
 

  
 

Hvordan installere nye lyder på ditt Roland FR-7x 

1. Sett inn USB minnepennen i ditt V-Accordion  

2. Skru på ditt Roland FR-7X / FR-7XB  

3. Trykk inn MENU – knappen 

4. Skru på hjulet til du kommer til MENU – 10 SYSTEM og trykk inn data/enterhjulet slik at 
det vises 10.1 LCD Contrast. 

5. Skru på hjulet til du kommer til ”10.22 Expansion (A)” og trykk inn datahjulet slik at 
Expansion (A) blir markert, og trykk inn data/enterhjulet 

6. Trykk enter en gang til slik at markør flytter seg til LOAD og trykk enter igjen 

7 Da vil det vises hvilke datafiler som ligger på minnepennen. Den øverste viser ”Acc 
orchestra”. Denne skal vi laste inn i minne A på FR-7X.  

8. Trykk inn Enter og deretter skru på hjulet et hakk slik at markøren står 
på ”AccOrchestra.bin” og trykk enter. Da veil det stå ”Press Write to install” i displayet. 

9 Og da trykker du jo MENU/WRITE knappen. ( Om det vises SLOT FULL så trykk 
MENU/WRITE knappen en gang til) 

10  Da vises det ”Executing” i displayet. Vennligst ikke rør eller skru av instrumentet mens 
denne operasjonen pågår. Når dette er ferdig har vi lagt inn en av ekspansjonene med 
nye lyder til ditt FR-7X.  

11. Da skal vi laste inn flere lyder, og du må velge om du vil ha Alpine lyder eller et oppsett 
med Dallapè trekkspill i tillegg til dine nye Orchestra lyder. 

12. Trykk inn Enter slik at markør står på ”Expansion (A)”. Skru på hjulet slik at du får endret 
den Expansion (B) i stedet, og trykk ENTER. Markør flytter seg til LOAD. Trykk deretter 
ENTER igjen. Da vil data som er på minnepinnen vises i displayet.  



 

13. Hvis du nå trykker ENTER vil du få opp i displayet” AccOrchestra, Alpine og Dallape”. Her 
må du velge enten Dallapè eller Alpine. De fleste vil nok velge Dallapè. Skru hjulet til det 
står Dallapè og trykk Enter og vri til markør står på DALLAPE.BIN.  

14. Det vises Press Write i Displayet og da trykker du MENU/WRITE knappen. . ( Om det 
vises SLOT FULL så trykk MENU/WRITE knappen en gang til) 

15. Det vises ”Executing” i displayet. Vent 

16.  Da har vi lagt inn alle ”grunnlydene” i minnet og nå skal vi legge inn slik at du får tilgang 
til dem.  

16.  Trykk EXIT slik at du kommer til at det står ”MENU 10 SYSTEM” i displayet. Skru på hjulet 
et hakk slik at det står ”MENU 11 Utility” og trykk ENTER. Da vises ”Battery Status” i 
displayet. 

17. Skru på hjulet til du kommer til UTILITY 11.6 ”Import All FR7x” og trykk Enter. Da står 
markøren på ”FILE”. Trykk ENTER igjen og skru på hjulet til markøren står på 
FR7xDal.FRS. (Om du har valgt å laste inn ALPINE skrur du på hjulet til markøren står på 
fr7xAlp.FRS) Trykk Enter og markør står på IMPORT. Trykk Enter igjen. 

18 Da står det ”Press Write to proceed” i displayet, så da trykker du MENU/WRITE knappen. 
Vent til instrumentet er ferdig med å legge inn disse nye lydene. Nå kan du trykke EXIT 
knappen 2 ganger slik at du kommer ut av alle menyer, og du er ferdig med hele 
installasjonen. 

19  Fabrikklydene som du hadde fra før av vil fremdelses ligge på SET 1 til 44, mens de 
lydene vi nå har installert vil du finne fra SET 59 til 80 (Dallape). Vedlagt ligger oversikt 
over hvor du finner dine lyder (SET) 

 Lyder som det står E foran (dvs Set 66 -72) er beregnet for det skandinaviske markedet 
mens noen forandringer finner du på Set 73 – 80 som er for det tyske markedet.  

Oversikt over nye lyder på ditt Roland FR-7X/XB V-Accordion  
 

01  CONCERTO 

02  CLASSIC 

03  JAZZ 

04  “I” FOLK (Italian Folk) 

05  “D” FOLK (German 
Folk) 

06  “F” FOLK (French 
Folk) 

07  “SP” FOLK (Spanish 
Folk) 



 

08  BallROOM 

09  BANDNEON 

10  ALPINE 

11  CAJUN 

12  TEX MEX 

13  OldPARIS 

14  CiaoROME 

15  DiatFOLK 

16  STUDIO 

17  TRDITION 

18  BAROQUE 

19  ROMANTIC 

20  CONCERTN 

21  SCOTTISH 

22  IRISH 

23  CELTIC 

24  XLowReed 

25  HalfVALV 

26  FUTURE 

27  MUSETTE 

28  BASSOON 

29  MASTER 

30  EXAMPLES 

31  FRANCE vX 

32  FRANCE Ac 

33  F JAZZ 

34  “I” SCALA 

35  BAJAN 

36  RHYTHM 

37  ORGAN 

38  OrPARADE 

39  ALL ORCH 

40  V-Set 

41  WOA1-Ac 

42  WOA1-Bs 

43  WOA-2 Exp 

44  BsToTreb 

DALLAPELYDER 

59 1871 

60 SM_2010 

61 SM_1965 

62 ORGANTON 

63 LITURGI 2 

64 LITURGI 1 

65 CENTENAR 

ORKESTERLYDER 

66 E_WIN&BR 

(Treblås og Brass) 

67 E_SYNTH 

(Synthpad og brass m.m.) 

68 E_STR&GT 

(Gitarer, fiolin m.m.) 

69 E-MALPER 

(Klokkespill, trebles, 
trombone, trompet 

70 E-KEYS 

(Elpiano, kirkeorgel 
harpsichord, synth 

71 E-ELEK 2 

(Diverse synthlyder 

72 E-ELEK 1 

(Diverse synthlyder 

73 WIND&BRS  

(Treblås og brass) 

74 SYNTH  

(Synthpad og brass 

75 STR/GUIT 

(Gitarer, fiolin m.m.) 

76 MaltaPCS  

(Marimba, steel drums, 
synth, trompet m.m) 

77 Keys   

(Kirkeorgel; elpiano, 
harpsichord m.m.) 

78 ELEKTRO3 

(Diverse synthlyder 

79 ELEKTRO 2 

(Diverse synthlyder) 

80  ELEKTRO 1 

(Diverse synthlyder) 


