen for at vælge en ny sang (sangens navn vises i 
displayet). 

4 Juster lydniveauet med [VOLUME]-drejeknappen. 

5 Afslut Demo Mode ved at trykke på [EXIT/JUMP]-knappen. 
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Skriv navne i FR-8x

Når du arbejder med FR-8x, så vil du få brug for at skrive navn på User Program, Play 
lister, Set, osv.

I ovennævnte eksempel vises skærmbilledet for navngivning af et User Program. 
Første bogstav i navnefeltet er allerede valgt (vises med hvid baggrund)

1 Hvis et bogstav på en anden plads ønskes ændret, drej på [DATA/ENTER]-knappen.

2 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at bekræfte dit valg

3 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge det ønskede bogstav på keyboardet og 
tryk på [DATA/ENTER] knappen for at bekræfte. (Det nye bogstav indsættes på linien 
og markør rykkes til næste karakter på linien).

4 Gentag punkt 3 indtil ønskede navn er indtastet

5 Tryk på [WRITE]-knappen for at gemme din indstilling
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SPIL PÅ FR-8X OG SKIFT HARMONIKAER OG 
ORKESTER INSTRUMENTER

Diskant Sektionens lyde

Placér FR-8x eller FR-8xb og tryk på en af diskantregisterknapperne over tangent/ 
knap-keyboardet.Tryk derefter på en eller flere af basregisterknapperne over basknap-
perne. Spil på Diskant og basdelen og træk i bælgen som når du spiller på en akustisk 
harmonika.

1 Vælg en anden registerknap for at skifte lyd. 

2 Justér lydniveauet med [VOLUME]-drejeknappen. Bestem lydbalancen mellem bas og 
diskant med [BALANCE]-drejeknappen. 

3 Tryk på SET [◄] [►]-knapperne for at vælge en anden harmonikatype (Concerto, Clas-
sic, Jazz, etc.) og spil igen på instrumentet. 

4 Tryk på en af RIGHT HAND knapperne: [ORCH 1], [ORCH 2], [ORGAN], [ACCORDION]- 
knappen for at vælge den sektion som du ønsker at spille med.

Knappen som er valgt lyser.

5 Når [ORCH 1] eller [ORCH 2] er valgt kan du, selvom der kun er 14 registerknapper, 
vælge mellem 28 orkesterlyde. Ved at trykke gentagne gange på registerknappen kan 
du vælge mellem 2 lyde på hver registerknap [1]~[14]. Lydvalg kan ses i højre hånds 
tone feltet på displayet.
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Spil med flere lyde i Diskanten samtidig

Du kan spille med op til 3 lyde samtidigt ved at trykke de ønskede sektioners knapper 
nede samtidigt så disse lyser.

Det er også muligt at splitte keyboardområdet op, så de dybeste oktaver spiller en 
lyd og de resterende oktaver spiller anden lyd. (Læs mere om dette i den engelske 
manual side 38)

Skift lyd i Diskantens Sektioner

Du kan vælge mere end en aktiv sektion, men kun en af den er aktiv for lydskift ad 
gangen.

1 Tryk og hold knappen nede for den aktive lyd sektion som du vil ændre indtil knappen 
begyder at blinke.

2 Skift til den ønskede lyd med registerknapperne [1]~[14].

Note! Vær opmærksom på, at hvis registerknap holdes nedtrykket i længere tid vil 
diskantdel blive tavs, da dette er praktisk i forbindelse med MIDI tilbehør. Ved tryk på 
samme eller anden registerknap kommer lyd igen!
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Spil med orgellyde

FR-8x har indbygget et Virtual ToneWheel orgel der benytter samme teknologi som 
Roland VK-orgelserie. Du kan justere på virtuelle harmonic bars og en række orgelef-
fekter. Der er tre orgelparter:

VIRTUAL HARMONIC  BAR SECTION

TW UPPER: Diskantklaviaturet

TW LOWER:  Chord/Free Bass rækker med basknapperne

TW PEDAL:  Basrækkerne i bassektionen.

