
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi 



 
 

OSTRZEŻENIE -  Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, nie należy dopuszczać, aby 
urządzenie zostało zamoczone lub dostała się do niego wilgoć. 

 
 
 
 

Dla krajów UE 
 

Produkt odpowiada normom Europejskiej Dyrektywy nr 2004/108/EC.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno 
umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpada-
mi. 

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobno-
ustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego 
układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i 
wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. 
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zuży-
tych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym 
Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę 
odpadów. 
Zapamiętaj!!!!! 
Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla go-
spodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest 
do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża 
przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód po-
wierzchniowych.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Technologie zastosowane w modelu FR-1x podlegają ochronie patentowej, patent USA nr 6.946.594. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzenie 
Dziękujemy i gratulujemy zakupu V-akordeonu Roland FR-1x. 
W celu zapewnienia sobie maksimum przyjemności i pewności, że jesteś w stanie w pełni korzystać 
ze wszystkich funkcji instrumentu, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. 

 
 

Kilka uwag o niniejszej instrukcji obsługi 
Najpierw należy przeczytać akapit „Zanim zaczniesz grać” (s. 15 w tym dokumencie). Akapit objaśnia, 
jak podłączyć zasilacz lub założyć baterie i jak włączyć zasilanie. Niniejsza instrukcja omawia wszyst-
kie funkcje akordeonu, od podstawowej obsługi po funkcje zaawansowane. 

 

Konwencje stosowane w tej instrukcji 
W celu opisania operacji w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości, w niniejszej instrukcji 
przyjęto następujące założenia: 
• Tekst w nawiasach kwadratowych [ ] to nazwa przycisku lub potencjometru. Przykład: przycisk 

[USER PROGRAM]. 
• Akapity zaczynające się słowem „UWAGA” to ostrzeżenia, które musisz przeczytać. 
• Numery stron, na których możesz odnaleźć dodatkowe, pomocne informacje przedstawione zostały 

sposób następujący: (s.**) 
 

Objaśnienia w tej instrukcji zawierają rysunki, odzwierciedlające to, co powinno pojawiać się na 
wyświetlaczu. Pamiętaj jednak, że instrument może zawierać nowszą, bardziej rozbudowaną wer-
sję systemu (np. nowsze brzmienia), więc to, co jest widoczne na ekranie, nie zawsze może paso-
wać do tego, co pokazuje rysunek. 

 

 
Przed rozpoczęciem używania instrumentu przeczytaj uważnie akapity „Warunki bezpiecznego 
użytkowania” (s. 7) oraz „Ważne uwagi” (s. 9). Zawierają one ważne informacje, związane z 
prawidłową obsługą urządzenia. Ponadto - aby móc wykorzystać w pełni wszystkie możliwości 
urządzenia - należy przeczytać niniejszą instrukcję w całości. Po przeczytaniu powinna być ona 
przechowywana w zasięgu ręki, jako odnośnik i pomoc w użytkowaniu instrumentu. 

 
 
 

 
 

Copyright © 2011 ROLAND EUROPE. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez pisemnej zgody 
ROLAND Europe S.p.a. jest zabronione. 

Roland to znak fabryczny firmy Roland Corporation, zastrzeżony w USA i/lub innych krajach. 
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1. Podstawowe własności 
 
 
 

Samodzielny instrument elektroniczny 
Chociaż akordeon FR-1x jest instrumentem całko-
wicie elektronicznym, nie musisz podłączać go do 
wzmacniacza, aby go było słychać. Własny system 
wzmacniający jest wystarczająco mocny do małych 
pomieszczeń, restauracji, itp. 
Akordeon może być również zasilany za pomocą 8 
akumulatorków niklowo-manganowych, więc nie 
musisz podłączać go do ściennego gniazda zasi-
lania. 
 

PBM (modelowanie fizycznej funkcjonalności) 
Konstrukcja akordeonu została oparta na najnow-
szej technologii generowania dźwięku (PBM), 
opracowanej przez firmę Roland, dzięki której 
dźwięk jest bardzo zbliżony do brzmienia tradycyj-
nych akordeonów. 
 

Super realistyczne symulacje akordeonów 
Wszystkie stosowane brzmienia oparto na prób-
kach samplingowych najpopularniejszych modeli 
tradycyjnych akordeonów akustycznych. 
Te zestawy akordeonowe umożliwiają przecho-
dzenie od brzmienia włoskiego akordeonu jazzo-
wego do niemieckiego akordeonu z kręgu muzyki 
ludowej, francuskiego musette lub do historyczne-
go bandoneonu bez zmieniania techniki gry. 
Dostępne są również rozmaite systemy strojenia. 
 

Brzmienia orkiestrowe 
Razem z brzmieniami akordeonowymi można 
używać brzmień orkiestrowych – z pełną artykula-
cją miechem i dwoma trybami klawiatury (SOLO i 
DUAL). 
 

Brzmienia organowe TONEWHEEL 
Akordeon umożliwia używanie zadziwiających 
brzmień organowych w prawie taki sam sposób, w 
jaki organista używa sekcji wiolinowej. 
 

Brzmienia perkusyjne 
Akordeonu można również używać od odgrywania 
lewą ręką prostych partii perkusyjnych (sekcja ba-
sowa i akordowa). 
 

Rozbudowa brzmień 
Akordeon posiada dwie pamięci wewnętrzne, 
umożliwiające dodawanie nowych brzmień. 
 

Zaawansowana reakcja miecha 
Szybsza reakcja, większa czułość i precyzja plus 
detekcja zamykania i otwierania miecha dzięki no-
wemu, ciśnieniowemu czujnikowi pracy miecha. 
Potencjometr regulacji oporu miecha pozwala do-
bierać jego bezwładność do własnych potrzeb. 

Odtwarzacz audio oparty na pamięci USB 
Akordeon wyposażono w funkcję odtwarzacza audio, 
umożliwiającą odtwarzanie plików MP3 i WAV bezpo-
średnio z podłączonej pamięci USB. 
 

Zachowywanie ustawień w pamięci USB 
Własne ustawienia instrumentu można zachowywać w 
opcjonalnej pamięci USB. 
 

Cyfrowe korzyści 
V-Akordeon posiada wszystkie funkcje i brzmienia 
tradycyjnego akordeonu. Lecz posiada również zalety, 
które oferuje tylko elektroniczny instrument muzyczny: 
• mniejszą wagę własną; 
• możliwość wyboru rozmaitych brzmień; 
• możliwość wybierania różnych trybów sekcji FREE 

BASS (Minor 3rd, Bayan, North Europe, Finnish); 
• stabilność stroju i odporność wszystkich elementów 

mechanicznych; 
• możliwość gry w różnych tonacjach (funkcja 

TRANSPOSE); 
• możliwość posługiwania się słuchawkami. 
 

Interfejs MIDI 
V-Akordeon umożliwia sterowanie innymi instrumen-
tami MIDI. Klawiatura wiolinowa i guziki klawiatury 
basowo-akordowej są czułe na dynamikę, a miechy 
akordeonu dają większe możliwości artykulacyjne niż 
klawiatura MIDI lub sterownik dęty. 
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V-Akordeon Roland
Warunki bezpiecznego użytkowania instrumentu

 

 

 
 

 

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 
 

 

INSTRUKCJE CHRONIĄCE PRZED POPARZENIEM, PORAŻENIEM PRĄDEM LUB ZRANIENIEM 
 

OSTRZEŻENIE
 

Symbol używany do ostrzegania 
użytkownika przed ryzykiem obrażeń 
lub szkód materialnych w przypadku 
nieprawidłowego posługiwania się 
urządzeniem. 

 

 

Symbol  kieruje użytkownika do ważnych instrukcji 
lub ostrzeżeń. Specyficzne znaczenie tego symbolu 
określa znak, znajdujący się w obrębie trójkąta. Symbol 
ten używany jest do ogólnych ostrzeżeń, uwag i 
zwracania uwagi na niebezpieczeństwa.  

 

 

Symbol  przypomina użytkownikowi o czynnościach, 
których nie należy wykonać (są zabronione). Czynność, 
którą należy wykonać oznaczona jest znakiem 
zawartym w okręgu.  Symbol ten oznacza, że 
urządzenie nie może nigdy być rozmontowywane. 

PRZESTROGA
 

Symbol używany do ostrzegania 
użytkownika przed ryzykiem obrażeń 
lub szkód materialnych w przypadku 
nieprawidłowego posługiwania się 
urządzeniem. 
 
Uszkodzenia materiałowe odnoszą się 
do uszkodzeń, spowodowanych przez 
domowników i sprzętu, jak również 
zwierząt domowych i ulubieńców. 

 

 

Symbol  przypomina użytkownikowi o 
czynnościach, które należy wykonać. Czynność, którą 
należy wykonać oznaczona jest znakiem zawartym w 
okręgu. Symbol ten oznacza, że należy wtyczkę 
zasilającą wyciągnąć z gniazdka elektrycznego. 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

OSTRZEŻENIE  OSTRZEŻENIE 
 

• Wtyczkę zasilania tego urządzenia podłączaj do gniazda zasila-
nia, wyposażonego w kołek uziemienia. 

 
...................................................................................................... 

• Nie otwieraj, ani nie modyfikuj akordeonu, ani zasilacza. 

 
...................................................................................................... 
• Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia lub wymieniać je-

go części (za wyjątkiem przypadków, w których niniejsza instruk-
cja w sposób szczegółowy o tym nie mówi). Konserwację lub na-
prawę zleć sprzedawcy lub najbliższemu serwisowi firmowemu 
firmy Roland.  

...................................................................................................... 
• Nie stawiać instrumentu w żadnym z niżej wymienionych miejsc 

• Poddanych na działanie wysokich temperatur (w pobliżu urzą-
dzeń wydzielających ciepło, przy kaloryferach, nie umieszczaj go 
wewnątrz zamkniętych pojazdów). 

• Wilgotnych (łazienki, umywalki, mokre powierzchnie) 

• Zadymionych lub zaparowanych 

• W których występują związki soli 

• Zapylonych, lub 

• Narażonych na opady atmosferyczne, lub 

• Zakurzonych albo zapiaszczonych lub 

• Poddawanych silnym wibracjom lub wstrząsom 
...................................................................................................... 

• Urządzenie powinno być zawsze umieszczone na trwałej i stabil-
nej podstawie. Nigdy nie stawiaj urządzenia w miejscu, które mo-
że się chwiać lub o pochyłej powierzchni.  

...................................................................................................... 
• Urządzenie powinno być podłączone do instalacji elektrycznej o 

parametrach podanych w instrukcji lub umieszczonych na urzą-
dzeniu. 

...................................................................................................... 
• Używaj tylko kabla znajdującego się w wyposażeniu instrumentu. 

Kabel zasilający nie powinien być używany z żadnym innym urzą-
dzeniem.  
 

...................................................................................................... 
• Unikaj stawiania ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym, nie 

skręcaj go i nie zaginaj. Możesz go w ten sposób uszkodzić, spo-
wodować spięcie lub odcięcie zasilania. Uszkodzony kabel zasila-
jący może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. 
...................................................................................................... 
 

 
 
 
 

• Instrument, również w połączeniu ze wzmacniaczem, 
słuchawkami, głośnikami może spowodować nieod-
wracalne uszkodzenia słuchu. Unikaj długiego słu-
chania zbyt głośnej muzyki. Jeśli zauważysz pogor-
szenie się słuchu lub dzwonienie w uszach, zaleca się 
skontaktowanie z laryngologiem. 

.................................................................................................... 
• Unikaj przedostawania się do wnętrza instrumentu 

przedmiotów (środków łatwopalnych, monet, spina-
czy); lub cieczy (wody, napojów, itp.). 

 
 
.................................................................................................... 
• Bezzwłocznie wyłącz zasilanie, wyciągnij wtyczkę zasila-

cza z gniazdka i poproś o poradę sklep, w którym dokona-
no zakupu urządzenia, najbliższe Centrum Serwisowe lub 
autoryzowanego dystrybutora firmy Roland, gdy: 

• Kabel zasilający lub wtyczka została uszkodzona lub 

• Pojawi się dym lub inny podejrzany zapach 

• Do urządzenia wpadły przedmioty lub ciecz dostała się do wnętrza 

• Urządzenie zostało narażone na deszcz 

• Instrument nie wydaje się działać normal-
nie lub wykazuje znaczną zmianę w dzia-
łaniu. 

........................................................................................................ 
• Nadzoruj posługiwanie się instrumentem przez dzieci. 

......................................................................................................... 
• Unikaj uderzeń w instrument. 

(Nie upuszczaj instrumentu!) 
 

......................................................................................................... 
• Nie podłączaj do jednego gniazda sieciowego kilku urzą-

dzeń. Bądź szczególnie ostrożny używając przedłużaczy – 
łączny pobór mocy wszystkich urządzeń, podłączonych do 
gniazda przedłużacza nie może przekraczać jego mocy 
nominalnej (w watach lub amperach). Nadmierne obciąże-
nie może spowodować przegrzewanie się kabla lub spo-
wodować jego nadtopienie. 

......................................................................................................... 
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Podstawowe własności 

 

 

 

 
 

 OSTRZEŻENIE 
 
 

• Przed użytkowaniem instrumentu w innych państwach skon-
taktuj się ze sprzedawcą lub serwisem handlowym Roland.  

...................................................................................................... 
• Niedopuszczalne jest doładowywanie baterii, podgrzewanie, 

demontowanie lub wrzucanie do wody i ognia. 
 
 
...................................................................................................... 
• Nie kładź na instrumencie pojemników zawierających wodę (jak 

waza z kwiatami). Unikaj również posługiwania się w pobliżu 
instrumentu pestycydami, alkoholami, pojemnikami pod ciśnie-
niem, itp. Rozlany płyn szybko wytrzyj suchym i miękkim mate-
riałem. 

...................................................................................................... 
• Nie narażaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, ognia, itp. 

 
 
 
 

 PRZESTROGA 
 

• Urządzenie i zasilacz powinny być umieszczone w takim miej-
scu, aby zapewnić im prawidłową wentylację. 

...................................................................................................... 
• Kabel zasilacza wyjmuj przytrzymując za wtyk. 
...................................................................................................... 
• W przypadku dłuższych przerw w użyciu instrumentu wyłącz 

zasilanie i suchym materiałem wytrzyj kurz. Odłącz wtyczkę z 
ujścia mocy, jeśli przez dłuższy czas urządzenie nie jest w uży-
ciu. Nagromadzenie kurzu między wtyczką a gniazdkiem może 
osłabić izolację i doprowadzić do powstania pożaru. 

