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FR-7X - lydkvaliteten 
En V-Accordion har utroligt høj lydkvalitet, som ikke stammer fra en ganske almindelig 
sampling, men avanceret digital teknologi drevet af en intens søgen efter alle lydnuancer i 
akustiske harmonikaer (Physical Behavior Modeling) 
 
Hurtig reaction og høj fleksibilitet 

Takket være det ny udviklede lydsystem, reagerer V-Accordion nøjagtigt 
som en traditionel harmonika. Bælgen reagerer meget præcist på 
harmonikaspillerens mindste bevægelser, så alle spilleegenskaberne fra 
en akustisk harmonika genskabes nøjagtigt. 
 
 
 
 

 
USB-tilslutning 

Det er nemt at gemme data på V-Accordion vhja. 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 vhja. Afspilnings- og optagelses 
funktionerne. 
 
 
 
Bælgens modstand kan reguleres 

  
Du kan justere bælgens modstand, 
Når du trækker og skubber til  
bælgen. Dette gøres med følgende  
drejeknap.  

Hvordan er FR-7x V-Accordion opbygget? 

FFFRRR---777xxx   ---   FFFRRR---777xxxbbb   

Bælgens modstand 
justeres med denne 
drejeknap. 
 

Luft-knap. 
Tryk for 
presse den 
sidste luft ud 
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Realistiske simulationer... 
FR-7x har 41 tangenter der er anslagsfølsomme og med aftertouch / FR-7xb har 92 knapper, 
anslagsfølsomheden og aftertouch sker via hovedknappen, Der er 120 anslagsfølsomme 
basknapper (6 bas & akkord modes og 5 frie bas modes). Du kan simulere 80 forskellige typer 
harmonica/accordion med 14 diskant registre, 26 orkesterlyde, 7 bas & akkord registers, 7 frie 
bas registre, 7 orkester frie bas, 7 orkester bas registre, og 7 okester akkord registre. 
En ny fransk, Bayan og italiensk klassisk accordion lyd plus orkester lyde fra Rolands 
lydmoduler. 
 
 
…og orgel simulationer 
Med Roland virtuelle tonehjuls teknologi (Virtual ToneWheel sound engine) kan FR-7x med 
orgel lyde I bade diskant-sektionen (upper), akkord/fri bas-sektionen (Lower) og bas-
sektionen (Pedal). 
Du kan kontrollere orgellydene med Virtual ToneWheel drawbars. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percussion lyde med  Bas & akkord-knapperne 
 
- Bas-knapperne (to rækker) kontrollerer 3 percussionlyde du selv vælger. 
- Akkord-knapperne (fire rækker) kontrollere 3 percussionlyde du selv vælger. 

 

 
 
  

Fra et trommesæt 

1 2 3 + + 

1 2 3 + + 
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I det følgende beskrives hvordan V-Accordion er opbygget. FR-7x eller FR-7xb 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 konstruere 
din egen virtuelle accordion lyd for hvert enkelt register (pipetype, foot-switch, musette-
stemning, cassotto on/out osv.). Alle registre-indstillinger skal gemmes hvis du ønsker at 
beholde dem. Diskant og bas-registerne kan linkes sammen med hinanden (“Link”).  

 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-7x eller FR-7xb kan gemme 80 “Set” så du kan skabe en virtuel accordion for hvert “Set” 
eller du kan gemme alle de accordion-typer du skal anvende i et musikstykke i et “Set”. 

 
 System: System parametrene påvirker alle Sets og Sektioner på FR-7x eller FR-7xb (LCD-

kontrasten, bælges modstand og følsomhed, Bass Modes osv.). I system-parametrene 
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-7x kan spilles som en “Bassoon 
Accordion”. I denne Mode spilles bas-parten med højre hånd og bas og akkord-knapperne 
er ikke aktiveret. 

 
 Drums & Percussions: Med Drum funktionen kan du spille percussion lyde med bas & 

akkord-knapperne. 

  Tilslut V-Accordion til FBC-7 Fodpedal 

Strukturen på V-ACCORDION 
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► Hvis FR-7x eller FR-7xb er tændt, skal du slukke for instrumentet. 
►  Tilslut FR-7x eller FR-7xb til FBC-7 vhja. 19-pin kablet. 
►  Tilslut FBC-7 til stikkontakten. 
 
 
 
 
 
►  Tilslut OUTPUT-bøsningerne på FBC-7 til forstærkeranlægget. Husk at skrue ned 

for lydstyrken. 
►  Tænd ved at trykke på [POWER ON]-knappen på FBC-7. 
►  Tænd for FR-7x eller FR-7xb og tænd derefter for forstærkeranlægget. 
 

►  Tilslut FBC-7 som beskrevet oven for. 
►  Tryk på [BATTERY CHARGER]-knappen på FBC-7. 
     (Du kan stadig spille på FR-7x eller FR-7xb mens batteriet oplades) 
►  Når lampen i [BATTERY CHARGER]-knappen lyser grønt er batteriet opladt. 
►  Sluk for FBC-7 og tag 19-pin-stikket ud af FR-7x/FR-7xb hvis du ikke skal benytte 

fodpedalerne til dit spil. 
 