Du kan frit tilknytte en orgellyd til en enkelt sektion (diskant keyboard, akkord- 
rækkerne eller bas-rækkerne) eller til 2 sektioner eller alle tre sektioner. 
Du kan redigere den valgte orgel lyd på følgende måde:

1  Vælg højrehånds diskantregister som du ønsker at redigere.

2 Tryk på en af RIGHT HAND knappen [ORGAN]

3  Vælg Menu “ 7.1 Organ Selection” vha. enten Jump funktionen eller med [MENU] og 
[DIAL] drejehjul

4 Vælg Organ preset (VTW PRESET) for højre hånd (RIGHT HAND).

Følgende skærmbillede fremkommer:
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5 Tryk på [DATA/ENTER] knap gentagne gange for at vælge ønskede Harmonic Bar som 
du vil ændre (16’, 51/3’, 8’, 4’, 22/3’, 2, 13/5’,11/3’, 1)

6 Drej på [DATA/ENTER] for at stille niveau på den valgte Harmonic Bar

7 Gentag punkt 5 og 6 indtil du har valgt niveau på alle Harmonic Bars

8 Tryk på [EXIT/JUMP] for at forlade Harmonic Bars menuen

9 Din ny orgellyd er nu registreret på det register du valgte i punkt

10 Vælg Menu “ 7.3 VTW Upper” (Højre hånds orgel) vha. enten Jump funktionen eller 
med [MENU] og [DIAL] drejehjul. I denne Menu kan du navngive din orgel lyd så den 
er nem at genkende:

11 Brug [DATA/ENTER] knap for at skrive det ønskede navn.

12 Tryk på [EXIT/JUMP] for at forlade Menu.

13 Tryk på [WRITE]-knappen for at gemme din indstilling.

Spil Bas med højre hånden som Bas harmonika  
(Bass To Treble)

FR-8x indeholder en funktion der gør det muligt at flytte basdelen over til Diskant 
Sektionen, så man kan spille Bas harmonika (Bassoon) med højre hånd.

1 Tryk på [BASS-TO-TREBLE] knappen

2 Brug registerknapperne [1]~[14] til at skifte til den ønskede bass-to-treble lyd.
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De første registre [1]~[7] vil vælge harmonikabaslyde og de resterende [8]~[14] spiller 
orkesterbaslydene.

3 Spil på højrehånds delen og du vil høre bassektionen spille.

Skift lyde i Bas og akkorddelen (venstre hånd)

Standard opsætningen for basdelen er “Stradella layout”, hvilket vil sige 2 rækker bas-
knapper og 4 rækker akkordknapper. Fr-8x har mulighed for at ændre dette, hvis kan 
ønsker andre systemer. (Læs mere om dette i den engelske manual side 100)

1 Tryk på LEFT HAND [BASS & CHORD] knappen.

Displayet viser at BASS & CHORD funktionen er aktiv. 

2 Spil og træk i vælgen på Bas delen og du vil høre harmonikalyden

3 Brug registerknapperne i basdelen og skift til andre harmonika baslyde. Displayet vil 
vise symbolet for det valgte register.

Bass

Chords
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Spil med Melodibas i basdelen (F. Bass)

Basdelen på FR-8x kan også laves om til Melodibas, så du kan spille melodier med 
venstre hånd eller forme dine egne akkorder. Med andre ord spiller du nu enkeltoner 
med venstrehånden i stedet for preset akkorder.