....................................................................................................... 
• Unikaj splątania kabli podłączeń i zasilających. Kable zabez-

piecz przed ingerencją dzieci. 
...................................................................................................... 
• Nie umieszczaj na instrumencie ciężkich przedmiotów 
 
...................................................................................................... 
• Podczas odłączania od wtyczki i włączania nie dotykaj zasila-

cza, kabli i wtyczek mokrymi lub wilgotnymi rękami. 
...................................................................................................... 
• Przed przenoszeniem urządzenia, odłącz zasilacz i wszystkie 

przewody od zewnętrznych urządzeń. 
 

 
 

 
 

 PRZESTROGA 
 
 

• Nieprawidłowo użytkowane baterie mogą eksplodować 
lub wyciec powodując szkody. W celach bezpieczeństwa, 
należy przeczytać i przestrzegać środków ostrożności ze 
strony 15. 

• Gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy 
czas, należy wyjąć baterie. 

................................................................................................... 
• Zużyte baterie należy składować w przeznaczonym do 

tego celu miejscu. 
................................................................................................... 

 

• Nieprawidłowo użytkowane baterie mogą eksplodować lub 
wyciec powodując szkody. W celach bezpieczeństwa, 
należy przeczytać i przestrzegać środków ostrożności ze 
strony 13. 
• Baterie należy instalować zgodnie z instrukcjami 

zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. 
• Nie należy mieszać starych i nowych baterii. 
• Gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy 

czas, należy wyjąć baterie. 
• W przypadku wycieku elektrolitu do usunięcia 

zanieczyszczeń z komory baterii należy używać 
miękkiej, suchej szmatki. Następnie zainstaluj nowe 
baterie. Aby uchronić się przed poparzeniem skóry, 
upewnij się, że żadna z rozładowanych baterii nie 
zetknęła się z rękami lub skórą. Pamiętaj, aby płyn z 
baterii nie dostał się w okolice oczu! Jeśli ciecz 
przedostanie się do oczu, niezwłocznie przemyj 
zabrudzone miejsca bieżącą wodą. 

• Nigdy nie przechowuj baterii razem z metalowymi 
przedmiotami jak długopisy, naszyjniki, spinki do 
włosów, itp. 

................................................................................................... 
 

• Zużyte baterie należy składować w przeznaczonym do 
tego celu miejscu. 

................................................................................................... 
• Trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci śruby i po-

krywę zabezpieczającą przed kradzieżą karty, aby nie 
zostały te przedmioty przez nie przypadkowo połknięte. 

................................................................................................... 
 



9

V-Akordeon Roland
Ważne uwagi

 

 

 
 

2. Ważne uwagi 
 

W uzupełnieniu do uwag zawartych w rozdziale „Zasady bezpieczeństwa”  (s. 7), stosuj się także do poniższych zaleceń: 
 

Zasilanie 
• Nie podłączaj urządzenia do gniazdka elektrycznego, uży-

wanego przez urządzenie, sterowane inwertorem (takiego 
jak lodówka, pralka, kuchenka mikrofalowa lub klimatyzator) 
lub wyposażonego w silnik elektryczny. Zależnie od warun-
ków, urządzenie takie może zakłócać pracę instrumentu lub 
generować słyszalne zakłócenia. Jeżeli użycie oddzielnego 
gniazda zasilania nie będzie możliwe, podłącz filtr przeciw-
szumowy pomiędzy urządzeniem a tym gniazdem.  

• Podczas długiego użytkowania, zasilacz zacznie generować 
niewielką ilość ciepła. Jest to zjawisko normalne i nie po-
winno niepokoić użytkownika. 

• Przed podłączeniem do innych urządzeń, wyłącz w nich za-
silanie. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia i/lub zniszczenia 
kolumn głośnikowych lub innych urządzeń. 

• Przy instalowaniu lub wymianie baterii, zawsze wyłączaj za-
silanie w urządzeniu i wyłącz pozostałe podłączone urzą-
dzenia. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia i/lub zniszczenia 
kolumn głośnikowych lub innych urządzeń. 
 

Miejsce użytkowania 
• Użytkowanie urządzenia w pobliżu wzmacniaczy (lub innych 

urządzeń z transformatorem) może być przyczyną powsta-
nia przydźwięku sieciowego. Aby zminimalizować ten pro-
blem, przesuń instrument lub oddal go od źródła zakłóceń.  

• Instrument może zakłócać pracę odbiorników telewizyj-
nych i radiowych. Nie posługuj się nim w pobliżu tych od-
biorników.  

• Jeśli w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia użytkowane 
są telefony komórkowe, może to powodować zakłócenia w 
prawidłowej pracy instrumentu. Zakłócenia te mogą po-
wstawać w chwili inicjowania rozmowy telefonicznej lub 
podczas przetwarzania danych. W tym przypadku, należy 
oddalić źródło zakłóceń od urządzenia lub je wyłączyć. 

• Nie narażaj instrumentu na bezpośrednie działania światła 
słonecznego, nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, nie 
zostawiaj w zamkniętym pojeździe, ani w żaden inny spo-
sób nie narażaj go na wysokie temperatury. Nadmierne cie-
pło może odkształcić lub odbarwić obudowę instrumentu. 

• Przeniesienie instrumentu w miejsce o innej temperaturze 
i/lub wilgotności może powodować tworzenie się kropel wo-
dy w jego wnętrzu (kondensacja). Może to spowodować 
uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie urządzenia. W tym 
przypadku, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, 
należy poczekać kilka godzin, aby pozwolić wyparować wil-
goci z wnętrza urządzenia. 

`Nie dopuść do tego, aby przedmioty pozostawały na klawia-
turze. Może to spowodować nieprawidłowe działanie klawi-
szy klawiatury.  

• W zależności od materiału i temperatury powierzchni, na 
której kładziesz instrument, jego gumowe nóżki mogą się 
odbarwić lub zniszczyć powierzchnię. 

Zabezpieczyć się można przed tym przez podłożenie pod 
nóżki kawałka filcu lub materiału. Jeśli to zrobisz, upewnij 
się, że instrument nie ześlizgnie się. 

• Nie kładź na instrumencie pojemników zawierających wodę 
(jak waza z kwiatami). Nie umieszczaj środków owadobój-
czych, perfum, alkoholi, lakierów do paznokci itp. w pobliżu 
urządzenia. Rozlany płyn szybko wytrzyj suchym i miękkim 
materiałem. 

 

Konserwacja 
• Do codziennej kosmetyki urządzenia używaj suchej, mięk-

kiej szmatki, ewentualnie lekko zwilżonej wodą. Aby usunąć 
większe zabrudzenia, użyj delikatnego środka czyszczące-
go. Następnie przetrzyj dokładnie instrument suchą, łagod-
ną szmatką. 

• Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalników, alkoholi i 
żadnych innych chemicznych, co pozwoli uniknąć moż-
liwości odkształcenia i/lub odbarwienia. 

 

Naprawy i dane 
• Wszystkie dane zapisane w pamięci instrumentu mogą zostać 

utracone podczas napraw. Ważne dane powinny być zawsze 
zapisywane na karcie pamięci lub na papierze (gdy jest to 
możliwe). Podczas napraw należy zachować szczególną 
ostrożność, aby dane nie zostały stracone. Czasami (szcze-
gólnie, jeśli został uszkodzony kabel łączący z pamięcią) od-
zyskanie danych może okazać się niemożliwe i firma Roland 
nie ponosi za to odpowiedzialności. 

 

Ostrzeżenia związane z używaniem ba-
terii (nie ma ich w wyposażeniu) 
• Zakres temperatur, w których można stosować baterie, zależy 

ich typu. Sprawdź w dokumentacji, dołączonej do baterii. 

• Nie używaj, ani nie przechowuj baterii w wysokich temperatu-
rach, takich jak miejsca silnie nasłonecznione, w samocho-
dach podczas upału lub bezpośrednio przed grzejnikami. Mo-
że to spowodować wyciek elektrolitu, gorszą pracę i skrócić 
żywotność. 

• Nie zwilżaj akumulatora wodą morską lub odświeżaczami i 
pozwól, aby bieguny akumulatora były mokre. Może to gene-
rować ciepło i powodować rdzewienie akumulatora i jego bie-
gunów. 

• Trzymaj baterie poza zasięgiem niemowląt lub małych dzieci. 

• Nie rzucaj bateriami, ani ich nie upuszczaj. Silny nacisk może 
spowodować wycieki elektrolitu, powstawanie ciepła lub pożaru. 

• Nie modyfikuj ani nie usuwaj mechanizmów zabezpieczają-
cych lub innych części. Nigdy nie demontuj baterii. 

 

Ostrzeżenia dodatkowe 
• Zawartość pamięci może zostać bezpowrotnie utracona 

podczas nieprawidłowego posługiwania się instrumentem.  
Aby ustrzec się przed ryzykiem utraty ważnych danych, suge-
rujemy okresowe tworzenie kopii zapasowej ważnych danych, 
przechowywanych w pamięci instrumentu. 

• Niestety, czasem może okazać się niemożliwe przywrócenie 
zawartości pamięci wewnętrznej urządzenia jeśli dane w niej 
zawarte zostały utracone. W tym przypadku firma Roland Eu-
rope S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za taką utratę da-
nych.  

• Przyciskami i manipulatorami urządzenia należy posługiwać 
się delikatnie, gdyż w przeciwnym wypadku może to być 
przyczyną uszkodzeń. Nieodpowiednia obsługa może prowa-
dzić do uszkodzeń. 

• Nigdy nie uderzaj w wyświetlacz ani nie naciskaj go ze zbyt 
dużą siłą. 

• Podczas włączania/wyłączania instrumentu nigdy nie ciągnij 
za kabel zasilający – zawsze za wtyk. Unikniesz w ten sposób 
możliwości powstania zwarcia. 

• Staraj się utrzymywać poziom głośności na rozsądnym po-
ziomie, aby nie przeszkadzać innym osobom. Skorzystaj z 
możliwości podłączenia słuchawek, zwłaszcza późnym wie-
czorem. 

• W razie konieczności przewiezienia instrumentu używaj 
opakowania oryginalnego, jeśli to możliwe. Jeśli nie posia-
dasz kartonu, musisz użyć opakowania ekwiwalentnego. 

• Niektóre kable połączeniowe zawierają oporniki. Do podłą-
czania urządzenia nie używaj kabli zawierających oporniki.  
Ich użytkowanie może spowodować zmniejszenie poziomu 
sygnału wyjściowego do niskiej wartości, lub całkowicie unie-
możliwiając odsłuchanie dźwięku instrumentu Aby uzyskać 
bliższe informacje na temat parametrów kabli, skontaktuj się z 
ich producentem. 

• Aby zabezpieczyć się przed przypadkową utratą zasilania, 
która może nastąpić w wyniku wyrwania wtyczki zasilacza, 
kabel zasilacza należy zamocować na zaczepie w sposób 
pokazany na poniższym rysunku. Więcej informacji znaj-
dziesz na s. 20. 
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Nośniki danych, które można podłączać 
do instrumentu 
• Do instrumentu można podłączać ogólnie dostępne w 

sprzedaży moduły pamięci USB typu FLASH. Nośniki te-
go typu można kupować w sklepach ze sprzętem kompu-
terowym lub fotograficznym. 

• Używaj tylko pamięci USB, sprzedawanych przez firmę Ro-
land (seria M-UF). Jeśli używana będzie pamięć innego 
producenta, nie możemy zagwarantować poprawności jego 
działania. 

 

Zanim użyjesz pamięci USB 
• Podłączając urządzenie magazynujące USB delikatnie włóż 

je do końca do gniazda USB. 

• Nie dotykaj końcówek złącza USB i nie pozwól, aby uległy 
zabrudzeniu. 

• Nigdy nie wkładaj, ani nie wyjmuj pamięci USB przy włą-
czonym zasilaniu. Mogłoby to spowodować uszkodzenie 
danych w instrumencie lub na karcie. 

• Karty pamięci zostały wyprodukowane przy użyciu precy-
zyjnych elementów, dlatego obchodź się z nimi ze szcze-
gólną ostrożnością, zwracaj uwagę, aby: 

• Przed uchwyceniem pamięci USB należy pozbywać się 
ładunków elektrostatycznych, które mogą zbierać się na 
palcach. 

• Nie dotykaj końcówek i innych metalowych części karty 
pamięci palcami. 

• Nie zginaj, nie rzucaj i nie narażaj pamięci USB na silne 
udary. 

• Nie narażaj pamięci USB na bezpośrednie działanie świa-
tła słonecznego i nie zostawiaj jej w takich miejscach, jak 
szczelnie zamknięty pojazd. 

• Nie dopuszczaj do zamoczenia pamięci USB. 

• Nie demontuj, ani nie modyfikuj pamięci USB. 

• Podłączając pamięć USB ustawiaj ją poziomo w stosunku 
do gniazda USB instrumentu i nie używaj nadmiernej siły. 
Pamięć USB może zostać uszkodzona, jeśli podczas jej  
podłączania zastosujesz nadmierną siłę. 

• Do złącza pamięci zewnętrznej nie wkładaj żadnych in-
nych przedmiotów (drutu, monet, itp.). Robiąc to uszko-
dzisz je. 

• Nigdy nie podłączaj pamięci USB poprzez hub USB. 
 

Uwaga 
• Licencję na technologię kompresji audio MPEG Layer-3 po-

siadają firmy Fraunhofer IIS Corporation i THOMSON Mul-
timedia Corporation. 

• Roland oraz V-Accordion to znaki fabryczne firmy Roland 
Corporation, zastrzeżone w USA i/lub innych krajach. 

• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odnosi się do pakie-
tu patentów, związanych z architekturą mirkoprocesorową, 
opracowaną przez firmę Technology Properties Limited 
(TPL). Firma Roland uzyskała licencję na tę technologię od 
grupy TPL. 

• Nazwy firm i produktów, pojawiające się w tym dokumencie 
to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki handlowe. 
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3. Pierwszy kontakt 
 
 

Przyjrzyjmy się strukturze akordeonu i sposobie jego działania. 

  

Sekcje akordeonu FR-1x 
Przyjrzyjmy się różnych „sekcjom” instrumentu, bo 
pomoże to zrozumieć, jak on działa. 

Regulator oporu miecha 
Akordeon wyposażono w regulator oporu miecha oraz 
przycisk spustu powietrza, umieszczone obok jednego z 
zaczepów pasa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekcja wiolinowa 

 

Miech 
 

 
 
 
 

Guziki 
basowe i 
akordowe 

 

 
 

■ Sekcja wiolinowa TREBLE (manuał prawej ręki) 
 Ta sekcja jest używana zazwyczaj do odgrywania li-

nii melodycznych. 