Bemærk følgende for BATTERY CHARGER-lampen (læs mere om emnet på side59 i den 
engelske manual): 
 Lyser rødt:  Batteriet oplader 
 Lyser grønt: Batteriet er opladt 
 Blinker gult med det samme: Batteriopladningen kan ikke starte.  
 (forkert temperature) 
 Blinker gult efter lidt tid: Batteriet er for varmt. 
 Blinker rødt: Batteriet kan ikke oplades helt. 

 
 
   
► Tryk på [POWER]-knappen og instrumentet tændes. 
► Tryk og hold SET [◄] og [►]-knapperne trykket nede samtidig for 2 sekunder. 

Afspilningen af demosangene starter. 
►  Tryk på SET [◄] eller [►]-knappen for at vælge en ny sang (sangens navn vises i 

displayet). 
 
 
 
 
►  Juster lydniveauet med [VOLUME]-drejeknappen. 
►  Afslut Demo Mode ved at trykke på [EXIT/JUMP]-knappen. 
   

Opladning af batteriet (uden at tage det ud af instrumentet) 

Lyt til demosangene 
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Denne parameter er kun mulig, når FR-7x er tilsluttet en forstærker, en HiFi-mixer 
eller en trådløst system.  
Bemærk: Denne parameter har ingen effect på FR-7x interne højttalere. 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver 

“JUMP TO?..”. 
►  Tryk på [10] og [11]-registerknapperne for at vælge “Output Level” siden i 

SYSTEM menuen. 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-knappen og drej på knappen indtil displayet skriver “-

6dB” . 
 
 
 
► Uden at gemme: tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at 

gå til udgangsdisplayet. 
►  For at gemme: tryk på [MENU/WRITE]-knappen og hold den trykket nede.  
 
 
 
 

- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen og vælg de parametre du vil gemme: “System”  
- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “System” parametrene. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “✔” mærket og tryk på knappen for at 

bekræfte dit valg. 
- Tryk på [MENU/WRITE]-knappen. 

 
 
 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at vende tilbage til 

udgangsdisplayet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vælg “OUTPUT LEVEL” når du anvender trådløst system 
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►  Tryk  på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver 

“JUMP TO?....”. 
►  Tryk på [10]-registerknappen og tryk derefter to gange på [ORCHESTRA]-

knappen. Tryk igen på [10]-knappen for at vælge “Treble Mode” siden i SYSTEM 
menuen. 

 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER] kontrolknappen og drej på drejeknappen indtil du finder 

den ønskede “Treble Mode” (C-Griff Europe, C-Griff 2, B-Griff Bajan, B-Griff Fin,  
D-Griff 1, D-Griff 2 ). Se siden 94/95/96 i den engelske manual. 

 
 
 
 
 
 
 
► Uden at gemme: tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede. 
►  Gemme: tryk på [MENU/WRITE]-knappen og hold den trykket nede.  
 
 
 
 

- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge den parameter du vil gemme: 
“System”.  

- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “System” parametrene. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “✔” mærket og tryk på knappen for at 

bekræfte dit valg. 
- Tryk på [MENU/WRITE]-knappen. 

 
 
 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at hente 

udgangsdisplayet. 
 
 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver 
“JUMP TO?....”. 
►  Tryk på rigisterknapperne [10] og [2] for at vælge skærmbilledet “Bellows Curve”  

SYSTEM  menuen. 
 
 
 

Bestem TREBLE MODE (kun FR-7xb) 

Bestem bælgens følsomhed 

Du kan skrue knapperne af og på, så du kan placer dem som du ønsker det. 
FR-7x har flere hvide og sorte knapper som kan benyttes. De hvide knapper findes i to 
varianter: normale knapper og nubrede knapper. 
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►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen og drej knappen indtil den ønskede 
følsomhed er valgt. Du kan vælge mellem følgende: Fixed-Low, Fixed-Med, Fixed 
High, X-Light, Light, Standard, Heavy, X-Heavy. 

► Uden at gemme: tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede. 
►  Gemme: tryk på [MENU/WRITE]-knappen og hold den trykket nede.  
 
 
 
 

- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge den parameter du vil gemme. Du vil 
gemme: “System”. 

- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “System” parametrene. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “✔” mærket og tryk på knappen for at 

bekræfte dit valg. 
- Tryk på [MENU/WRITE]-knappen. 

 
 
 
 
► Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at hente 
udgangsdisplayet. 
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► Placér FR-7x eller FR-7xb og tryk på en af diskant registerknapperne over 

tangent/knap-keyboardet. Tryk derefter på en eller flere af bas registerknapperne 
over bas-knapperne. Spil på begge keyboard og træk i bælgen som når du spiller 
på en akustisk accordion. 

►  Vælg en anden registerknap for at skifte lyd. 
►  Justér lydniveauet med [VOLUME]-drejeknappen. Bestem lydbalencen mellem bas 

og diskant med [BALANCE]-drejeknappen. 
►  Tryk på SET [◄] [►]-knapperne for at vælge en anden harmonika type (Concerto, 

Classic, Jazz, etc.) og spil igen på instrumentet. 
►  tryk på [SORDINA]-vælgeren for simulere træ-tonekammer på lyden. 