1 Tryk på LEFT HAND [F.BASS] knappen 

Displayet viser at Free Bass funktionen er valgt

2 Spil på basdelen og du hører nu enkelttoner i stedet for akkorder

3 Skift lyden på bastonerne på registerknapperne i basdelen

4 Tryk på LEFT HAND [BASS & CHORD] knappen for forlade Free Bass funktionen og 
vende tilbage til standard BASS & CHORD.
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Spil med orkesterlyde i basdelen

Du kan spille med orkesterlyde i basdelen. Du har mulighed for at vælge forskel-
lige lyde i henholdsvis bas og akkorddelen eller kun vælge orkesterlyd i basdelen og 
beholde harmonikalyden i akkorderne.

1 Tryk på LEFT HAND [BASS & CHORD] knappen og/eller [ORCH BASS] for at vælge en 
orkesterlyd i den ønskede sektion. 

Knappen for de valgte sektioner lyser. 

2 Spil på Basdelen og prøv at skifte lyde. Du kan også spille med flere lyde samtidigt 
ved at trykke og holde f.eks [BASS & CHORD] og [ORCH BASS] knapperne nede.
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ANDRE PRAKTISKE FUNKTIONER

Transpose

Denne funktion gør dig i stand til at spille en sang i f.eks. E-dur, selvom du spiller 
sangen i C-dur i henhold til din fingersætning. Denne funktion er meget anvendelig 
hvis du skal spille sammen med andre som spiller i en anden toneart end du plejer 
eller har noder til.

Denne funktion kan du også vælge med [MENU] knappen og vælge “1.2 Transpose”

1 Når hoved skærmbillede er vist: Tryk på [UP] knappen én gang

Skærmbillede skifter til: 

2 Drej på cønskede toneart/transponeringsværdi (-6 ~ 0 ~ +5 (semi tone spring).  
Vælg “0” for at fravælge transponering.

3 Tryk [EXIT/JUMP] for at vende tilbage til hoved skærmbillede.

Transposeværdi kan gemmes som et “User Program”
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Master Tuning

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre stemningen på hele harmonikaen. 
Det giver dig mulighed for at spille sammen med andre instrumenter som at stemt 
anderledes en f.eks 440 Hz.

Denne funktion kan du også vælge med [MENU] knappen og vælge “1.1 Tuning”

1 Tryk på [MENU] knappen og skærmbilledet skifter til “Tuning” 

2 Tryk på [DATA/ENTER] knap for at vælge “Tuning”

3 Drej på [DATA/ENTER] knap for at vælge “1.1 Master Tune”

4 Tryk på [DATA/ENTER] knap for at vælge “Master Tune”

5 Drej på [DATA/ENTER] knap for at vælge ønskede Frekvens  (415.3~440.0~466.2). 
Fabriksindstilling er 440.0 Hz

6 Tryk [EXIT/JUMP] for at vende tilbage til hoved skærmbillede.
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Musette Detune

Som du sikkert allerede ved, så består en harmonikas 8” stemmer af to eller tre kor 
som normalt er stemt en lille smule ved siden af hinanden for at give den specielle 
lyd som kaldes musette stemning/effekt. Hvis harmonikaen har tre 8” stemmer, så er 
den ene stemt en smule over korrekt stemning, den anden en smule under korrekt 
stemning og den tredje (hvis der er tre), i korrekt stemning. Stemning er normalt en 
harmonikastemmers job, men på FR-8x er det muligt selv at lave sin musettestem-
ning, blot ved at dreje på en knap. 

Bemærk at funktionen kun er tilgængelig, hvis du vælge et register som indeholder to 
eller tre 8” stemmer:

1 Når hoved skærmbillede er vist: Tryk på [UP] knappen én gang 

Skærmbillede skifter til:

8

8- 8+
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2 Drej på [DIAL/ENTER] knap for at vælge mellem de forskellige stemninger for det 
valgte diskantregisters 8” stemmer.

MUSETTTE DETUNE værdier:  
Off (ingen musette effekt), Dry, Classic FFolk American L, American H, North Eu, 
German L, DFolk L, Italian L, German H, Alpine, Italian H, D-Folk H, French, Scottish.