Regulator oporu miecha.  
Wciśnij i pokręć, aby zmienić 
opór miecha. 

Przycisk spustu powietrza. 
Naciśnij, aby usunąć 
resztę powietrza po zakoń-
czeniu gry. 

Sekcja wiolinowa jest czuła na dynamikę. 
 

■ Guziki basowe i akordowe 
 Te sekcje są używane do odgrywania akompania-

mentu. Występują w dwóch wariantach: jeden jest 
nazywany STRADELLA, a drugi FREE BASS. Akor-
deon FR-1x pozwala na używanie obydwu warian-
tów. 

 System STRADELLA, nazywany również „standar-
dowym systemem basowym” używa pierwszych 
dwóch (lub trzech) rzędów guzików do odtwarzania 
nut basowych. Pozostałe rzędy służą do grania 
akordów. 

 Po wybraniu systemu FREE BASS wszystkie guzi-
ki służą do grania pojedynczych nut basowych. 

 Guziki basowe i akordowe również są czułe na dy-
namikę gry. 

 

■ Miech 
Miech to ważna część akordeonu. Ruchy miecha 
nadają brzmieniu ekspresję i dynamikę. Dostęp-
nych jest kilka technik, jedna z nich to szybkie 
otwieranie i zamykanie miecha. 
Bezwładność miecha można zmieniać za pomocą 
regulatora oporu i przycisku powietrznego. 

Przycisk spustu powietrza umożliwia opróżnianie miecha 
bez generowania dźwięku. 
• Wciśnij pokrętło i pokręć w kierunku zgodnym z ru-

chem wskazówek zegara, aby zwiększyć opór miecha. 
• Wciśnij pokrętło i pokręć w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć opór mie-
cha. 

• Naciśnij przycisk, aby po zamknięciu miecha usunąć z 
niego powietrze. 
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4. Opis paneli 
 

Panel sterowania sekcji wiolinowej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Gniazdo [MEMORY] grupy USB 
 Gniazdo umożliwia podłączanie opcjonalnej pamięci 

USB. Można jej używać do zachowywania i ładowania 
Programów Użytkownika, jak również do ładowania 
Zestawów Użytkownika oraz nowych brzmień. 

 

 

 Używaj tylko pamięci USB, sprzedawanych przez firmę 
Roland (seria M-UF). Jeśli używany będzie inny no-
śnik, nie możemy zagwarantować poprawności jego 
działania. 

 Przycisk [BASS] podgrupy ORCHESTRAL grupy 
LEFT HAND 

 Przycisk służy do aktywacji sekcji orkiestrowej dla gu-
zików basowych, umożliwiając odtwarzanie brzmień 
orkiestrowych zamiast basowych brzmień akordeono-
wych. 

 Przycisk [CHORD/FREE BASS] podgrupy 
ORCHESTRAL grupy LEFT HAND 

 Przycisk służy do aktywacji sekcji orkiestrowej dla gu-
zików akordowych, umożliwiając odtwarzanie akordów 
brzmieniem orkiestrowym zamiast brzmienia akorde-
onowego. Gdy aktywna będzie sekcja FREE BASS, 
przycisk będzie służyć do aktywacji sekcji orkiestrowej 
dla sekcji FREE BASS. 

 Przycisk [FREE BASS/BATTERY] grupy LEFT HAND 
Naciśnij ten przycisk, jeśli chcesz używać wszystkich 
guzików lewej ręki od odgrywania nut basowych (w 
tym przypadku akordy nie będą dostępne). Przytrzymaj 
wciśnięty przycisk, aby sprawdzić stan baterii. 

 Przycisk [DRUMS] grupy LEFT HAND 
Przycisk umożliwia dodawanie brzmień perkusyj-
nych do sekcji basowej i akordowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Register [SET] 
 Ten register służy do wywoływania jednego z 16 Zesta-

wów z jednego z czterech banków: naciśnij register 
[SET] i jeden z czterech registrów wiolinowych. 

 Register [SET] posiada funkcje dodatkowe: 
• Edycja funkcji i parametrów MIDI: przytrzymaj wciśnięty. 
• Transpozycja oktawowa:  przytrzymaj wciśnięty przycisk 

[SET] i naciśnij register wiolinowy [1] lub [2]. 
• Włączanie metronomu: przytrzymaj wciśnięty register 

[SET] i naciśnij register wiolinowy [3]. 
• Przełączanie trybów DUAL i SOLO: przytrzymaj wciśnię-

ty register [SET] i naciśnij register wiolinowy [4]. 
 

 Registry wiolinowe 
 Sekcja wiolinowa TREBLE posiada 4 registry, przezna-

czone do wybierania brzmień akordeonowych, organo-
wych, orkiestrowych, Zestawów i Programów Użytkow-
nika. 

 

 
Przytrzymanie wciśniętego dowolnego registra powoduje wyłą-
czenie sekcji TREBLE lub wiolinowej sekcji orkiestrowej i orga-
nowej. Naciśnij inny register tej sekcji, aby ją włączyć ponow-
nie. 

 Przycisk [USER PROGRAM/ENTER] 
 Przycisk służy do wywoływania Programów Użytkowni-

ka: najpierw naciśnij ten przycisk, a potem jeden z regi-
strów wiolinowych. Patrz strona 38. Jest również używa-
ny do zatwierdzania ustawień i komend. 

 

 Grupa PLAYER 
Przyciski tej grupy służą do obsługi odtwarzacza USB. 
Przycisk [ ] służy do wykonywania skoku na począ-
tek utworu. Przycisk [►/II] służy do uruchamiania i za-
trzymywania odtwarzania wybranego utworu. 
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Panel basowy

 

 

 

 Przycisk [ORCHESTRA] grupy RIGHT 
HAND 

 Przycisk służy do aktywacji sekcji orkiestrowej dla 
sekcji wiolinowej (prawa ręka). Równoczesne naci-
śnięcie obydwu przycisków tej grupy włącza tryb 
demonstracyjny. 
 Przycisk [ORGAN] grupy RIGHT HAND 

 Przycisk służy do aktywacji sekcji organowej dla 
sekcji wiolinowej (prawa ręka). Równoczesne naci-
śnięcie obydwu przycisków tej grupy włącza tryb 
demonstracyjny. 
 Przycisk [POWER] 

 Przycisk służy do włączania (przycisk świeci się) i 
wyłączania akordeonu. 

 

 

 
W ustawieniu fabrycznym zasilanie akordeonu zostanie 
wyłączone automatycznie po upłynie 10 minut bezczyn-
ności. 
Jeśli zasilanie zostanie wyłączone automatycznie, uzyj 
przycisku [POWER], aby je włączyć ponownie. Jeśli nie 
chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycznie, pa-
rametrowi AUTO OFF wybierz wartość „OFF”, jak opisa-
no na s. 55. 

 

 Potencjometr [VOLUME] 
Potencjometr służy do regulacji ogólnego poziomu 
głośności instrumentu. 

 

 
Jeśli używając zasilacza chcesz zupełnie odłączyć źródło 
zasilania, najpierw użyj przełącznika [POWER], a na-
stępnie wyciągnij kabel z gniazda sieciowego.  

 
 

Panel basowy 

 
 Registry basowe 

 Registry te służą do wybierania żądanego brzmie-
nia basowego. 

 

 
 Przytrzymanie wciśniętego dowolnego registra powoduje 

wyłączenie sekcji BASS (lub FREE BASS).  Naciśnij inny 
register tej sekcji, aby ją włączyć ponownie. 

 Guziki basowe i akordowe 
 72 guziki służą do grania nut basowych i akordów (są 

czułe na siłę nacisku). Umożliwiają również odtwarzanie 
brzmień perkusyjnych. 
 Regulator oporu miecha i przycisk spustu po-
wietrza 

 Regulator służy do określania bezwładności miecha 
(siły, jaka jest potrzebna, aby go rozciągać i ściskać). 
Patrz strona 11. Naciśnięcie przycisku powoduje usunię-
cie powietrza, pozostającego w miechu po zakończeniu 
gry. 

 
 

 Wyświetlacz 
 Wyświetlacz informuje o stanie instrumentu i po-

maga wyszukiwać funkcje, które chcesz modyfiko-
wać. 
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FR-1x V-Akordeon 
Opis paneli 

 

 

 

 
 

 

Komora baterii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Komora baterii 
Tutaj można włożyć 8 dostępnych w sprzedaży 
akumulatorków niklowo-manganowych typu AA 
(patrz s. 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panel gniazd 
 

 
 

 Gniazdo [DC IN] 
 Gniazdo zasilania, do którego podłącza się zasi-

lacz, znajdujący się w wyposażeniu instrumentu 
(PSB-1U). Pamiętaj, że możesz również używać 
baterii i zrezygnować z zasilacza. 

 

 Gniazdo [MIDI OUT] 
 To gniazdo służy do transmisji komunikatów MIDI. 
 

 Gniazdo [USB COMPUTER] 
 Gniazdo służy do łączenia akordeonu z kompute-

rem (patrz s. 63). Używaj dostępnego w sprzedaży 
kabla USB. 
 Gniazda [L/MONO] (TREBLE) i [R/MONO] 
(BASS) grupy OUTPUT 

 Gniazda służą do łączenia akordeonu ze wzmac-
niaczem, mikserem lub systemem bezprzewodo-
wym. Jeśli użyjesz obydwu gniazd, stosowane bę-
dzie wyjście stereofoniczne. W tym przypadku sy-
gnał sekcji TREBLE będzie kierowany do gniazda 
[L/MONO], a do gniazda [R/MONO] będzie trafiać 
sygnał basowy (i akordowy). Jeśli użyjesz tylko 
jednego gniazda, wyprowadzany sygnał będzie sy-
gnałem monofonicznym. 

 
W przypadku modelu FR-1x włożenie wtyczek do tych 
gniazd nie wyłącza głośników wewnętrznych. 

 

 
Używanie tych gniazd i wyłączenie głośników wewnętrz-
nych (patrz s. 55) pozwala oszczędzać baterie. 

 

 Gniazdo [PHONES] 
 Gniazdo służy do podłączania opcjonalnych słuchawek 

stereofonicznych (serii RH firmy Roland). 
 

 
Podłączenie słuchawek powoduje odłączenie głośników 
wewnętrznych. 
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V-Akordeon Roland
Zanim zaczniesz grać

 

 

 

5. Zanim zaczniesz grać 
 
 

 

Przygotowanie do gry 
Akordeon FR-1x jest instrumentem elektronicznym, 
wymagającym zasilania prądem elektrycznym. Ten 
akapit opisuje, jak używać zasilacza lub 8 dostępnych 
w sprzedaży akumulatorków niklowo-manganowych 
typu AA. Ponadto dowiesz się, jak podłączać akordeon 
do systemu nagłaśniającego. 
 

Podłączanie zasilacza 
 

 
Aby zapobiec uszkodzeniu głośników lub nieprawidłowemu 
działaniu instrumentu, przed wykonaniem jakichkolwiek połą-
czeń zredukuj poziom głośności i wyłącz zasilanie wszystkich 
urządzeń. 

1. Gałkę potencjometru [VOLUME] przekręć 
do końca w lewo, aby zredukować poziom 
głośności. 

 

 
 

2. Do zasilacza podłącz kabel, znajdujący się 
w wyposażeniu. 

 Wskaźnik diodowy będzie się świecić po podłącze-
niu zasilacza do gniazda zasilania prądem zmien-
nym. 

 
 

Do gniazda [DC IN] w akordeonie 

 

3. Do gniazda [DC IN] podłącz zasilacz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do ściennego 
gniazda zasilania 

 
 

4. Podłącz kabel zasilania do sieci. 
Teraz, gdy akordeon jest już podłączony do ścienne-
go gniazda zasilania, możesz przejść do akapitu 
„Włączanie i wyłączanie zasilania” na s. 21. Aby 
akordeon zasilać z baterii, patrz akapit „Wkładanie i 
wyjmowanie baterii” na s. 16. 

 

 
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, 
wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. 

 

 
Aby zabezpieczyć się przed przypadkową utratą zasilania, 
która może nastąpić w wyniku wyrwania wtyczki zasilacza, 
kabel zasilacza należy zamocować w zaczepie. Patrz aka-
pit „Mocowanie kabla zasilania i/lub kabla MIDI” na s. 20. 

 

Zasilacz prądu stałego  
Kabel zasilania 

 
 
 

Do gniazda zasilania 
 

Dioda 
 

Ustaw zasilacz tak, aby bok z diodą patrz rysunek) 
był skierowany do góry, a bok z nadrukowanym tek-
stem był skierowany w dół. 
 

 
Zależnie od kraju kabel zasilania może mieć inny wygląd. 
 

 
Upewnij się, że korzystasz z zasilacza znajdującego się w 
wyposażeniu urządzenia (PSB-1U). Upewnij się również, 
że napięcie instalacji zasilającej odpowiada napięciu wej-
ściowemu, podanemu na obudowie zasilacza. W innych 
zasilaczach może być stosowana odmienna polaryzacja, 
lub mogą być przeznaczone do zasilania innym napięciem, 
a więc korzystanie z nich grozi uszkodzeniem, nieprawi-
dłowym działaniem lub porażeniem elektrycznym.  
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FR-1x V-Akordeon 
Zanim zaczniesz grać 

 

 

 

 

Wkładanie i wyjmowanie baterii 
Akordeon posiada komorę, do której można wkładać 
8 akumulatorków niklowo-manganowych (dostępne 
w sprzedaży) wielokrotnego ładowania. Dzięki temu 
można grać na instrumencie bez konieczności sto-
sowania zasilacza. 

 

1. Wyłącz zasilanie akordeonu. 

2. Zdejmij pokrywę komory baterii, naciska-
jąc dwa zaczepy i podnosząc ją do góry. 

 

 
 

3. Włóż do komory 8 akumulatorków niklo-
wo-manganowych typu AA, po 4 z każdej 
strony, zwracając uwagę na odpowiednie 
ułożenie biegunów dodatnich i ujemnych. 

 

 
 

 

4. Zamknij komorę. 
 

 
Jeśli zdecydujesz się stosować akumulatorki typu AA, 
pamiętaj, że nie można ich ładować zostawiając w in-
strumencie i podłączając zasilacz. Należy użyć łado-
warki zewnętrznej. 
 

 
Wymieniając baterie należy zwracać uwagę na polary-
zację. 

 

 
Gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuż-
szy czas, baterie należy wyjąć. 