 

 
►  Tryk på [ORCHESTRA]-registerknappen og derefter på den registerknap der 

vælger den ønskede orkesterlyd. 
►  Tryk på en anden registerknap for at vælge en lyd. Du kan vælge en variant af 

lyden ved at trykke endnu engang på den samme registerknap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►  Tryk på [ORCHESTRA]-registerknappen og hold den trykket nede, samtidig med 
du vælger den ønskede Orchestra Mode med [11], [12], [13] eller [14].  

 
SOLO [14]: Kun orkesterlyd;  
DUAL [13]: Orkesterlyden høres sammen med diskantlyden. Ved hver tone du spiller 

 høres lyden af harmonikaen og orkesterlyd;  
HIGH [12]: Hvis du holder en tangent/knap trykket nede og spiller en dybere tone til 

 venstre for den tone du holder trykket nede, vil den højeste tone blive spillet 
 af orkester lyden. 
 LOW [11]:  Dette er det modsatte af HIGH. 
 
 

►  Tryk på Masterbar under diskant keyboardet for at tænde og slukke for 
orkesterlyden. 

►  Du ændrer på lydstyrken for diskantsektionens orkesterlyd ved at trykke på 
[DOWN]-knappen og med [DATA/ENTER ]-drejeknappen vælge det ønskede 
lydniveau: 
 “STD”, “-1~ -40, Off” eller “+1~ +40”. 
Du forlader menuen ved at trykke på [EXIT/JUMP]-knappen. 

►  Du afbryder orkesterlyden ved at trykke på [CANCEL]-register 14. 
 
  

ORKESTERLYD TIL DISKANTSEKTIONEN 
1A Trombone 1B Trumpet 
2A Tenor Sax 2 2B Alto Sax 
3A Clarinet 3B Oboe 
4A Harmonica 4B Mute Harm 
5A Violin 5B Pizzicato 
6A Flute 1 6B Pan Flute 
7A HighLand 7B Zampogna 
8A TYPLJAZZ 8B BLUES 
9A AMERICA 9B POPULAR 

10A Jazz Scat1 10B Strings 
11A Mandolin 11B Vibe 
12A Ac. Guitar 12B Nylon & Steel 
13A Ac. Piano 13B El. Piano 

Spil på harmonikaen – vælg harmonika Sæt 

Spil med orkesterlyde i diskant-sektionen 

Spil med orkester baslyd 
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►  Tryk på de tre [ORCH BASS]-registerknapper samtidig og ved at benytte bas 
registerknapperne vælge den ønskede lyd. 
 
 
 
 
►  Tryk på en anden regiskerknap for at skifte lyd. 
►  Du skifter lydstyrken på bas orkesterlydene ved at trykke på [DOWN]-knappen tre 

gange og dreje på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge den ønskede værdi. 
Du forlader menuen ved at trykke på [EXIT/JUMP]-knappen. 

►  Tryk på de tre [ORCH BASS]-knapper samtidig for at skifte til almindelig Bas 
Mode. 

 
 
 
►  Tryk samtidig på de tre [ORCH CHORD]-registerknapper. 
►  Tryk på en anden register knap for at skifte lyd. 
 
 

 
 
►  Du bestemmer lydstyrken for orkester akkordlydene på følgende made: tryk 2 

gange på [DOWN]-knappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at 
bestemme lydniveauet. Du forlader menuen ved at trykke på [EXIT/JUMP]-
knappen. 

►  Tryk de tre [ORCH CHORD]-registerknapper ned samtidig for vende tilbage til 
normal akkord tilstand. 

 
 
 
► Tryk de tre [FREE BASS]-registerknapper ned samtidigt og tryk på en bas 

registerknap for at vælge lyd.  
 
 
 
 
► Tryk de tre [FREE BASS]-registerknapper ned samtidigt for at vende tilbage til 

normal bas mode. 
  

1 Acoustic 5 Picked 
2 Bowed 6 Tuba 
3 Fingered 7 Tuba Mix 
4 Fretless  

1 Trombone 5 Jazz Doos 
2 Alto Sax 6 Ac Guitar 
3 Clarinet 7 Ac Piano 
4 TW Lower  

1 Low 5 LwLow+Hig 
2 High 6 HighLw+Hg 
3 Low+High 7 LowHigh 
4 Lw+HgLow  

Spil akkorder med orkesterlyde 

Brug “FREE BASS” Mode 

 1  2  3  4  5  6  7 

 1  2  3  4  5  6  7 

 1  2  3  4  5  6  7 
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► Tryk på de tre [FREE BASS]-registerknapper ned samtidigt. 
 

 
 
 
► Tryk derefter de tre [ORCH FREE BASS]-registerknapperned samtidigt og vælge 

lyd med bas registerknapperne. 
 

 
 
 
► Tryk på en anden registerknap for at skifte lyd. 
► Bestem lydniveauet for Free Bas orkesterlyden ved at trykke på [DOWN]-knappen 

fire gange og dreje på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at bestemme lydniveauet. 
Du forlader menuen ved at trykke på [EXIT/JUMP]-knappen. 

► Tryk de tre [ORCH FREE BASS]-registerknapper ned samtidigt for at skifte til 
normal Free Bass mode. 