3 Tryk [EXIT/JUMP] for at vende tilbage til hoved skærmbillede.
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BRUG AF SETS
Din FR-8x er en “virtuel” harmonika som kan genere lyde fra en masse forskellige har-
monikaer og kan tilmed spille med orkesterlyde (som f.eks. Trompeter, fløjter, orgler 
og trommer). 

Hvad er et Set? 
Hvert Set er en type harmonika. Når dus skifter Set, så tager du en ny harmonika på. 
FR-8x indeholder en masse allerede programmerede harmonikaer. Nogle af disse 
harmonikaer er også programmeret med orkesterstemmer, orgler og trommelyde!

Design din personlige Favorit harmonika.

Du han til enhver tid modificere dvs. designe din egen harmonikalyd og stemmer og 
efterfølgende gemme (Save) disse i et Set. 

Det er 100 Set hvor nogle af sættene allerede indeholder en masse opsætninger (har-
monikaer), lige til at bruge. Du kan også erstatte disse med dine egne indstillinger. 
Hvis de 100 Set ikke er nok, så kan du arkivere og hente flere Set på en USB memory 
key, som kan tilkøbes. Til disse funktioner, se engelske manual: “15.7 EXPORT” (side 
110), “15.8 IMPORT” (side 110)

Vælg Set

1 Vælg Set ved at trykke på Set [◄] eller [►]   

Sættet skifter og skærmbilledet viser:

I viste eksempel vises Set: “002 CLASSIC”
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2 Tryk igen på Set [◄] eller [►] for at vælge andet Set

Du også “hoppe” til et specifikt Set ved at indtaste Set-nummer

3 Når hoved skærmbillede er vist: Tryk på Set [◄] [►] knapperne samtidigt, indtil føl-
gende skærmbillede vises:

4 Brug Diskantens registerknapper [1]~[10] til at indtaste nummer på ønskede Set

[10]-registerknap brugers til værdien “0”. Hvis du ønsker at vælge Set nummer “1”, så 
skal du trykke Registerknap [10] efterfulgt af Registerknap [1]. Hvis du ønsker Set “37”, 
så skal du trykke Registerknap [3] og dernæst [7].

Gem alle Set eller blot et enkelt Set

For at FR-8x kan huske dine indstillinger, såsom Set, User Program, Registre, Globale 
indstillinger osv., så skal disse gemmes i FR-8x’s hukommelse. Du kan “lege” med 
indstillinger og lære instrumentet at kende ved at prøve dig frem. Alle ændringer du 
laver Gemmes først i FR-8x, når du bruger funktionen “Write”. Derfor er det vigtigt at 
de ændringer du laver som instrumentet skal “huske” når du slukker for instrumentet 
skal gemmes først, inden FR-8x slukkes!

1 Lav dine indstillinger på FR-8x som skal gemmes 
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2 Tryk og hold [MENU/WRITE]-knappen nede indtil “Write” skærmbillede vises: 

3 Brug [DIAL/ENTER] knap for at vælge “Set”

4 Tryk [WRITE] for at bekræfte.

5 Drej på [DIAL/ENTER] knap eller tryk [UP] eller [DOWN] for at vælge i hvilket Set 
ændring skal gemmes:

All:   Gemmer alle Set

1~100:  Gemmer i det valgte Set

6 Tryk [WRITE] for at bekræfte. Skærmbillede viser: 

I dette skærmbillede kan du bestemme hvilke parametre som skal gemmes
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7 Brug [DATA/ENTER] knap for at vælge og for at bekræfte ønskede parameter:

Vælg værdi mellem 1~100 for placering hvis et enkelt Set skal gemmes eller vælg 
“All” hvis alle sæt skal gemmes.

Vælg “All” i alle resterende parametre i “Write” skærmbilledet (Common, Accordion, 
Bass osv..)