 
 

Wskaźnik naładowania baterii 
Jeśli podczas używania baterii na wyświetlaczu 
pojawi się wskaźnik „bAt”, oznaczać to będzie 
spadek napięcia zasilania. Wymień baterie w do-
godnym momencie. Migający wskaźnik „bAt” bę-
dzie informować, że baterie należy wymienić nie-
zwłocznie (lub użyć zasilacza). 
Akordeon umożliwia sprawdzanie stanu baterii 
w dowolnej chwili: 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [FREE 
BASS/BATTERY]. 

 
 

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o stanie baterii. 
 

 

 
Wskaźnik „ooo” informuje o maksymalnym, wskaźnik „oo” 
o średnim, a wskaźnik „o” o niskim stanie naładowania. 
Jeśli wskaźnik „o” zacznie migać, baterie należy wymienić. 
Jeśli wyświetlony zostanie wskaźnik „AdP”, akordeon jest 
zasilany z podłączonego zasilacza. 
 

 
Wskazania wskaźnika są tylko orientacyjne. 
 
 

Żywotność baterii 
Nowe lub w pełni naładowane akumulatorki (niklowo-
manganowe o pojemności 2000 mAh) powinny wytrzymać 
8 godzin pracy ciągłej przy wyłączonych głośnikach lub 5 
godzin z włączonymi głośnikami. 
 

 
Żywotność baterii zależy od warunków użytkowania, ich jakości 
oraz ilości cykli ładowania. 
 

 
Po podłączeniu zasilacza do gniazda [DC IN], ale nie podłącze-
niu go do ściennego gniazda zasilania, akordeonu nie będzie 
można włączyć bez względu na to, czy w komorze będą znajdo-
wać się baterie, czy nie. 
 

Uwaga o akumulatorkach 
Niektóre baterie można wielokrotnie ładować, zanim za-
stąpisz je innymi. Pamiętaj, że redukcja żywotności aku-
mulatorków wraz z upływem czasu jest zjawiskiem nor-
malnym. Gdy kończy się okres żywotności akumulatora, 
czas pracy może zmaleć nawet do np. 1 godziny. Ale jest 
to stopniowy proces. 
 

 
Jeśli zdecydujesz się stosować akumulatorki typu AA, pamiętaj, 
że nie można ich ładować zostawiając w instrumencie i podłą-
czając zasilacz. Należy użyć ładowarki zewnętrznej. 
 

 
Zalecamy używanie akumulatorków niklowo-manganowych typu 
AA. 
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V-Akordeon Roland
Funkcja oszczędzania energii

 

 

 

Funkcja oszczędzania energii 
 

UWAGA 
 

Instrument posiada funkcję AUTO OFF, auto-
matycznie wyłączającą zasilanie po określo-
nym czasie bezczynności. 
Na minutę przed automatycznym wyłączeniem 
zasilania na wyświetlaczu rozpocznie się odlicza-
nie. Jeśli chcesz dalej używać instrumentu, naci-
śnij dowolny przycisk lub register. 
Funkcję AUTO OFF można również wyłączyć. 
Szczegóły w akapicie „Funkcja AUTO OFF” na s. 
55. 

 
 

Podłączanie akordeonu do 
wzmacniacza, miksera, itp. 
Akordeon FR-1x posiada własne głośniki i dlatego 
wcale nie musi być podłączany do wzmacniacza. 
Jednakże może się zdarzyć, że używanie zewnętrz-
nego systemu nagłaśniającego może być wygodniej-
sze. 
 

 
Jeśli używasz opcjonalnych baterii lecz potrzebujesz pod-
łączyć akordeon do miksera lub wzmacniacza, zalecamy 
stosowanie połączenia bezprzewodowego, aby nie stoso-
wać zbyt długich kabli. 
 

 
Aby zapobiec uszkodzeniu głośników lub nieprawidłowe-
mu działaniu instrumentu, przed wykonaniem jakichkol-
wiek połączeń zredukuj poziom głośności i wyłącz zasila-
nie wszystkich urządzeń. 

 

1. Gałkę potencjometru [VOLUME] przekręć do 
końca w lewo, aby zredukować poziom gło-
śności. 

2. Wyłącz zasilanie wszystkich urządzeń. 
 

3. Gniazda grupy OUTPUT połącz z wejściem 
zewnętrznego urządzenia. 

 

 
 

Używaj długiego kabla audio (10m lub więcej) lub opcjonalnego systemu 
bezprzewodowego (zalecane) 

 

Należy używać kabli niesymetrycznych z wtyczka-
mi typu JACK 1/4 cala od strony instrumentu. Typ 
wtyczek z drugiej strony kabla zależy od typu 
gniazd w sprzęcie, do którego podłączasz instru-
ment. 
 

 
Jeśli używasz dostępnego w sprzedaży nadajnika bez-
przewodowego, sygnał wyjściowy z akordeonu może być 
zniekształcony. W takim przypadku należy zmniejszyć 
poziom sygnału wyjściowego (patrz s. 55). 
 

 
Jeśli wzmacniacz jest monofoniczny, użyj tylko gniazda 
[L/MONO]. 
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FR-1x V-Akordeon 
Zanim zaczniesz grać 

 

 

 

 
Ważna uwaga 

 

Po podłączeniu jakiegokolwiek kabla pamiętaj o 
tym, aby nigdy nie położyć instrumentu na boku, 
gdy go nie używasz. 
• Zawsze stawiaj akordeon na gumowych nóżkach 

(i w odpowiednim kierunku), aby uniknąć uszko-
dzenia wtyczek. 

• Ostrożnie obchodź się z instrumentem i zwracaj 
szczególną uwagę na kable, aby uniknąć ich 
uszkodzenia lub splątania. 

• Kładąc instrument na kolanach zawsze upewniaj 
się, że kable audio i kabel zasilacza biegną mię-
dzy nogami, a nie obok w celu uniknięcia ich 
uszkodzenia lub splątania. 

 

Montaż pasów 
Aby zamocować pasy, postępuj jak niżej: 

1. Rozpakuj pasy. 
Akordeon wyposażono w dwa pasy, każdy z nich ma dwie 
końcówki: górny koniec posiada zatrzask oraz rzep; koniec 
dolny ich nie ma. Patrz rysunki poniżej. 

 
 

2. Ustaw akordeon na równej i stabilnej powierzchni, 
jak pokazano niżej. 

 

 
 
 
 
 

Lewy pierścień 

 
 
 
 
 
 

3. Przeciągnij górny koniec (ten z rzepem) pa-
sa przez lewy pierścień (patrz fotografia). 

 

 
 

 

4. Przymocuj górną część pasa do rzepa. 
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V-Akordeon Roland
Pasek basowy

 

 

 

5. Zamknij klips zabezpieczający, aby mieć 
pewność, że pas nie rozluźni się. 

 

 
 

6. Powtórz polecenia punktów od (3) - (5), aby 
założyć drugi pas. 

 Górne końce pasów powinny wyglądać tak: 
 

 
 

7. Przeciągnij dolny koniec jednego pasa 
przez pierścień, jak pokazano. 

 

 
 

8. Przeciągnij koniec pasa przez górną dziur-
kę plastykowej klamry (patrz fotografia). 

 

9. Zwiń pas i włóż go do dolnej klamry, a 
następnie zaciągnij dokładnie. 

 

 
 

 

 
Być może najpierw zechcesz sprawdzić, czy długość pa-
sów jest odpowiednia. 

 

10. Przesuń plastykowy klips wzdłuż końca 
pasa, aby go zabezpieczyć. 

 

 
 
11. Powtórz polecenia punktów od (7) - (9), 

aby zamocować drugi pas. 
 
 
Pasek basowy 

Pasek basowy (przeznaczony do poruszania mie-
chem) wykonano z tkaniny i wyposażono w rzepy, 
umożliwiające regulację luzu. 

 

 



20 

FR-1x V-Akordeon 
Zani zaczniesz grać 

 

 

 

 
 

Zabezpieczanie kabla zasila-
cza i/lub kabla MIDI 
Aby podczas gry kabel zasilacza – lub kabel MIDI – 
nie poluzował się, postępuj w niżej podany sposób. 
W wyposażeniu akordeonu znajduje się zasilacz 
oraz pasek, umożliwiający przymocowanie kabla 
zasilacza i opcjonalnego kabla MIDI, jak również 
kabli audio do prawego pasa. 

1. Przygotuj kabel zasilacza i pasek mocu-
jący, jak pokazano niżej: 

 

 
 

Upewnij się, że pasek jest przymocowany przed 
ferrytowym rdzeniem. Jeśli chcesz, może dołą-
czyć kabel MIDI i kable audio. 

2. Zabezpiecz pasek, jak pokazano na ilu-
stracji, upewniając się, że ferrytowy 
rdzeń nie wysunie się z pętli. 

 

4. Owijaj pasek mocujący wokół pasa, aż będzie 
wyglądać tak: 

 

 
 

5. Aby odłączyć zasilacz po zakończeniu gry, za-
stosuj tę procedurę w odwrotnej kolejności. 

 

 
 

Rdzeń ferrytowy 

 
 
 
 
 
 
 

3. Przyłóż kabel zasilacza do prawego pasa i 
owiń wokół niego pasek mocujący, jak 
pokazano niżej. 

 

 
 

Na pasku jest rzep, który utrzyma go w od-
powiednim położeniu.  
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V-Akordeon Roland
Włączanie i wyłączanie zasilania

 

 

 
 

Włączanie i wyłączanie zasilania 
 

 
Po wykonaniu połączeń kablowych włącz zasilanie we 
współpracujących urządzeniach w odpowiedniej kolejności. 
Włączając zasilanie w niewłaściwej kolejności ryzykujesz 
uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem głośników 
i/lub innego sprzętu. 
 

 
Przed włączeniem zasilania zawsze upewniaj się, że po-
ziom głośności jest zredukowany. Nawet w przypadku zre-
dukowania poziomu głośności do minimum w momencie 
włączania lub wyłączania zasilania możesz usłyszeć jakiś 
dźwięk, ale jest to zjawisko normalne. 

 
 

Włączanie zasilania 
1. Gałkę potencjometru [VOLUME] przekręć do 

końca w lewo, aby zredukować poziom gło-
śności. 

 Jeśli akordeon jest podłączony do wzmacniacza, w 
nim również zredukuj poziom głośności do minimum. 

2. W akordeonie naciśnij przycisk [POWER]. 
 Przycisk [POWER] zaświeci się. 

 

 
 

 
Urządzenie wyposażone zostało w obwód zabezpieczają-
cy. Urządzenie będzie gotowe do pracy dopiero po krótkiej 
(kilkusekundowej) chwili. 

 

3. Pokręć gałką potencjometru w prawo, aby 
dobrać żądany poziom głośności. 

 

 
 

4. Dostosuj głośność urządzeń zewnętrznych 
(jeśli podłączone). 

 

Wyłączanie zasilania 
1. Gałkę potencjometru [VOLUME] przekręć 

do końca w lewo, aby zredukować poziom 
głośności. 

 Jeśli akordeon jest podłączony do wzmacniacza, 
w nim również zredukuj poziom głośności do mi-
nimum. 

 

2. Naciśnij przycisk [POWER] (przycisk zga-
śnie), aby wyłączyć zasilanie. 

 

 
 

UWAGA 
Instrument posiada funkcję AUTO OFF, automatycz-
nie wyłączającą zasilanie po określonym czasie bez-
czynności. 
Funkcję tę można wyłączyć. Patrz s. 55. 

 
 

 

Używanie słuchawek 
Instrument jest wyposażony w gniazdo, przeznaczo-
ne do podłączania słuchawek. Dzięki temu można 
nie martwić się o to, że przeszkadzasz innym, grając 
nawet w nocy. 

1. Do gniazda [PHONES], znajdującego się na 
panelu gniazd, podłącz słuchawki. 

 

 
 

 
Używaj słuchawek stereofonicznych. Należy używać 
tylko słuchawek firmy Roland. Słuchawki innych pro-
ducentów mogą nie pozwolić na uzyskiwanie odpo-
wiedniego poziomu głośności. 
 

 
Podłączenie słuchawek spowoduje odłączenie głośni-
ków akordeonu.  W takim przypadku zaświeci się dioda 
„SPEAKER OFF”. Patrz również akapit „Jak odczyty-
wać informacje na wyświetlaczu” na s. 22. 

 

2. Potencjometrem [VOLUME] dobierz poziom 
głośności. 
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FR-1x V-Akordeon 
Zanim zaczniesz grać 

 

 

 

 

 Ostrzeżenia odnośnie używania słuchawek 
• Aby ustrzec się uszkodzenia wewnętrznych połą-

czeń w kablu słuchawkowym, obchodź się z nim 
ostrożnie. Korzystając ze słuchawek łap za 
wtyczkę lub pałąk i nausznice. 

• Słuchawki mogą ulec uszkodzeniu, jeśli będą 
podłączane przy włączonym zasilaniu i ustawio-
nym wysokim poziomie głośności. Przed podłą-
czeniem słuchawek zredukuj poziom głośności. 

• Zbyt wysoki poziom sygnału wejściowego może 
nie tylko uszkodzić słuch, ale również słuchawki. 
Słuchaj muzyki odpowiednio głośno. 

 
 

Jak odczytywać informacje na 
wyświetlaczu 
Wyświetlacz informuje o stanie instrumentu i pomaga 
wyszukiwać funkcje, które chcesz modyfikować. Wy-
świetlacz może pokazywać maksymalnie 3 znaki al-
fanumeryczne, z kropką lub bez. 
Podstawowy wygląd wyświetlacza zawiera na-
stępujące informacje: 

 

 
 

Cyfra Opis 
Pierwsza Aktualnie używany rejestr basowy 

Druga Aktualnie używany rejestr akordowy lub 
FREE BASS. 

Trzecia Aktualnie używany rejestr wiolinowy 
 

Kropka po prawej stronie cyfry ma następujące zna-
czenie: 

 

Stan Opis 
Nie świeci się Używasz brzmienia akordeonowego 
Świeci się Używasz brzmienia orkiestrowego 

Miga Używasz brzmienia organowego. (Dotyczy 
tylko sekcji wiolinowej TREBLE.) 

 
Oprócz tego wyświetlacz pokazuje informacje, 
związane z wybraną funkcją.  Informacje te (komu-
nikaty) są wyświetlane tylko przez chwilę. 
Ponadto pod wyświetlaczem znajdują się dwie 
diody, przeznaczone do następujących celów: 

 

Dioda Opis 

USER PRG Świeci się po włączeniu trybu USER 
PROGRAM (patrz s. 37). 