 
 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver 

“JUMP TO?...”. 
►  Tryk på [10] og [8] registerknappen (“Bass & Chord Mode), og [10] og [9] 

registerknappen (“Free Bass Mode”). 
 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen og drej knappen indtil du har fundet en 

ønskede mode. For mere information se side 89/90/91 i den engelske manual . 
► Uden at gemme: tryk på [EXIT/JUMP]-knappen indtil udgangsdisplayet vises. 
►  Gemme: tryk på [MENU/WRITE]-knappen og hold den trykket nede.   
 
 
 

- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge den parameter du vil gemme 
“System” . 

- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “System” parameter. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “✔” mærket og tryk på knappen for at 

bekræfte dit valg. 
- Tryk på [MENU/WRITE]-knappen. 

 
 
 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen indtil udgangsdisplayet vises.  
  

1 Trombone 5 TW Lower 
2 Clarinet 6 Ac Guitar 
3 Oboe 7 Ac Piano 
4 Flute1  

Spil med orkesterlyde som FREE BASS  

Ændre “BASS & CHORD” Mode og “FREE BASS” Mode 

 1  2  3  4  5  6  7 

 1  2  3  4  5  6  7 

 

Bemærk: Akkord-knapperne på FR-7x eller FR-7xb kan have forskellig 
toppe så du nemt kan finde bas og akkordknappen du søger uden 
at se på knapperne (få mere information på side 27 i den 
engelske manual. 

Skubbes op 

toppen 

Skubbes over knap 
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Med FR-7x kan du bestemme hvilke orkesterlyde du vælger med diskant og bas-
registerknapperne. Dette er brugbart når du fx vil skifte mellem orkesterlyde og 
orgellyde mens du spiller. 
Den opsætning du her laver kan gemmes som opsætning i en af de 80 Set-
hukommelser. Dette betyder at du kan have 80 Set memories med 80 kombinationer 
af orkesterlyde. 
Vælg  SET 39 “ALL ORCH”  hvis du ønsker at lytte til et eksempel på orkesterlyds 
kombination. 
 
 
►  Vælg en opsætning med SET [][]-knapperne. 
►  Aktiver den orkester-sektion du ønsker at redigere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
►  Tryk på Orchestra register (Orchestra Bass, Orchestra Chord, Orchestra Free Bass) 

du ønsker at ændre.  
 Der er to muligheder for hver af de 13 Orchestra diskant registerknapper (dvs i alt 

26 lyde).  
 Du skal trykke to gange på diskant registerknappen for at skifte mellem lyd ”A” og 

lyd ”B”. Displayet viser navnet på den valgte lyd. 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver 

“JUMP TO?..”. 
 
 
 
►  Tryk på [6] og [1] registerknappen for at vælge lyd (“Timbre”) skærmbilledet eller 

EDIT-menuen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “PATCH”. 
 
 
 

SEKTION PROCEDURE 
ORCHESTRA Tryk på [ORCHESTRA]-registerknappen. 

ORCHESTRA BASS Tryk samtidig på de tre bas registerknapper 
“ORCH BASS”. 

ORCHESTRA CHORD Tryk samtidig på de tre bas registerknapper 
“ORCH CHORD”. 

ORCHESTRA FREE BASS 

Tryk samtidig på de tre bas registerknapper 
“FREE BASS” for at skifte til accordion mode. 
Tryk samtidig på de tre bas registerknapper   
“ORCH FREE BS”. 

ORKESTER PART DISKANT REGISTERKNAP 
ORCHESTRA 6 
ORCHESTRA BASS 5 
ORCHESTRA CHORD 7 
ORCHESTRA FREE BASS 8 

Bestem orkesterlydene til registerknapperne 
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►  Drej [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge patch. Du kan spille på 
klaviaturet/knap-keyboardet for at høre de forskellige patches (orgel 
kombinationer). 

 Patches der starter med navnet “TW” er orgel-lyde (“TW”= “tonewheel”). Når du 
vælger en sådan lyd, vil et [EDIT] felt vises i displayet.  

 Det betyder du kan redigere den valgte lyd. 
 Se “Editing the selected organ sound” på side 53 i den engelske manual for 

detaljer. 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at bekræfte dit valg. Lyde er tilknyttet 

til den valgte registerknap. 
►  Gem (SAVE) din nye opsætning som et SET. 
 
 
 
FR-7x har indbygget et Virtual ToneWheel orgel der benytter same teknologi som 
Roland VK-orgel serie. Du kan justere på virtuelle harmonic bars og en række orgel 
effekter. 
Der er tre orgel parter:  
 
 
 
 
 
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. 
 
►  Se de 5 trin under “Bestem orkesterlydene til registerknapperne” 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “PATCH”. 
 
 
 
 
►  Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen mod uret for at vælge en Patch hvor 

navnet starter med “TW” (“TW”=“tonewheel”). Når du har valgt en lyd, vil [EDIT] 
feltet i skærmbilledet vises. Det betyder, at du kan ændre på den valgte orgellyd. 

 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “EDIT”. 
 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen når “EDIT” feltet er valgt. 
 
 
 
 
  

VIRTUAL HARMONIC BAR SECTION 
TW UPPER Diskant klaviaturet 
TW LOWER Chord/Free Bass rækker med basknapperne 
TW PEDAL Bas rækkerne i bassektionen. 