8 Tryk [WRITE] for at gemme dit valg. Følgende skærmbillede vises:

Når gemmeprocedure er gennemført vises: Write complete”
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BRUGERPROGRAMMER (USER PROGRAMS)
FR-8x User Program hukommelse giver dig mulighed for at gemme næsten alle ind-
stillinger som du laver på FR-8x og i de forskellige skærmbilleder. Ligeledes gemmes 
det valgte Set.

Bruger Programmerne gemmes i den interne hukommelse eller på en valgfrit USB-
memory-key.

FR-8x indeholder op til 1400 Bruger programmer i den interne hukommelse. De er 
opdelt i banker og tal. FR-8x indeholder 100 banker. Hver bank indeholder 14 hukom-
melser, der kan vælges med højre hånd registre [1 ~ 14].

Gem et User Program

1 Lav alle dine indstillinger som du ønsker skal gemmes på en User Program plads. Du 
kan f.eks. vælge et Set, vælg dine registre i Diskant og Bas sektion og efterfølgende 
modificere alle de indstillinger du ønsker.

2 Tryk og hold [MENU/WRITE]-knappen nede for at hoppe til “Write” (gemme) siden. 
Skærmbilledet skifter til:

3 Brug [DATA/ENTER] til at vælge  “User Program”

4 Tryk [WRITE] for at bekræfte. Følgende skærmbillede vises:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

User Program Internal Memories

Right Hand Registers

Bank 1
Bank 2

Bank 100
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5 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge hvilken “BANK” din indstillinger skal 
gemmes i. Tryk [DATA/ENTER] knap til at bekræfte.

6 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge hvilken “NUMBER” plads din indstillinger 
skal gemmes i. Tryk [DATA/ENTER] knap til at bekræfte.

7 Tryk [WRITE] for at gemme dit “User Program”. Følgende skærmbillede vises: 

 FR-8x foreslår et navn.

8 Brug [DATA/ENTER] knappen for til at navngive dit “User Program”. Se evt. i afsnittet 
“Skriv navne i FR-8x”.

9 Tryk [WRITE] for at gemme dit “User Program” med ønskede navn.

Hent User Program

Sådan kalder du et gemt “User Program” (Bruger Program) frem igen.

Vælg et User Program via User Program liste
1 Tryk på [USER PROGRAM] knappen. Knappen lyser.

 Følgende skærmbillede vises:

2 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at se listen med 1400 “User Programmer”

3 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at fremkalde det valgte “User Program”
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Vælg et User Program via Banker
Denne metode er god hvis du ved i hvilken Bank dit User Program er gemt.

1 Tryk på [USER PROGRAM] knappen. Knappen lyser.

 Følgende skærmbillede vises:

2 Brug SET [◄] [►] knapperne til at bladre op eller ned i “User Program” bankerne. 

 I ovenstående eksempel er der trykket på [►] knappen.

3 Brug Diskant Registerknapperne [1 ~ 14] til at vælge de 14 User Programmer i valgte 
Bank 
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Vælg et User Program med Bank og nummer
Hvis du kender placeringen på det User Program som du ønske at bruge, så kan dette 
vælges direkte.

1 Når User Program siden vises, tryk og hold SET [◄] eller [►] knappen nede.  
Følgende skærmbillede vises: 

2 Brug Diskant Registerknapperne [1 ~ 10] til at vælge den ønskede User Program Bank. 

 [10]-registerknap brugers til værdien “0”. Hvis du ønsker at vælge Bank “1”, så skal du 
trykke Registerknap [10] efterfulgt af Registerknap [1]. Hvis du ønsker Bank “37”, så 
skal du trykke Registerknap [3] og dernæst [7].

3 Brug Diskant Registerknapperne [1 ~ 10] til at vælge nummeret på User Programmet
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AFSPIL AUDIOFILER
FR-8x kan afspille audiofiler i mp3- og WAV-format direkte fra en USB memory, som 
du har tilsluttet.