SPEAKER 
OFF 

Świeci się, gdy wewnętrzne głośniki akor-
deonu są wyłączone. Ten stan można włą-
czyć za pomocą trybu PARAMETER (patrz 
s. 55) lub wkładając wtyczkę do gniazda 
[PHONES]. 
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6. Odsłuch utworów demonstracyjnych 
 
 

Akordeon posiada kilka utworów demonstracyjnych. Poniższa procedura opisuje sposób ich odtwarzania, aby w 
pełni docenić jakość brzmień akordeonu. 

 

1. Wyłącz zasilanie akordeonu. 
 Patrz akapit „Włączanie i wyłączanie zasilania" na s. 

21. 

2. Naciśnij równocześnie przyciski 
[ORCHESTRA] i [ORGAN], aż wyświetlacz 
przyjmie taki wygląd: 

 

 
 

 Instrument automatycznie rozpocznie odtwarzanie 
pierwszego utworu demo (w akordeonie zaprogra-
mowano 8 takich utworów). Po zakończeniu odtwa-
rzania pierwszego utworu rozpocznie się odtwarza-
nie drugiego, potem trzeciego, itd. 

 
 Można wybrać utwór demo, którego chcesz słuchać: 

3. Registrami wiolinowymi [1] i [2] wybierz 
utwór demo, którego chcesz posłuchać. 

 

 
 
 Dostępne są następujące utwory demonstracyjne: 

4. Potencjometrem [VOLUME] dobierz od-
powiedni poziom głośności odtwarzania. 

 

5. Naciśnij ponownie przycisk 
[ORCHESTRA] lub [ORGAN], aby wyłą-
czyć tryb demonstracyjny. 

 

 
Podczas odtwarzania utworu demo nie można grać na 
instrumencie. 
 

 
Żadne dane MIDI odtwarzanego utworu nie są wysyła-
ne gniazdem [MIDI OUT] ani gniazdem [USB 
COMPUTER]. 

 

Nr Tytuł utworu Wykonawca 
1 Forro de Janeiro Ludovic Beier 
2 Tango Dancers Ludovic Beier 
3 Sax on the Phone Ludovic Beier 
4 Sotto i ponti della Senna Ludovic Beier 
5 Funky Night Ludovic Beier 
6 Passionate Red Rose Sergio Scappini 
7 Carnival in Venice (traditional) Sergio Scappini 
8 Sonata in C Maj. by D. Scarlatti Sergio Scappini 

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane używanie tego materiału dźwiękowego do celów innych, niż użytek własny, 
jest naruszeniem obowiązującego prawa. 
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7. Korzystanie z Zestawów 
 
 

Akordeon FR-1x jest akordeonem „wirtualnym”. Odtwarza brzmienia rozmaitych akordeonów i może nawet gene-
rować dźwięk brzmień orkiestrowych (takich jak trąbka, flet, itp.) oraz perkusyjnych. 

 
Wywoływanie Zestawów jest podobne do włączania 
różnych akordeonów. 

 
 

Zestaw 16 
 
Większość tych usta- 
wień można zachować Zestaw 3 

 

  Zestaw 2 
 

   Zestaw 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akordeon posiada 16 Zestawów podzielonych na 4 
banki. Wszystkie banki zaprogramowano fabrycznie 
(CLASSIC, JAZZ, WORLD i USER), patrz opisy na 
registrami wiolinowymi). Bank USER może być uży-
wany do ładowania Zestawów Użytkownika z opcjo-
nalnej pamięci USB. 
W każdym banku znajdują się 4 Zestawy (patrz ni-
żej). Wywołanie Zestawu natychmiast zmienia 
ustawienia sekcji, opisanych na s. 26 i konfiguruje 
rejestr wiolinowy i basowy. 

 

Rejestr wiolinowy 
[1] CLASSIC [2] JAZZ 

11 Concerto 
12 Classic 
13 Bajan 
14 “I” Scala 

21 Jazz 
22 FJazz 
23 Bandoneon 
24 Studio 

Rejestr wiolinowy 
[3] WORLD [4] USER 

31 “I” Folk 
32 “F” Folk 
33 “D” Folk 
34 “SP” Folk 

U1 Alpine 
U2 Cajun 
U3 Tex Mex 
U4 Scottish 

 
 
 

 

Wybieranie Zestawów 
Aby wybrać żądany Zestaw: 

1. Naciśnij register [SET]. 

 

 

 

 Na wyświetlaczu zacznie migać numer aktywnego Ze-
stawu. Pierwsza cyfra od lewej, to numer banku, a druga 
to numer Zestawu w tym banku. Jeśli po naciśnięciu re-
gistra [SET] nie naciśniesz żadnego registra wiolinowe-
go, obraz na wyświetlaczu wróci po chwili do stanu po-
przedniego. 

 W takim razie naciśnij ponownie register [SET] i przejdź 
do punktu 2. 

 

  
 Jeśli register [SET] wciśniesz na dłużej, niż 2 sekundy, uru-

chomiony zostanie tryb PARAMETER. W takim przypadku na-
ciśnij register [SET] ponownie, aby wyłączyć tryb 
PARAMETER i wróć do punktu 1. 

 

2. Naciśnij jeden z registrów wiolinowych [1]~[4], 
aby wybrać bank. 

 

 
 

 Wybieranie banków jest wykonywane w następujący 
sposób: 

• Jeśli wybranym bankiem był bank, używany do tej pory, 
wywołany zostanie następny Zestaw w ramach tego 
banku. 

 Przykład: Jeśli na wyświetlaczu pokazywana była liczba 
„11”, naciśnięcie registra [1] spowoduje wywołanie Ze-
stawu 2 (ciągle w ramach banku CLASSIC). 
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Dlatego, aby przejść od Zestawu „11” do Zestawu 
„14”, po naciśnięciu registra [SET] register [1] nale-
ży nacisnąć 3 razy. 
• Jeśli wybrany zostanie inny bank, wywołany zo-

stanie ostatnio używany Zestaw tego banku. 
 

 
W przypadku Zestawów banku USER na wyświetlaczu 
pojawia się wskaźnik „U”. Dostępne są cztery Zestawy 
Użytkownika. 
 

 
Gdy pod wyświetlaczem będzie się świecić dioda [USER 
PRG], wybieranie Zestawów nie będzie możliwe. W celu 
wybrania Zestawu fabrycznego musisz nacisnąć przy-
cisk [USER PROGRAM], aby wyłączyć tryb użytkownika. 
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8. Wybieranie i odtwarzanie brzmień 
 

 
 
 

Sekcja wiolinowa TREBLE 
Brzmienia tej sekcji można od-
twarzać za pomocą 26 klawiszy 
„fortepianowych” lub 62 guzików 
wiolinowych. 
Generowane brzmienie zależy 
od tego, który register ([1] - 
[4]) został naciśnięty jako 
ostatni. Sekcja może odtwa-
rzać brzmienia akordeonowe, 
orkiestrowe lub organowe. 

 

 
Wybieranie brzmienia dla prawej ręki 
Ten akapit opisuje, jak wybrać akordeonowe, or-
kiestrowe lub organowe brzmienie dla sekcji 
TREBLE (prawa ręka). Na s. 27 pokażemy, jak łą-
czyć brzmienie akordeonowe z brzmieniem orkie-
strowym lub organowym. 
Brzmienia wybiera się za pomocą registrów wioli-
nowych [1] – [4]. Aby wybrać brzmienie organowe 
lub orkiestrowe, najpierw należy nacisnąć przycisk 
[ORCHESTRA] lub [ORGAN], a następnie register 
wiolinowy. 

 

1. Włącz zasilanie akordeonu. 
 Patrz akapit „Włączanie i wyłączanie zasilania" 

na s. 21. 
 

2. Jeśli chcesz wybrać akordeonowy rejestr 
wiolinowy, przejdź do punktu 4. 
 

 
 Po włączeniu zasilania registry wiolinowe służą do wy-

bierania brzmień akordeonowych. 
 

3. Naciśnij przycisk [ORCHESTRA] lub 
[ORGAN], aby włączyć sekcję orkiestrową 
lub organową. 

 

 
 
 (Jeśli przycisk [ORCHESTRA] lub [ORGAN] naci-

śniesz ponownie, za pomocą registrów wiolino-
wych znów będzie można wybierać brzmienia 
akordeonowe.) 

Numer ostatnio wybranego brzmienia tej grupy 
(orkiestrowego lub organowego) jest wskazywany 
pierwszą cyfrą od prawej. 

 

 
 

W niektórych przypadkach po prawej stronie nume-
ru rejestru wiolinowego pojawia się kropka. Oto jej 
znaczenie: 

 

Stan diody Opis 
Nie świeci się Używasz brzmienia akordeonowego 
Świeci się Używasz brzmienia orkiestrowego 
Miga Używasz brzmienia organowego. 
 

4. Naciśnij jeden z registrów wiolinowych 
[1]~[4], aby wybrać żądane brzmienie. 

 Prawa cyfra na wyświetlaczu zmieni się, pokazując 
numer właśnie wybranego brzmienia. 

5. Zagraj kilka nut, aby posłuchać wybranego 
brzmienia (akordeonowego, orkiestrowego 
lub organowego). 

 Nie zapomnij ruszać miechem, aby usłyszeć odgry-
wane nuty. 

 Jeśli wybrany został niewłaściwy bank, wróć do 
punktu 3. 

 
 
Dodatkowe informacje o sekcji akordeonowej 

Instrument umożliwia wybieranie 14 brzmień akorde-
onowych (chociaż ma tylko 4 registry wiolinowe). Kil-
kukrotne naciśnięcie registra [1], [2] lub [3] powoduje 
wywoływanie jednego z czterech brzmień akordeono-
wych, przypisanych do danego registra (a~d, patrz ta-
bela poniżej). 
Register [4] umożliwia wywołanie dwóch brzmień (a i 
b). 
Dostępne są następujące brzmienia akordeonowe: 

 
 
 

Registry wiolinowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykład: Aby przejść od brzmienia „1a” do brzmienia 
„1c”, register [1] należy nacisnąć dwa razy. 
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Po wywołaniu Zestawu 32 o nazwie F FOLK, stopaże 
zmieniają się w następujący sposób. 

 

 
Registry wiolinowe (zestaw F FOLK) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje o sekcji orkiestrowej 
Przycisk [ORCHESTRA] pozwala używać registrów 
wiolinowych do wybierania 16 różnych brzmień orkie-
strowych: 

 
 

Registry wiolinowe (sekcja ORCHESTRA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każde naciśnięcie registra wiolinowego [1] – [4] umoż-
liwia wywołanie następnego brzmienia (po pierwszym 
naciśnięciu zawsze wywoływane jest brzmienie „a”). 
Przykład: Aby przejść od brzmienia „2a” do brzmienia 
„2d”, register wiolinowy [2] należy nacisnąć trzy razy. 
 

 
Dynamikę brzmień, oznaczonych gwiazdką, można zmieniać 
tylko za pomocą ruchów miecha. Te brzmienia nie są czułe 
na dynamikę gry. Dynamikę brzmień, oznaczonych dwoma 
gwiazdkami można zmieniać za pomocą miecha i dynamiką 
(siłą nacisku na klawisz lub guzik). Odnośnie pozostałych 
brzmień patrz również opis parametru „obt” na s. 48. 
 

Dodatkowe informacje o brzmieniach orga-
nowych i efekcie ROTARY (sekcja organowa) 
Akordeon umożliwia wywoływanie 4 brzmień organo-
wych za pomocą registrów wiolinowych [1] – [4]. 
Naciskanie registra, przypisanego do wywołanego 
brzmienia organowego, umożliwia przełączanie wolnej 
i szybkiej prędkości wirowania efektu ROTARY.  Na 
wyświetlaczu na krótko pojawia się informacja, którą 
opcję wybrano („SLo” – wolniejsza, „FSt” – szybsza). 

Akordeon posiada następujące brzmienia organowe: 
 

 

Registry wiolinowe (sekcja ORGAN) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Brzmieniami organowymi można sterować tylko za po-

mocą miecha. 
 

Wyłączanie sekcji wiolinowej 
1. Aby wyłączyć sekcję wiolinową, przytrzy-

maj wciśnięty dowolny register wiolinowy. 
 Dana sekcja musi być przypisana do odpowiednich 

registrów. Sprawdź na wcześniejszych stronach, 
aby zadecydować, którą sekcję chcesz wyciszyć. 

 

2. Aby ponownie włączyć wyciszoną sekcję, 
naciśnij dowolny z przypisanych do niej 
registrów. 

 

 
 Powyższa procedura wyłącza tylko aktywną sekcję czyli 

taką, która jest używana. Pamiętaj, że sekcja wiolinowa 
może sterować brzmieniem akordeonowym oraz brzmie-
niem orkiestrowym lub organowym. Natomiast w trybie 
ORCHESTRA będzie można jedynie wyłączyć (lub włą-
czyć) sekcję orkiestrową lub organową. A w trybie akor-
deonowym będzie można wyłączyć jedynie akordeonową 
sekcję wiolinową. 

 

 
 Nawet po wyłączeniu sekcja wiolinowa wciąż będzie 

transmitować komunikaty MIDI. 
 

Tryb SOLO i DUAL 
 Przypisane do sekcji wiolinowej brzmienie orkie-

strowe lub organowe można odtwarzać samodziel-
nie lub wspólnie z brzmieniem orkiestrowym. 

1. Wybierz brzmienie orkiestrowe lub orga-
nowe. 

 Patrz akapit „Wybieranie brzmienia dla prawej ręki” 
na s. 26. 

2. Przytrzymaj wciśnięty register [SET] i naci-
śnij registrer wiolinowy [4], aby włączyć 
tryb SOLO lub DUAL. 

 

  

 
 Jeśli register [SET] wciśniesz na dwie sekundy lub dłu-

żej, uruchomiony zostanie tryb PARAMETER. W takim 
przypadku naciśnij register [SET] ponownie, aby wyłą-
czyć tryb PARAMETER i wróć do punktu 1. 
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Tryb SOLO Tryb DUAL 

 
W trybie SOLO klawiatura wiolinowa będzie odtwa-
rzać wybrane brzmienie akordeonowe, orkiestrowe 
lub organowe. W trybie DUAL do brzmienia akor-
deonowego dodawane będzie brzmienie orkiestro-
we lub organowe. 
 

 
Poziom głośności brzmienia organowego lub orkiestro-
wego można zmienić, aby uzyskać żądane zrównoważe-
nie z brzmieniem akordeonowym. Patrz opis parametrów 
„oL” i „oGL” na s. 46. 
 