Om orgel lydene 
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Du kan vælge mellem følgende orgel-parametre, når du drejer på [DATA/ENTER]-
drejeknappen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Footage levels 
 

I dette skærmbillede kan du bestemme niveauet for de 9 virtuelle 
”harmonic bars”. Fra venstre til højre vil ikonerne repræsentere 
følgende orgel footages:  
16’, 5-1/3’, 8’, 4’, 2-2/3’, 2’, 1-3/5’, 1-1/3’ og 1’.  

 “TW Pedal” parten kan du vælge mellem footages 16’ og 8’ (dvs. kun to harmonic 
bars). 
Hver harmonic bar styrer en sinus tone (en ren tone).  
Ved at blande disse sinus toner kan du skabe forskellige orgel lyde. 
 
► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “USR” feltet.  
 FR-7x har en USR memory hvor du kan gemme din opsætning af ”harmonic bar” 

og 32 TW presets for TW UPPER, TW LOWER og 16 TW presets for TW PEDAL.  
►  Drej [DATA/ENTER]-drejeknappen to select one of the preset memories as a 
 starting point. 
►  Press the [DATA/ENTER]-drejeknappen en antal gange for at vælge ikonet for 

den harmonic bar du vil ændre på. 
►  Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at bestemme niveauet på den valgte 

harmonic bar. 
 Du kan indstille værdierne mellem 0~8 (hvor “0” betyder, at du ikke kan høre den 

valgte harmonic bar). 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen for at forlade skærmbilledet “Edit footage”. Drej 

på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge en anden orgel-parameter. 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at vende tilbage til 

udgangsdisplayet. 
►  Gem dit SET. 
 
 
Bemærk: Mens du redigerer lydene kan du høre ændringerne ved at spille på instrumentet. 
 
Husk at vælge SET 37 hvis du vil høre et eksempel på ORGAN lyde.  

EDIT HARMONIC BAR 
FOOTAGE LEVELS 
PERCUSSION 
LEAKAGE 
VIBRATO/CHORUS 
OVERDRIVE 
ROTARY 
BELLOWS CRESCENDO 
MEM. NAME 
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FR-7x har en Mode hvor du spille på instrumentet som en ”bassoon accordion”. I denne Mode 
spille bassen med højre hånd. Knapperne du normalt spille bastoner og akkorder med er ikke 
aktive (en akustisk “bassoon accordion” har ikke bas/akkord knapper). 

 
►  Tryk på [ORCHESTRA]-registerknappen og hold den trykket nede. 
Tryk på register [7]  
     “BS TO TREB”. 
 
 
 
 

►  Tryk på diskant registerknapperne [1]~[14] for at vælge den 
ønskede bass-to-treble sound.  
     Der er 7 harmonika lyde og 7 orkester lyde.  

      
Numrene i nedenstående tabel refererer til diskant registerknapperne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk: Bass-to-Treble Mode benytter FREE BASS (accordion lyde) og ORCHESTRA BASS (orkester 
lyde). Orkesterlydene kan variere for de forskellige Sets. 
 
►  Spil bas-parten med højre hånde. 
►  Tryk på [ORCHESTRA] + register [7]-knappen igen for at forlade Bass-to-Treble 

Mode. 
 
Bemærk: Bass-to-Treble Mode status kan gemmes i det valgte Set. 
 
Husk at vælge SET 44 hvis du ønsker at lytte til et eksempel på BASS TO TREBLE 
funktionen. 
  

BASS TO TREBLE LYDE 
ACCORDION LYDE  ORCHESTRAL LYDE 

1 Low    8 Acoustic Bs 
2 High    9 Bowed 
3 Low+High  10 Finger Bs 
4 Lw+HgLow  11 Fretless 
5 LwLow+Hig  12 Picked Bs 
6 HighLw+Hg  13 Tuba 
7 LowHigh  14 Tuba Mix 

Spil BASS PART med højre hånd   “BASS TO TREBLE” 
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Denne parameter gør, at du kan tilknytte op til tre tromme/percussion lyde til bas-, 
akkord-, orkester-bas-, orkester akkord-knapperne. 
Hvis du tilknytter tre lyde, vil alle tre lyde afspilles samtidig når du trykker på en 
bas-, akkord-, orkester-bas-, orkester akkord-knap. Bemærk at du kan tilknytte 
forskellige lyde til akkord-knapperne (se senere). Du kan derfor fx vælge en stor 
tromme til bas-knapperne og en lilletromme til akkord-knapperne osv. 
 
►  tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver 

“JUMP TO?...”. 
 
 
 
 
►  Tryk på [3] og [7] registerknap (trommelyd til Bas-knap), tryk på [3] og [8] 

register (trommelyd til akkord-knap), tryk på  [5] og [7] register (trommelyd til 
orkester-bas-knap) og tryk på [7] og [6] register (trommelyd orkester-akkord-
knap). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “LINK” parameteren. Derefter 

drejer du på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge mellem “1”, “2” eller “3”. 
Hvert “LINK” svarer til et tromme instrument. 

 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “NOTE” parameteren og drej 
på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge den trommelyd du vil tilknytte. 

Du kan spille på instrumentet for at høre lyden.  
Du kan vælge mellem: Off, 1~127. Vælg “Off” hvis den valgte 
“LINK” memory ikke skal afspille en trommelyd. Ellers vælges det 
nummer, der styrer den ønskede lyd.  