Gør klar til at bruge FR-8x som audio afspiller

1 Start med at, på din computer, kopiere sange over på en USB-memory (købes seperat)

2 Indsæt USB memory i FR-8x 

Gør klar og afspil sang på FR-8x

1 Indsæt USB memory i FR-8x

2 Tryk på [SONG LIST] knappen 

 Displayet viser indholdet på USB memory

 Til venstre for filnavnet vises filtype (MP3, WAV, PLS, Folder ikon).
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3 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge den sang som skal afspilles

4 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at loade filen

5 Tryk på [/;] for at starte afspilning 
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OPTAG AUDIOFILER
FR-8x kan optage sit spil som en audiofil

Optagelse

Note! Vær sikker på at “LOOP” knap ikke lyser!

1 Indsæt USB memory i FR-8x hvorpå optagelse skal gemmes

2 Tryk på [REC] knappen for at starte din optagelse  

 Skærmbillede viser at optagelse er startet 

 

3 Tryk [REC] knappen når optagelse skal stoppe. Følgende skærmbillede vises: 

 FR-8x foreslår et filnavn.
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4 Brug [DATA/ENTER] knap til at ændre navnet.

5 Tryk på [WRITE] knappen for at gemme din optagelse. Skærmbillede skriver “Function 
Complete” for at indikere at fil er gemt på USB memory. Hvis en fil af samme navn 
allerede findes på USB memory fremkommer følgende skærmbillede for du spørges 
og denne fil skal overskrives!

Hvis Ja, så vælg “Yes” (“No” for at vende tilbage til foregående billede for at ændre 
navn.) Tryk på [DATA/ENTER] knap.
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REAL TID AUDIO LOOPER
Denne funktion er meget smart hvis du vil optage en kort “rundgang” (max 1.minut) 
og lade den køre i ring samtidig med at du spiller noget nyt oveni eller sammen med.

1 Tryk på [LOOP] knappen for at aktivere funktion. Indikator i knappen lyser.

 

2 Mens du spiller, tryk på [REC] knappen for at starte Loop optagelse. 

3 Spil din Phrase og tryk på [/;] for at stoppe optagelse og starte afspilningen af 
Loop. 

Skærmbillede vise nu at “Rec Loop” funktionen er aktiv.
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4 Hvis du vil indspille mere oveni det allerede indspillede, tryk på [REC] knappen og 
indspil mens loop kører

5 Tryk på [REC] knap for at stoppe optagelse

6 Tryk på [/;] for at stoppe afspilningen

7 Hvis du ønsker at optage en ny audio phrase: tryk på [9] for at slette det indspillede og 
fortsæt fra punkt 2.
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HENT FABRIKSINDSTILLINGERNE  
(FACTORY RESET)

Du kan hente fabriksindstillingerne for FR-8x. Dette betyder, at du henter alle de ind-
stillinger og opsætninger instrumentet havde, da det forlod fabrikken.

Du kan evt gemme dine opsætninger på en USB lagerenhed, før du initialiserer instru-
mentet og derved henter fabriksindstillingen. (se side “15.7 Export” på p. 110 i den 
engelske manual).

1 Tryk på [MENU] knappen

2 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge “15. Utility”

3 Tryk på [DATA/ENTER] knappen.

4 Vælg menu punkt “15.12 FACTORY ALL RESET” 

5 Tryk på [DATA/ENTER] knappen. 

6 Tryk på [MENU/WRITE] knappen for at gøre klar til “Fabriks nulstilling” Skærm viser 
følgende billede:

7 For at nulstille til fabriksindstillingen, brug [DATA/ENTER] knappen til af vælge “Yes” 
(Ja). Ellers vælg “No” (Nej) eller tryk [EXIT]. Skærmbillede viser “Executing... Do not 
power off” og efterfølgende “Function Complete” Hvilket betyder at man må ikke 
slukke før skærmen skriver “Function Complete”

Held og lykke med din nye FR-8x V-Accordion.
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NOTER
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NOTER
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