 
Transpozycja oktawowa sekcji wiolinowej 
Nieraz może zajść potrzeba zagrania nut wyższych 
lub niższych. W odróżnieniu do akordeonu aku-
stycznego ten instrument pozwala transponować 
zasięg klawiatury o oktawę w górę lub w dół. 
Dodatkową zaletą tej funkcji jest to, że wybrane 
brzmienie orkiestrowe lub organowe można odtwa-
rzać w innej oktawie, niż brzmienie akordeonowe. 
 

1. Aby dokonać transpozycji o oktawę w gó-
rę, przytrzymaj wciśnięty register [SET] i 
naciśnij register wiolinowy [1]. 

 

 
Jeśli register [SET] wciśniesz na dwie sekundy lub dłu-
żej, uruchomiony zostanie tryb PARAMETER. W takim 
przypadku naciśnij register [SET] ponownie, aby wyłą-
czyć tryb PARAMETER i wróć do punktu 1. 

2. Aby dokonać transpozycji o oktawę w 
dół, przytrzymaj wciśnięty register [SET] i 
naciśnij register wiolinowy [2]. 
Na wyświetlaczu na krótko pojawi się potwier-
dzenie dokonanego wyboru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oktawa w górę   Oktawa w dół 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bez transpozycji oktawowej 
 

 
Transpozycja oktawowa nie działa w trybie BASS-TO-
TREBLE (patrz s. 53). 

 

Sekcja basowa i akordowa 
Sekcję basową można odtwarzać guzikami Stradella. 

 

 
 

Guziki tej sekcji umożliwiają odtwarzanie nut basowych oraz 
akordów. „Prawdziwe” nuty basowe są odtwarzane za pomocą 
dwóch zaznaczonych rzędów. Pozostałe rzędy służą do od-
twarzania akordów. 
Akordeon został fabrycznie wyposażony w kilka kapturków 
(wklęsłych i z liniami), pomagających w lokalizowaniu guzików 
basowych i akordowych bez konieczności patrzenia na nie. 
Trzy kapturki zainstalowano fabrycznie na czarnych guzikach, 
jak pokazano na poniższym rysunku. Kapturki można zdejmo-
wać i nakładać na dowolnie wybrane guziki, jeśli tak będzie 
wygodniej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guziki basowe 

Guziki akordowe* 
 
(*) Układ można zmienić na 3 rzędy basowe i 3 rzędy akordowe.  Patrz opis 

parametru „bCM” na s. 53. 
 

A tak wygląda kapturek: 
 
 

Ściągnij, aby usunąć 
 

 
 

Kapturek 
referencyjny 

 

 
Oznaczany guzik 

 
 

Ogólne brzmienie sekcji basowej zależy od tego, który regi-
ster został naciśnięty jako ostatni. Sekcja może odtwarzać 
brzmienia akordeonowe lub orkiestrowe. 
 

Wybieranie brzmień akordeonowych dla lewej ręki 
Poniżej opisano, jak przypisywać brzmienie akordeonowe do 
sekcji basowej i akordowej (lewa ręka). Brzmienia akorde-
onowe można wybierać za pomocą trzech pokazanych niżej 
registrów. 

 

 
 

 
Cyfry, pokazane na powyższym rysunku, nie występują na regi-
strach. Zostały dodane informacyjnie. 
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1. Włącz zasilanie akordeonu. 
Patrz akapit „Włączanie i wyłączanie zasilania" na 
s. 21. 

 

 
Po włączeniu zasilania registry basowe służą do 
wybierania brzmień akordeonowych. 

 

2. Naciśnij jeden z registrów basowych 
(1~3), aby wybrać żądane brzmienie. 
Na wyświetlaczu, pod wskaźnikiem „BASS” lub 
„CHORD/FREE BS”, pojawi się numer wybranego 
brzmienia. 
Wybór zawsze odnosi się do rzędów basowych i 
akordowych. Do guzików basowych lub akordo-
wych można przypisywać następujące brzmienia: 

 
 

Registry basowe i akordowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Należy pamiętać, że registry basowe 1 i 2 umoż-
liwiają wywoływanie dwóch brzmień, a register 3 
– trzech brzmień. Dlatego może trzeba będzie 
dany register nacisnąć kilka razy. 

 

Wybieranie brzmień orkiestrowych dla 
lewej ręki 
Poniżej opisano, jak wybierać brzmienia orkiestrowe 
dla lewej ręki. Podczas gdy sekcje basowa i akordo-
wa używają zawsze tego samego brzmienia akorde-
onowego, brzmienia orkiestrowe można przypisywać 
tylko do guzików basowych, akordowych lub obydwu 
(w tym przypadku do rzędów basowych i akordowych 
można przypisać różne brzmienia orkiestrowe). 

1. Włącz zasilanie akordeonu. 
 Patrz akapit „Włączanie i wyłączanie zasilania" na 

s. 21. 

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności: 
• Aby brzmienie orkiestrowe przypisać do rzędów 

basowych, w grupie ORCHESTRAL naciśnij przy-
cisk [BASS]. 

 

 

 
Jeśli na tym etapie wolisz przypisać brzmienie akorde-
onowe do guzików basowych (sekcja basowa), ponownie 
naciśnij przycisk [BASS]. 

 
• Aby brzmienie orkiestrowe przypisać do rzędów akor-

dowych, w grupie ORCHESTRAL naciśnij przycisk 
[CHORD/FREE BASS]. 

 

 
 

Wywołano zostanie brzmienie, ostatnio używane dla 
danej sekcji, a jego numer pojawi się pod wskaźnikiem 
„BASS” (lewa cyfra) lub „CHORD/FREE BS” (środko-
wa cyfra). 
Jeśli wybierzesz brzmienie orkiestrowe, po prawej 
stronie odpowiedniej cyfry pojawi się kropka: 

 

 
 

Guziki basowe i akordowe 
używają brzmienia 
akordeonowego (nie ma 
kropek) 

Guziki basowe używają 
brzmienia akordeonowego (nie 
ma kropki) Guziki akordowe 
używają brzmienia orkiestro-
wego (jest kropka) 

 

 
Jeśli na tym etapie wolisz przypisać brzmienie akordeono-
we do guzików akordowych (sekcja akordowa), ponownie 
naciśnij przycisk [CHORD/FREE BASS]. 

 

3. Naciśnij jeden z registrów basowych (1~3), 
aby wybrać żądane brzmienie. 

 Na wyświetlaczu, pod wskaźnikiem „BASS” lub 
„CHORD/FREE BS”, pojawi się numer wybranego 
brzmienia orkiestrowego (patrz przykłady powyżej). 

 Do guzików basowych i akordowych można przypi-
sywać następujące brzmienia: 

 
 
 
 
 

Orkiestrowe brzmienia basowe  przycisk [BASS] 
 
 
 
 
 
 

Orkiestrowe brzmienia akordowe  przycisk [CHORD/FREE BASS] 
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Należy pamiętać, że registry basowe 1 i 2 
umożliwiają wywoływanie dwóch brzmień, a 
register 3 – trzech brzmień. Dlatego może trzeba 
będzie dany register nacisnąć kilka razy. 
 

 
Dynamikę brzmień, oznaczonych gwiazdką, można 
zmieniać tylko za pomocą ruchów miecha. Te brzmienia 
nie są czułe na dynamikę gry. Odnośnie pozostałych 
brzmień patrz również opis parametru „obt” na s. 48. 
 

 
Poziom głośności orkiestrowego brzmienia basowego 
lub akordowego można zmienić, jeśli jest zbyt głośne lub 
zbyt ciche w porównaniu z głośnością innych sekcji. 
Patrz opis parametrów na s. 46. 

 

Wyłączanie sekcji basowej i/lub akordowej 
1. Aby wyłączyć sekcję lewej ręki, przytrzy-

maj wciśnięty jeden z trzech registrów ba-
sowych. 
Dana sekcja musi być przypisana do odpowiednich 
registrów. Sprawdź na wcześniejszych stronach, 
aby zadecydować, którą sekcję chcesz wyciszyć. 

Na wyświetlaczu pokazywany będzie numer ostatnio 
używanego zestawu perkusyjnego („d-x”, gdzie „x” – 
numer zestawu) lub „doF”, jeśli opcja perkusyjna 
będzie wyłączona. 
 

 
 

2. Zagraj coś w sekcji lewej ręki, aby usłyszeć 
brzmienia perkusyjne. 
Te brzmienia są dodawane do nut brzmienia akor-
deonowego lub orkiestrowego. 

 

 
Zajrzyj na stronę 46, aby dowiedzieć się, jak wywołać inny 
zestaw perkusyjny. 

 

 
Brzmienia perkusyjne są aktywne również wtedy, gdy w 
trybie BASS-TO-TREBLE wywołane jest brzmienia orkie-
strowe. 

 

 
Sekcja basowa lub akordowa będzie transmitować 
komunikaty MIDI nawet po wyłączeniu. 

 

 

2. Aby ponownie włączyć wyciszoną sek-
cję, naciśnij dowolny z przypisanych do 
niej registrów. 

 
 

 

Odtwarzanie brzmień perkusyjnych 
  

 

 
Ta opcja nie dostępna w trybie FREE BASS i ORCH FREE 
BASS. 

 
1. Aby dodawać brzmienia perkusyjne do 

sekcji basowej i akordowej (lub wyłączyć 
je), naciśnij przycisk [DRUMS]. 
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Odgrywanie lewą ręką tylko nut 
basowych (tryb FREE BASS) 
W trybie FREE BASS wszystkie guziki lewej ręki – 
w tym guziki akordowe – odtwarzają nuty basowe. 

1. Aby włączyć (lub wyłączyć) tryb FREE 
BASS, naciśnij przycisk [FREE 
BASS/BATTERY]. 

 

 
 

Środkowa cyfra zacznie migać wskazując, że tryb 
FREE BASS został włączony: 

 

 
 
 
 

Miga 
 
 
 
 
 
 

Jeśli nie miga, tryb FREE BASS nie jest włączony. 
 

 
Na stronie 52 znajdziesz informacje, jak przypisywać 
guziki basowe do nut trybu FREE BASS. 

 

2. Registrami basowymi wybierz inny rejestr 
(jeśli zachodzi potrzeba). 

 
 

Brzmienia trybu FREE BASS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Należy pamiętać, że registry basowe 1 i 2 umoż-
liwiają wywoływanie dwóch brzmień, a register 3 
– trzech brzmień. Dlatego może trzeba będzie 
dany register nacisnąć kilka razy. 

 

3. Naciśnij ponownie przycisk [FREE 
BASS/BATTERY], aby przywrócić normalny 
tryb basowy. 

 
 
 
 
 
 

 

Wybieranie brzmień orkiestrowych w try-
bie FREE BASS 

1. Aby włączyć (lub wyłączyć) tryb FREE BASS, 
naciśnij przycisk [FREE BASS/BATTERY]. 

2. Naciśnij przycisk [CHORD/FREE BASS]. 
 

 
 

Migająca środkowa cyfra, razem z kropką, będzie te-
raz pokazywać numer ostatnio używanego brzmienia 
orkiestrowego sekcji FREE BASS. 

 
 
 
 
 

Cyfra miga i pojawiła się kropka 
 
 
 
 
 
 

Kropka oznacza, że aktywny jest orkiestrowy tryb 
FREE BASS. Cyfra ta będzie migać sygnalizując, że 
sekcja FREE BASS jest aktywna. 

 

3. Naciśnij jeden z registrów basowych (1~3), 
aby wybrać żądane brzmienie. 
W tym trybie dostępne są następujące brzmienia: 

 
 

Orkiestrowe brzmienia trybu FREE BASS przycisk [CHORD/FREE BASS] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dynamikę brzmień, oznaczonych gwiazdką, można zmie-
niać tylko za pomocą ruchów miecha. Te brzmienia nie są 
czułe na dynamikę gry. Odnośnie pozostałych brzmień 
patrz również opis parametru „obt” na s. 48. 
Należy pamiętać, że registry basowe 1 i 2 umożliwia-
ją wywoływanie dwóch brzmień, a register 3 – trzech 
brzmień. Dlatego może trzeba będzie dany register 
nacisnąć kilka razy. 

4. Aby wrócić do trybu akordowego, naciśnij 
ponownie przycisk [CHORD/FREE BASS]. 

 

 
Poziom orkiestrowego brzmienia trybu FREE BASS można 
zmieniać, jeśli jest zbyt głośne lub zbyt ciche w porównaniu 
głośnością innych aktywnych sekcji. Patrz opis parametrów 
na s. 46. 
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9. Akordeon FR-1x jako odtwarzacz audio 
 
 

Akordeon potrafi odtwarzać pliki audio w formacie MP3 i WAV, bezpośrednio z pamięci USB.  Patrz niżej, odnośnie 
formatu plików, które można odtwarzać. 

 
 

Kopiowanie plików audio do 
pamięci USB 
Zanim będziesz w stanie odtwarzać pliki audio (MP3 
lub WAV), musisz je najpierw skopiować z kompute-
rowego dysku twardego do pamięci USB, którą 
można potem podłączyć do akordeonu. 

 
 
 
 

Skopiuj pliki audio do 
katalogu głównego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamiętaj, że akordeon może odtwarzać tylko takie 
pliki audio, które znajdują się w katalogu głównym 
pamięci USB (tzn. nie są umieszczone w podkatalo-
gach). Nigdy nie kopiuj plików audio do podkatalo-
gu, jeśli chcesz je odtwarzać w akordeonie FR-1x. 

 

Pliki audio 
• Odtwarzać można pliki audio w niżej wymienionych formatach: 

• Format WAV 
• 16-bitowe, liniowe 
• Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz 
• Stereo- lub monofoniczne 

• Pliki MP3: 
• MPEG-1 audio layer 3 
• Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz 
• Rozdzielczość: 

32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kb/s, 
VBR  

 
Rady związane z redagowaniem nazw 
plików audio 
Akordeon FR-1x wyświetla tylko trzy pierwsze znaki 
nazwy pliku audio. Jeśli w pamięci USB będzie znaj-
dować się kilka plików, których trzy pierwsze znaki 
będą takie same, zalecamy zmienić je za pomocą 
komputera, dodając do nazwy numer porządkowy. 
Oto przykład: jeśli w pamięci USB będzie znajdo-
wać się plik o nazwie „Amazing Grace.wav” oraz 
drugi plik o nazwie „Amazing.wav”, w niżej pokaza-
ny sposób zmień ich nazwy, aby je rozróżnić: 

1 Amazing Grace.wav 
2 Amazing.mp3 

 

Odtwarzanie plików audio 
1. Do gniazda [USB MEMORY] włóż opcjonalną 

pamięć USB. 
 