 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “VOL” parameteren. Drej 

[DATA/ENTER]-drejeknappen for at bestemme lydniveauet. 
Du kan vælge mellem –100~0~+100. “0” svarer til 
fabriksindstillingen. 
Negative værdier sænker lydniveauet og positive værdier hæver 
lydniveauet. 

 
 
 

Sektion Tromme 

BASS Bass Drum 
Chord Drum 

ORCHESTRA BASS Orch Bass Drum 
ORCHESTRA CHORD Orch Chord Drum 

Tilknyt DRUM TO BASS – CHORD – ORCH BASS – ORCH CHORD 
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►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen og gentag same procedure for resten af 

“LINK” hukommelserne, hvis hver bas-knap skal tilknyttes mere end en enkelt 
tromme /percussion lyd. 

►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at vende tilbage til 
udgangsdisplayet. 

►  Gem dit SET. 
 
Bemærk: Gentag denne procedure med de parter, du vil tilknytte en trommelyd til. 
 
 
 
Husk at vælge SET 36 hvis du vil høre et eksempel på en DRUM funktion. 
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► Vælg et SET og det diskant register du vil hente. 
► Tryk på [MENU/WRITE]-knappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen indtil 

du finder gruppen TREBLE EDIT [2]. 
 
 
 

► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “Reed Type [2.1]” 
parameteren. 

 
 
 
 
 
 
► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen således at parameteren FOOT er aktiveret 

(det markerede felt). 
 
 
 
► Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at bestemme om dit valg af “reed type” 

er for alle “reed footages” (ALL) eller for en bestemt “reed footage”. Bekræft dit 
valg ved at trykke på [DATA/ENTER]-drejeknappen (det markerede felt skifter til 
TYPE). 

► Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “reed type” og tryk på 
[EXIT/JUMP]. 

 
 
 
► Tryk på [MENU/WRITE]-knappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen indtil 

du finder gruppen TREBLE EDIT [2]. 
► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen 

for at vælge “Reed Type [2.2]” parameteren . 
 
 
 
► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen således at parameteren FOOT er markeret 

(det markerede felt). 
 
 
 
► Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge en “reed footage switch” og 

bekræft dit valg ved at trykke på [DATA/ENTER]-drejeknappen (det markerede 
felt skifter til STATUS).  

► Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at skifte mellem “reed footage switch 
on/off” eller anvend “Cassotto”(dit valg vises i displayet med cirklen hvor sort/ON, 
hul/ON-CASSOTTO, no/OFF. 

► Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at vende tilbage til 
udgangsdisplayet. 

  

Redigér et diskant-register 

Vælg en reed type (stemme/kor): 

Vælg en “reed footage switch”: 
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► Tryk på [MENU/WRITE]-knappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen indtil 

displayet skriver TREBLE EDIT [2]. 
 
 
 
► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen 

for at vælge “Musette Detune [2.6]” parameteren. 
 
 
 
► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen således at parameter TYPE er markeret – 

det hvide felt. 
 
 
 
► Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge systemet der anvendes til at 

stemme de 8’ reeds. 
► Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at vende tilbage til 

udgangsdisplayet. 
 
 
 
► Tryk på [MENU/WRITE]-knappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen indtil 

displayet skriver TREBLE EDIT [2]. 
 
 
 
► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen 

for at vælge “Name [2.16]” parameteren. 
 
 
 
 

1- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen. Navnet vises sort-på-hvidt. Der er en 
markør der viser, hvilken karakter du kan ændre på. Drej på [DATA/ENTER]-
drejeknappen for at vælge hvilken karakter du vil ændre på.  

 
 
 

2- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen igen. Drej på [DATA/ENTER]-
drejeknappen for at vælge karakter for den valgte position. 

 
 
 
 
► Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen 2 gange for at vende tilbage til “Name [2.16]” 

parameteren .  
  

  

Vælg en Musette stemning: 

Navngiv et diskant register: 

Du bekræfter dit valg ved at trykke på [DATA/ENTER]-drejeknappen (navnet vises 
hvidt-på-sort igen). Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge en ny 
karakter-position, og gentag trin (1)~(2) for at navngive. 
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1- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen. Navnet vises i displayet sort-på-hvidt. 
Der er en markør der viser, hvilken karakter du kan ændre på. Drej på 
[DATA/ENTER]-drejeknappen for at flytte markøren til den karakter, du 
ønsker at slette (Delete). 

 
 
 
 

2- Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for 
at vælge [Del] feltet. 

 
 
 
 
► Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen for at afbryde [Del] funktionen. 
 
 
 

1- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen. Navnet vises i displayet sort-på-hvidt. 
Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at flytte markøren til den karakter, 
der kommer efter den karakter, du vil indsætte. 

 
 
 
 

2- Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for 
at vælge [Ins] feltet. 

 
 
 
 
 
 
 
► Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen for at afbryde [Ins] funktionen. 
 
 
 
 
  

Slet karakterer 

Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at slette den valgte 
karakter.  
Gentag trin (1)~(2) for at slette flere karakterer. 