 
 

Pamięć USB można podłączyć tylko w jeden sposób. 
Włóż pamięć USB do gniazda bez stosowania nad-
miernej siły. 

 

Ostrożnie umieść pamięć USB w gnieździe. 
 

Używaj tylko pamięci USB, sprzedawanych przez firmę Ro-
land (seria M-UF). Jeśli używany będzie inny nośnik, nie 
możemy zagwarantować poprawności jego działania. 
 
Akordeon automatycznie załaduje pierwszy w kolej-
ności alfabetycznej plik audio, który znajdzie w kata-
logu głównym pamięci USB. 

 

2. W grupie PLAYER naciśnij przycisk [►/II], 
aby uruchomić odtwarzanie. 
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Odtwarzanie pierwszego w kolejności alfabetycz-
nej pliku audio, znajdującego się w katalogu głów-
nym pamięci USB. Na wyświetlaczu na krótko po-
jawią się pierwsze trzy znaki nazwy, a trzy kropki 
na wyświetlaczu będą migać kolejno, od lewej do 
prawej: 
 

 
Migające kolejno kropki oznaczają, 
że odtwarzanie jest w toku. 

 
(W powyższym przykładzie wyświetlacz pokazuje 
pierwsze trzy znaki pliku o nazwie „Amazing Gra-
ce.wav”). 
Akordeon FR-1x wyświetla tylko trzy pierwsze 
znaki nazwy pliku audio. Patrz akapit „Rady zwią-
zane z redagowaniem nazw plików audio” na s. 
32, aby mieć pewność, że będziesz w stanie roz-
poznawać odtwarzane pliki. 
Na stronie 71 podano, jak akordeon wyświetla 
znaki alfanumeryczne nazw plików. 

3. Jeśli używasz pliku audio jako akompa-
niamentu, zacznij grać na akordeonie. 

 

4. Aby wstrzymać odtwarzanie pliku audio, 
naciśnij ponownie przycisk [►/II]. 
Odtwarzanie pliku zostanie przerwane, a trzy 
kropki będą równocześnie migać przez chwilę (po-
tem nastąpi powrót do stanu normalnego). 
 

 
Jeśli odtwarzanie jest wstrzymane, 
trzy diody migają równocześnie 

 

5. Aby wrócić na początek utworu, w grupie 
PLAYER naciśnij przycisk [ ]. 
 

 
 

 
Równoczesne naciśnięcie przycisków grupy PLAYER spo-
woduje wyświetlenie nazwy aktualnie wybranego pliku audio. 

 
Wybieranie plików audio 
Jak wspomniano wcześniej, akordeon automatycznie 
wybiera pierwszy plik audio, jaki rozpozna w katalogu 
głównym podłączonej pamięci USB. Aby wybrać inny 
plik: 

1. Przytrzymaj wciśnięty register [SET], aby 
uruchomić tryb roboczy PARAMETER. 
Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostatnio wy-
branego parametru. 

 

 
 

2. Jeśli tryb PARAMETER nie był wybierany, 
naciśnij register wiolinowy [3] lub [4] tyle ra-
zy, aż wyświetlacz będzie wyglądać tak: 

 

 
 

 
Zamiast wykonywać polecenia punktów 1 i 2, można przy-
trzymać wciśnięty przycisk [►/II], aby wywołać pierwszy pa-
rametr trybu PARAMETER. 
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3. Registrem wiolinowym [1] lub [2] wybierz 
żądany plik audio. 

 

 

 
(W powyższym przykładzie na wyświetlaczu poka-
zywane są trzy pierwsze znaki pliku o nazwie 
„Scarborough.mp3”.) Wyświetlacz pokazuje trzy 
pierwsze znaki nazwy pliku. Jeśli wybierzesz plik 
audio podczas odtwarzania innego pliku, odtwa-
rzanie zostanie przerwane. Na stronie 71 podano, 
jak akordeon wyświetla znaki. 
Aby sprawdzić, czy wybrany został właściwy plik 
audio, uruchom odtwarzanie ([►/II]). 

 

 
Pliki audio są sortowane i wyświetlane według następu-
jącego porządku: liczby, wielkie litery, małe litery. 

 

 

 
Równoczesne naciśnięcie registrów wiolinowych [3] i [4] 
wywołuje na przemian parametr „AUd” (Pierwszy para-
metr grupy PARAMETER) i parametr „ESq” (pierwszy pa-
rametr grupy MIDI). To może pomóc w „przybliżeniu się” 
do żądanego parametru. 

 

3. Registrami wiolinowymi [1] i [2] dobierz 
żądany poziom głośności odtwarzania. 

 

 

 
 Zakres dostępnych wartości: OFF, 1~10. Po wy-

braniu wartości „OFF” plik audio nie będzie słyszal-
ny. 

4. Naciśnij register [SET], aby wyłączyć tryb 
roboczy PARAMETER. 

 

 
Wybierać można tylko te pliki audio, które znajdują się 
w katalogu głównym pamięci USB. Pliki audio, znajdu-
jące się wewnątrz katalogów, nie są rozpoznawane. 

4. Naciśnij register [SET], aby wyłączyć tryb 
roboczy PARAMETER. 

 

 
Regulacja poziomu głośności 
odtwarzania 
1. Przytrzymaj wciśnięty register [SET], aby 

uruchomić tryb roboczy PARAMETER. 
 Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostatnio wybra-

nego parametru. 

2. Jeśli zachodzi potrzeba, użyj registra [3] 
lub [4], aby odszukać taki parametr: 
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10. Ważniejsze funkcje użytkowe 
 
 

Ten rozdział omawia takie funkcje akordeonu, jak metronom, funkcję TRANSPOSE i odstrojenie musette. 
 
 

 

Korzystanie z metronomu 
Akordeon został wyposażony w metronom, który mo-
że być użyteczny podczas ćwiczenia nowych utwo-
rów lub podczas akordeonowych lekcji. 

 

1. Aby uruchomić lub zatrzymać metronom, 
przytrzymaj wciśnięty register [SET] i naci-
śnij register wiolinowy [3]. 
Na wyświetlaczu na krótko pojawi się wskaźnik 
„Str” (START) lub „stP” (STOP), informujący o sta-
nie metronomu. 
 

 
 
 

 
Patrz opis parametru „MtS” na s. 47 i „mTP” na s. 47, jak 
również parametru „M L” na s. 47, aby dowiedzieć się, 
jak dobrać metrum, tempo i poziom głośności pracy me-
tronomu. 
 

 
Jeśli register [SET] wciśniesz na dłużej, niż 2 sekundy, 
uruchomiony zostanie tryb PARAMETER. W takim przy-
padku naciśnij register [SET] ponownie, aby wyłączyć 
tryb PARAMETER i wróć do punktu 1. 
 

 
Jeśli metronom nie rozpocznie odliczania, sprawdź war-
tość parametru „MFn” na s. 47. Musi mieć wartość „1”. 

 

Zmiana tonacji klawiatury (funk-
cja TRANSPOSE) 
Funkcja ta umożliwia granie utworu w innej tonacji. Jeśli 
towarzyszysz wokaliście, dzięki funkcji TRANSPOSE 
może zmienić tonację wygodną dla śpiewającego, a 
jednocześnie grać w wyuczony sposób (bez zmiany 
palcowania). 
Transpozycję określa się w półtonach. Patrz opis para-
metru „trP” na s. 45, aby dowiedzieć się, jak określić 
interwał transpozycji oraz zajrzyj na stronę 44, aby do-
wiedzieć się, jak go wywołać. 
 
 

 
 

Równoważenie głośności 
Akordeon posiada parametr, umożliwiający równowa-
żenie poziomu głośności sekcji wiolinowej i sekcji ba-
sowo-akordowej. 
Patrz opis parametru „bAL” na s. 45; sposób wywoły-
wania parametru znajdziesz na s. 44. 
 
 

 

Odstrojenie musette 
Zapewne wiesz, że ośmiostopowy wiolinowy rejestr 
akordeonowy może składać się z dwóch, a nawet trzech 
piszczałek, które są zazwyczaj rozstrojone w celu uzy-
skania bogatszego brzmienia (akordeoniści nazywają to 
zjawisko „efektem musette”). Jedna piszczałka jest od-
strojona trochę wyżej, a druga trochę niżej (a trzecia, 
jeśli występuje, nie jest odstrojona). 
W akordeonie FR-1x można wybrać jedno z piętnastu 
ustawień odstrojenia musette.  Są to: „1” (czyste), „2” 
(klasyczne), „3” (ludowe - francuskie), „4” (dolne – ame-
rykańskie) , „5” (górne – amerykańskie), „6” (północno-
europejskie), „7” (dolne – niemieckie), „8” (ludowe dolne 
- niemieckie), „9” (dolne - włoskie), „10” (górne – nie-
mieckie), „11” (alpejskie), „12” (górne - włoskie), „13” 
(górne ludowe - niemieckie), „14” (francuskie), „15” 
(szkockie). 
Patrz opis parametru „dEt” na s. 45; sposób wywoływa-
nia parametru znajdziesz na s. 44. 

 

 
Odstrojenie musette działa tylko na rejestry, używające pisz-
czałki ośmiostopowej. 
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Wyłączanie wewnętrznych gło-
śników 
Gdy akordeon jest podłączony do zewnętrznego sys-
temu nagłaśniającego, wygodną opcją może być wy-
łączenie głośników wewnętrznych. Ma to jeszcze 
jedną zaletę, że pozwala wydłużyć żywotność baterii. 
Patrz opis parametru „SP” na s. 55; sposób wywoły-
wania parametru znajdziesz na s. 44. Gdy głośniki są 
wyłączone, pod wyświetlaczem świeci się dioda 
„SPEAKER OFF”. Dioda będzie również świecić się 
po podłączeniu słuchawek, gdy powoduje to odłą-
czanie głośników wewnętrznych. 
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11. Zachowywanie ustawień własnych (Program Użytkownika) 
 
 

Akordeon posiada 8 komórek pamięci, przeznaczonych na Programy Użytkownika, przechowujące w pamięci niżej 
podane ustawienia. Praca z takimi zbiorami danych ma tę zaletę, że najczęściej stosowane ustawienia można wy-
woływać naciśnięciem jednego przycisku. W Programie Użytkownika przechowywany jest również „adres” ostatnio 
wybranego Zestawu. 

 

W Programie Użytkownika są przechowywane takie 
ustawienia: 

 

Zestaw Numer aktualnie używanego Ze-
stawu 
Rejestr 
Ustawienia oktawowe 
Status trybu BASS-TO-TREBLE 

Sekcja wiolinowa 
TREBLE 

Parametr „trn” 
Rejestr 
Ustawienia oktawowe Sekcja orkiestrowa 
Poziom głośności 
Rejestr 
Ustawienia oktawowe Sekcja organowa 
Poziom głośności 
Rejestr 
Poziom głośności zakłóceń, gene-
rowanych przez wentyle guzików 
sekcji basowej akordeonu aku-
stycznego 

Sekcja basowa i 
akordowa 

Warkot piszczałek basowych 
Status (włączona lub wyłączona)

Rejestr Sekcja ORCH BASS 
Poziom głośności 
Status (włączona lub wyłączona)

Rejestr Sekcja ORCH CHORD 
Poziom głośności 
Status (włączona lub wyłączona)

Rejestr Sekcja ORCH FREE 
BASS 

Poziom głośności 
Status (włączony lub wyłączony) 
Numer zestawu perkusyjnego Tryb perkusyjny 
Poziom głośności 
Status (włączona lub wyłączona)

Rejestr 
Parametr „Fbn” 

Sekcja FREE BASS 
Poziom głośności zakłóceń, gene-
rowanych przez piszczałki baso-
we, gdy aktywna jest sekcja FREE
BASS 
Typ pogłosu 
Typ efektu modulowanego 
Głębokość pogłosu 
Głębokość efektu modulowanego

Inne parametry 

Zrównoważenie 
 

 
Transmisja transpozycji oktawo-
wej sekcji wiolinowej 
Transmisja transpozycji oktawowa 
sekcji basowej i FREE BASS 
Transmisja transpozycji oktawo-
wej sekcji akordowej 
Transmisja transpozycji oktawo-
wej sekcji ORCHESTRA/ORGAN
Transmisja transpozycji oktawo-
wej sekcji ORCH BASS 
Transmisja transpozycji oktawo-
wej sekcji ORCH CHORD 

Parametry grupy 
MIDI 

Transmisja transpozycji oktawo-
wej sekcji ORCH FREE BASS 

 
 

Zachowywanie ustawień bieżących 
Poniższa procedura umożliwia zachowanie aktualnie 
używanych ustawień akordeonu: 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [USER 
PROGRAM], aby włączyć tryb zapisu da-
nych. 

 

 
 

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „U--”. 
 
 
 

 
 
 

Świeci się 

 
Dioda „USER PRG” zaświeci się wskazując, że włą-
czony został tryb USER PROGRAM. 

 

 
Jeśli nastąpiła pomyłka i nie chcesz teraz zachować usta-
wień, naciśnij przycisk [USER PROGRAM]. 
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2. Naciśnij register wiolinowy [1] – [4], od-
powiadający numerowi Programu Użyt-
kownika, pod którym chcesz zachować 
ustawienia. 

 

 
 

 Każde register wiolinowy daje dostęp do dwóch 
komórek pamięci (łącznie jest ich osiem).  Aby 
wybrać obszar pamięci A, naciśnij danych regi-
ster jeden raz. Aby wybrać obszar pamięci B, 
naciśnij go dwa razy. 

 Symbol „–” po prawej stronie wskaźnika „U” zo-
stanie zastąpiony numerem wybranego Pro-
gramu Użytkownika. 

3. Naciśnij register [SET], aby zachować 
ustawienia w miejscu, wybranym w 
punkcie 2. 

4. Naciśnij ponownie przycisk [USER 
PROGRAM], aby zakończyć procedurę. 

 Dioda „USER PRG” zgaśnie wskazując, że tryb 
USER PROGRAM został wyłączony. Teraz 
przywrócone zostaną ustawienia, które były 
stosowane przed uruchomieniem trybu zapisu 
Programu Użytkownika, a wyświetlacz przejdzie 
do stanu normalnego. 

 
Wywoływanie Programu Użytkownika 
Aby wywołać ustawienia, zachowane wcześniej w 
wybranym Programie Użytkownika, postępuj jak 
niżej: 

1. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM]. 
 

 
 

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „U--”. 
 