Indsæt karakterer 

Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at indsætte en ny 
karakterog drej på drejeknappen for at vælge den ønskede 
karakter. 
Gentag trin (1)~(2) for at indsætte flere karakterer. 
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Du kan bestemme om du vil gemme alle register eller blot et enkelt register.  
 
►  Tryk på [MENU/WRITE]-knappen og hold den trykket nede. Displayet viser 

følgende: 
 
 
   

 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge den parameter - her “All Param.”  
- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen og drej på knappen for at vælge “✔” parameter. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “□” hvis du ikke vil gemme, og tryk 

på knappen for at bekræfte dit valg. 
 
 
 
 
 

- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “Treble ALL”.   
- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “Treble ALL” parameteren. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “to 1~14 ” eller “ALL” og tryk på 

[DATA/ENTER]-knappen for at bekræfte dit valg. 
 
 
 
 
 
 
 

- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “□” feltet. 
- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “□” feltet. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “✔” mærket og tryk på knappen for at 

bekræfte dit valg. 
 
 
 
 

- Tryk på [MENU/WRITE]-knappen. 
 

 
 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen for at vende tilbage til udgangsdisplayet. 
 
 
  

Gem alle diskant register eller blot et enkelt register: 

 

 

  

“ALL”  gemmer alle registerne 
“to 1~14 ” gemmer det redigerede register (reference nummeret vises til højre 
for “Treble”) på en registerknap i diskantsektionen. 
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Du kan bestemme om du vil gemme alle opsætningerne - “Set” eller blot en enkelt specifikt 
”Set”. Når du gemmer alle ”Sets” betyder det, at alle register indstillingerne gemmes hvis 
deres bokse er markeret. (Du kan bestemme dig for, at ekskludere hele register-sektioner fra 
gemme-funktionen.) 
  
► Når du har udført dine ønskede ændringer, skal du vælge det ”Set”, du ønsker at 

gemme. Derefter trykker du på [MENU/WRITE]-knappen og holder den trykket 
nede. 

 
 
   

Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “AllParam”.  
 

- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “All Param.”  
- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “All Param.”-parameteren. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “□” uden markering og tryk på 

knappen for at bekræfte dit valg. 
 
 
 
 
 

- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “SET”.   
- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “SET” parameteren. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “to 1~80 ” eller “ALL” – vises til højre 

for “Set” feltet. Tryk på [DATA/ENTER]-knappen for at bekræfte dit valg. 
 
 
 
 
 
 
 

- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “□” feltet. 
- Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “□” feltet. 
- Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “✔” mærket og tryk på knappen for at 

bekræfte dit valg. 
 
 
 
 
 

- Tryk på [MENU/WRITE]-knappen 
 

 
 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP] for at gå til udgangsdisplayet. 
 
 
  

Gem alle SETS eller blot et enkelt SET: 

 

 

  

 
“ALL”  gemmer alle “Sets” 
“to 1~80 ” gemmer det aktuelle/det redigerede register. Du ser nummeret på 
registeret til højre for “Set”. 
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FR-7x kan afspille audio filer i mp3 og WAV-format direkte fra en USB memory, som 
du har tilsluttet. 

 
►  Tryk på [ORCHESTRA]-register og hold den trykket nede og tryk 
på register [10]. 
      Hvis du allerede har hentet en sang vil displayet vise skærmbilledet 
“AUDIO PLAYER”. I det tilfælde skal du trykke på [EXIT/JUMP]-
knappen for at se indholdet af dinUSB memory. 
 
 
 
 
 

 
► Hvis sangene finds i en mappe på USB-memory, skal du vælge mappen ved at 

dreje på [DATA/ENTER]-drejeknappen. Derefter trykke på knappen for at se 
indholdet. Du kan også vælge “(level up)” indgangen og trykke på 
[DATA/ENTER]-knappen for at vende tilbage et niveau højere i mappestrukturen. 

► Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge den audio-file du vil høre. 
► Tryk på [DATA/ENTER] for at bekræfte dit valg.  
 
 
 
 
► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at starte afspilningen. Du kan spille på 

FR-7x mens du lytter til audio filen. 
► Pause i afspilningen sker ved at trykke på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge 

[]-ikonet.  
 Fortsæt afspilningen ved at trykke på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge []- 

ikonet. 
► Stop afspilningen – drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen og vælg [] ikonet – 

og tryk på [DATA/ENTER]-knappen. 
► Flyt afspilningen til en anden position i sangen ved at dreje på [DATA/ENTER]-

drejeknappen og vælge en af følgende ikoner og trykke på knappen. 

 
Bemærk: Denne function kan også styres af en FBC-7 fodpedal. 
 
► Du vælger en anden sang ved at trykke på [EXIT/JUMP]-knappen. Derved 

vender skærmbilledet tilbage til at vise indholdet af din USB memory. 
  

IKON Betydning 
 Spoler tilbage i trin af 2 sekunder. 

 
Spoler tilbage til starten af den valgte audio-file.  
Trykker du endnu engang på [DATA/ENTER]-drejeknappen vil afspilningen 
hoppe til begyndelsen af den forudgående sang (i alfabetisk rækkefølge). 

 Spoler frem I trin af 2 sekunder. 
 Som for [], men den alfabetiske rækkefølge vendt om. 

Afspil Audio-filer 
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► Du kan trykke på [UP]/[DOWN]-knapperne for at bestemme Song lydniveauet.  
En anden metode er følgende: 
► Mens “AUDIO PLAYER” skærmbilledet vises, kan du dreje på [DATA/ENTER]-

drejeknappen for at vælge [VOL]-ikonet. 
 
 
 
 
► Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen. 
 
 
 
 
► Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at bestemme “VOLUME” indstillingen 

(0~127). 
► Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen for at vende tilbage til “AUDIO PLAYER” 

skærmbilledet. 
 
 
 
FR-7x kan optage dit spil som en audio file. 
 

►  Gør instrumentet klar til optagelse. Vælg det “Set” du ønsker at 
benytte og vælg lyd-registre for venstre og højre hånd, etc. 

 
 
 
 
►  Indsæt en USB memory som kan indeholde optagelse som audio-file i 
FR-7x’s USB port. 
►  Tryk på [ORCHESTRA]-knappen og hold den trykket nede og tryk på 
register [8]. 

 
►  Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge []-ikonet og tryk på 

[DATA/ENTER]-drejeknappen. FR-7x beregner, hvor meget optagelses tid der er 
tilrådighed. 

Tjek om den optagelsestid, der er tilrådighed, er nok. Hvis det ikke 
er nok, skal indsætte en store USB memory. 

 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at starte optagelsen. En “Recording” 

meddelelse vises i skærmbilledet og signalerer, at alt hvad du spiller bliver 
optaget. 

FR-7x har selv valgt []-ikonet. 
Bemærk: Du kan ikke starte optalgelse i mens du afspiller en Song. Prøver du 
alligevel, vil displayet skrive “Cannot execute. Audio playback is ON.”. 

 
►  Du stopper optagelsen ved at trykke på [DATA/ENTER]-drejeknappen. 

Displayet viser meddelelsen “Flushing!” for at vise, at audio data er 
i gang med at blive gjort klar.  

 

Song-lydniveau  

Optag dit spil 
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 Derefter vises følgende display: …  
 
 
 
 
►  Tryk på [MENU/WRITE]-knappen for at gemme din optagelse. Du bliver bedt om 

at bekræfte dit valg “Press WRITE to proceed”.  
 Hvis du ikke vil gemme din file, skal du trykke på [EXIT/JUMP]-knappen. 
 
 
 
 
 
FR-7x kan få tilføjet nye lyde til de interne lyde. De nye lyde skal kopieres til en USB 
lagerenhed for derefter at blive hentet ind i FR-7x.  
“Loading” betyder, at lydene bliver kopieret ind i den permanente interne 
hukommelse. Der er 2 interne hukommelses områder (“A” og “B”). 
 
►  Indsæt USB memory der indholder lydudvidelserne i USB porten. 

 
 
 

 
 
 

►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver 
“JUMP TO?...”. 
 
 
 
 
►  Tryk på [10], [ORCHESTRA] og [9] registerne for at vælge “Expansion” 

skærmbilledet i SYSTEM-menuen. 
 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge “Expansion” parameteren. 
►  Drej på [DATA/ENTER]-drejeknappen for at vælge [A] eller [B].  

Se på “NAME” linjen under denne parameter. Hvis linjen er tom, er 
hukommelses område klar til at gemme de lydudvidelserne. Eller 
kan du beslutte, at du vil enten slette (erase) hukommelses 
området eller overskrive hukommelses området. 

►  Tryk på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge [LOAD] feltet. Tryk endnu engang 
på knappen for at hente lydudvidelserne.  

 
 
 
 
►  Tryk på [DATA/ENTER]-knappen endnu engang.  
 
 
 

Lydudvidelser på USB MEMORY 



                                                         QUICK START 
 

Marco Cinagli 
V-Accordion Marketing Division Dansk Quick Guide FR-7x_FR-7xb 

25 

  



                                                         QUICK START 
 

Marco Cinagli 
V-Accordion Marketing Division Dansk Quick Guide FR-7x_FR-7xb 

26 

►  Tryk på [MENU/WRITE]-knappen for at starte installationen af lydudvidelserne. 
 
 
 
 
►  Vent til skærmbilledet skriver “Function Complete”. Dette kan tage nogle minutter. 
 
 
 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at vende tilbage til 

udgangsdisplayet. 
 
 
 
 
 
file, press [EXIT÷JUMP].  

Du kan hente fabriksindstillingerne for FR-7x. Dette betyder, at du henter alle de indstillinger 
og opsætninger instrumentet havde, da det forlod fabrikken. 
Du kan evt gemme dine opsætninger på en USB lagerenhed, før du initialisere instrumentet og 
derved henter fabriksindstillingen. (se side “11.4 Export All FR-7x” på p. 98 i den engelske 
manual). 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver  

“JUMP TO?..”. 
►  Tryk på [11] og [13] registrene for at vælge “Factory Reset” skærmbilledet i 

UTILITY-menuen. 
 
 
 
 
►  Tryk på [MENU/WRITE]-knappen. 
 
 
 
 
►  Tryk på [MENU/WRITE]-knappen endnu engang. 
 
 
 
 
►  Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede for at vende tilbage til 

udgangsdisplayet. 
 

Hent fabrikindstillingerne (FACTORY RESET) 
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