 

 

2. Naciśnij register wiolinowy [1] – [4], aby wy-
wołać żądany Program Użytkownika. 

 

 

 
 Każde register wiolinowy daje dostęp do dwóch 

komórek pamięci (łącznie jest ich osiem). Aby wy-
brać obszar pamięci A, naciśnij danych register jeden 
raz. Aby wybrać obszar pamięci B, naciśnij go dwa 
razy. 

 Symbol „–” po prawej stronie wskaźnika „U” zostanie 
zastąpiony numerem wybranego Programu Użyt-
kownika. 

3. Zacznij grać z nowymi ustawieniami. 
 Jeśli zachodzi potrzeba, możesz wybrać inny Pro-

gram Użytkownika (patrz punkt 2 powyżej). 
 

4. Naciśnij ponownie przycisk [USER 
PROGRAM], aby zakończyć procedurę. 

 Dioda „USER PRG” zgaśnie wskazując, że tryb 
USER PROGRAM został wyłączony. Teraz przywró-
cone zostaną ustawienia, które były stosowane przed 
uruchomieniem trybu zapisu Programu Użytkownika, 
a wyświetlacz przejdzie do stanu normalnego. 

 

  
 Gdy pod wyświetlaczem będzie się świecić dioda [USER 

PRG], wybieranie Zestawów nie będzie możliwe. W celu 
wybrania Zestawu fabrycznego musisz nacisnąć przycisk 
[USER PROGRAM], aby wyłączyć tryb użytkownika. 

 
 

Edycja Programu Użytkownika 
Istniejące Programy Użytkownika można modyfikować. 

1. Wywołaj Program Użytkownika, którego 
ustawienia chcesz zmienić. 

 Patrz akapit „Wywoływanie Programu Użytkownika”. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [USER 
PROGRAM], aby włączyć tryb zapisu da-
nych. 

 Dioda [USER PRG] zacznie migać. Na wyświetlaczu 
pojawią się numery wybranych rejestrów. 

3. Zmień ustawienia zgodnie z potrzebą. 

4. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [USER 
PROGRAM], aby włączyć tryb zapisu danych. 

 
 
 
 

Świeci się 
 

Dioda „USER PRG” zaświeci się wskazując, że 
włączony został tryb USER PROGRAM. 
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 Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „Uxx” 

(„xx” to numer edytowanego Programu Użytkow-
nika). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Miga 

 

5. Wykonaj jedną z poniższych czynności: 
• Aby zastąpić (nadpisać) edytowany Program 

Użytkownika, naciśnij register [SET]. 
• Aby nową wersję ustawień zachować w innej ko-

mórce pamięci, naciśnij register z żądanym nu-
merem. 

 

 

 
 Ustawienia zostaną zachowane w wybranym Pro-

gramie Użytkownika. 
 

6. Naciśnij ponownie przycisk [USER 
PROGRAM], aby zakończyć procedurę. 

 Dioda „USER PRG” zgaśnie wskazując, że tryb 
USER PROGRAM został wyłączony. Teraz przy-
wrócone zostaną ustawienia, które były stosowa-
ne przed uruchomieniem trybu zapisu Programu 
Użytkownika, a wyświetlacz przejdzie do stanu 
normalnego. 

 
 

 
 Gdy miga dioda „USER PRG”, wybranie innego Zesta-

wu nie jest możliwe. 
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12. Zarządzanie danymi przez port USB 
 
 

Akordeon umożliwia zachowywanie oraz import ustawień Programów Użytkownika do lub z opcjonalnej pamięci 
USB, podłączonej do akordeonu. Można również importować Zestawy i nowe brzmienia, skopiowane do pamięci 
USB za pomocą komputera. Zestawy i brzmienia są przechowywane wewnętrznie. 

 
 

 

Zachowywanie Programów 
Użytkownika w pamięci USB 
(opcjonalna) 
Poniższa procedura służy do archiwizowania prze-
chowywanych w pamięci akordeonu ośmiu Progra-
mów Użytkownika (plik o rozszerzeniu „UP1”) w 
opcjonalnej pamięci USB. 

 

 
Zanim zaczniesz, upewnij się, że do akordeonu jest pod-
łączona pamięć USB. 

 

1. Do gniazda [USB MEMORY] włóż opcjo-
nalną pamięć USB. 

 

 
 

Pamięć USB można podłączyć tylko w jeden spo-
sób. Włóż pamięć USB do gniazda bez stosowania 
nadmiernej siły. 
 

 
Używaj tylko pamięci USB, sprzedawanych przez firmę 
Roland (seria M-UF). Jeśli używany będzie inny nośnik, 
nie możemy zagwarantować poprawności jego działa-
nia. 

 

2. Przytrzymaj wciśnięty register [SET]. 
 Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostatnio wy-

branego parametru. 

3. Registrem [3] lub [4] odszukaj parametr 
„SAv”. 

 

 

 

4. Registrem wiolinowym [1] lub [2] odszukaj 
numer pliku, w którym chcesz zachować da-
ne. 
Na wyświetlaczu pojawi się numer pierwszego pu-
stego pliku, znajdującego się w pamięci USB. 

 

 
Jeśli w pamięci USB nie będzie żadnych plików, na wy-
świetlaczu pojawi się numer „000”, reprezentujący nazwę 
pliku, w którym zamierzasz zachować dane. 
 

 
Akordeon używa numerów jako nazw plików.  Numery za-
chowanych w pamięci USB plików zawierających dane nie 
są wyświetlane. 

 

 

5. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM], aby 
zachować dane. 

 Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Urt” (WRITE), 
następnie „don” (DONE – wykonano), a potem na-
stąpi powrót do stanu podstawowego. 

 
 

 

Ładowanie Programu Użytkow-
nika z pamięci USB (opcjonalna) 
Omówiona niżej funkcja umożliwia ładowanie z pamię-
ci USB do pamięci instrumentu ośmiu Programów 
Użytkownika. 

1. Do gniazda [USB MEMORY] włóż opcjonalną 
pamięć USB. 

2. Przytrzymaj wciśnięty register [SET]. 
 Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostatnio wybra-

nego parametru. 

3. Registrem [3] lub [4] odszukaj parametr 
„UPG”. 
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4. Registrem wiolinowym [1] lub [2] wybierz 
numer pliku z Programem Użytkownika, 
który chcesz załadować. 

 Jeśli w pamięci USB nie będzie żadnych plików z 
Zestawami, na wyświetlaczu zamiast numeru po-
jawi się wskaźnik „---”. 

 

5. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM], aby 
załadować wybrany Program Użytkownika. 

 Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „lod” (LOAD), 
następnie „don” (DONE – wykonano), a potem na-
stąpi powrót do stanu podstawowego. 

 
 

 

Ładowanie Zestawu Użytkow-
nika z opcjonalnej pamięci USB 
Akordeon umożliwia kopiowanie pojedynczych Ze-
stawów z pamięci USB do czterech wewnętrznych 
miejsc pamięci „użytkownika”. Przed załadowaniem 
do pamięci instrumentu pliki Zestawów (rozszerzenie 
„.ST3”) muszą być najpierw skopiowane do katalogu 
głównego pamięci USB. 

1. Do gniazda [USB MEMORY] włóż opcjonal-
ną pamięć USB. 

2. Przytrzymaj wciśnięty register [SET]. 
 Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostatnio wy-

branego parametru. 

3. Registrem [3] lub [4] odszukaj parametr 
„USt”. 

 

 
 

4. Registrem wiolinowym [1] lub [2] wybierz 
numer pliku z Zestawem, który chcesz za-
ładować. 

 Jeśli w pamięci USB nie będzie żadnych plików te-
go typu, na wyświetlaczu zamiast numeru pojawi 
się wskaźnik „---”. 

5. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM], aby 
zatwierdzić. 

 Jako miejsce docelowe na Zestaw Użytkownika w 
pamięci akordeonu zasugerowana zostanie ko-
mórka „1”. 

6. Registrami wiolinowymi [1] i [2] wybierz 
żądane miejsce w pamięci (1~4). 

7. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM], aby 
załadować wybrany Zestaw. 

 
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „lod” (LOAD), a 
następnie „don” (DONE – wykonano), aby powiado-
mić, że plik został załadowany pomyślnie. Następnie 
akordeon przejdzie do stanu normalnej pracy. Patrz 
akapit „Wybieranie Zestawów” na s. 24, aby dowie-
dzieć się, jak wywołać ustawienia żądanego Zestawu 
Użytkownika. 
 

 
Jeśli później zechcesz przywrócić fabryczne ustawienia 
Zestawów Użytkownika, patrz akapit „Przywracanie Zesta-
wów Użytkownika do stanu fabrycznego”. 
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Ładowanie nowych brzmień z 
pamięci opcjonalnej USB 
Akordeon umożliwia dodawanie nowych brzmień. 
Nowe brzmienia (pliki z rozszerzeniem „.BI3”) muszą 
znajdować się w katalogu głównym pamięci USB, 
skąd można je ładować do pamięci akordeonu. „Ła-
dowanie” oznacza trwałe kopiowanie danych brzmie-
nia do pamięci wewnętrznej. Istnieją dwa obszary ta-
kiej pamięci (1 i 2). 

1. Do gniazda [USB MEMORY] włóż opcjonal-
ną pamięć USB. 

2. Przytrzymaj wciśnięty register [SET]. 
 Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostatnio 

wybranego parametru. 

3. Registrem [3] lub [4] odszukaj parametr 
„Snd”. 

 

 
 

4. Registrami wiolinowymi [1] i [2] wybierz 
numer pliku, który chcesz załadować z 
podłączonej pamięci USB. 

 Jeśli w pamięci USB nie będzie żadnych plików te-
go typu, na wyświetlaczu zamiast numeru pojawi 
się wskaźnik „---”. 

5. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM], aby 
zatwierdzić. 

 Jako miejsce docelowe w pamięci akordeonu 
zasugerowany zostanie obszar „1”. 

 

6. Registrami wiolinowymi [1] i [2] wybierz 
żądane miejsce w pamięci (1 lub 2). 

 

7. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM], aby 
załadować wybrany zestaw brzmień. 

 Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Lod” (LOAD) 
informujący, że dane są ładowane (może to trwać 
1,5 minuty). Następnie pojawi się wskaźnik „don” 
informujący, że plik został załadowany pomyślnie. 

  

 
 Nowymi brzmieniami będzie można posługiwać się tylko 

wtedy, gdy załadujesz również powiązane z nimi Zesta-
wy Użytkownika i wywołasz jeden z nich. 
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13. Pozostałe ustawienia 
 
 

Akordeon posiada tryb roboczy, umożliwiający edycję ustawień i wykonywanie pewnych operacji. Poniżej zamiesz-
czono wykaz parametrów, którymi można posługiwać się w tym trybie. 

 

Na wyświetlaczu Pełna nazwa Zakres ustawień Domyślnie Strona 

Nazwa pliku audio (nazwa pliku, 3 znaki) — 33 *3 

Poziom głośności pliku audio Off, 1~10 8 34 

Równoważenie głośności b64~b1,Cen, t1~t63 t15 45 

Odstrojenie musette Off, 0~15 (zmiennie) 45 

Strój ogólny 15.7~40.0~64.3 40.0 45 *1 

Transpozycja –6~0~5 0 45 *1 

Zestaw perkusyjny 1~8 1 46 

Poziom głośności zestawu perkusyjnego Low, Med, Hi, –40~Std~+40 Std 46 

Poziom głośności wiolinowego brzmienia orkie-
strowego 

–40~Std~+40 Std 46 

Poziom głośności brzmienia organowego –40~Std~+40 Std 46 

Poziom głośności basowego brzmienia orkie-
strowego –40~Std~+40 Std 46 

Poziom głośności akordowego brzmienia orkie-
strowego –40~Std~+40 Std 46 

Poziom głośności basowego brzmienia orkie-
strowego sekcji FREE BASS

–40~Std~+40 Std 46 

Poziom głośności zakłóceń, generowanych przez 
wentyle sekcji wiolinowej

Off, –40~Std~+40 Std 46 

Poziom głośności zakłóceń, generowanych przez 
wentyle guzików sekcji basowej 

Off, –40~Std~+40 Std 46 

Poziom głośności zakłóceń, generowanych przez 
piszczałki basowe Off, –40~Std~+40 Std 46 

Poziom zakłóceń, generowanych przez guziki 
basowe, gdy aktywna jest sekcja FREE BASS

Off, –40~Std~+40 Std 47 

Poziom zakłóceń, generowanych przez piszczałki 
basowe, gdy aktywna jest sekcja FREE BASS

Off, –40~Std~+40 Std 47 

Tempo pracy metronomu 20~250 120 47 

Metrum metronomu 1~8 1 47 

Poziom głośności dźwięków metronomu OFF, 1~127 100 47 

Funkcja metronomu 1, 2 1 47 

Typ pogłosu 1~8 2 47 

Głębokość pogłosu 0~127 64 48 

Typ efektu modulowanego 1~8 2 48 

Głębokość efektu modulowanego 0~127 64 48 

Czułość sekcji ORCHESTRA na dynamikę  1~10 6 48 

Czułość sekcji basowo-akordowej na dynamikę 
gry 

1~10 8 48 

Czułość akordeonu na pracę miecha 1~8 6 49 

Przestrzenność stereofoniczna -63~–1, Nat, Ful Nat 49 

Tryb pracy sekcji TREBLE 1~6 1 49 *2, *4 

Określanie systemu nutowego dla trybu FREE 
BASS 1~5 1 51 *4 

Określanie ilości rzędów guzików basowych 1~7 1 53 *4 

Włączanie trybu BASS-TO-TREBLE Off, On Off 53 

Zmiana funkcji guzików jednego rzędu guzików 
basowych 

Off, On Off 53 

Funkcja AUTO OFF Off, 1~3 1 55 

Włączanie lub wyłączanie głośników wewnętrz-
nych akordeonu 

Off, On On 55 *1 

Redukcja poziomu sygnału wyjściowego –12, –6, Off Off 55 

Ładowanie Zestawu Użytkownika 000~999 — 41 *3 

Resetowanie Zestawów Użytkownika 1~4 1 64 *3 
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Na wyświetlaczu Pełna nazwa Zakres ustawień: Domyślnie Strona 

Ładowanie Programu Użytkownika 000~999 — 40 *3 

Ładowanie zestawu brzmień 000~999 — 42 *3 

Zachowywanie Programu Użytkownika 000~999 — 41 *3 

Parametry „trn”, „fbn” i „bCM” nie są resetowane po zała-
dowaniu ustawień fabrycznych. 

 

 

*1 Wartość parametru jest resetowana po wyłączeniu zasilania 
*2 Tylko w modelu z guzikową klawiaturą wiolinową 
*3 To są funkcje. 
*4 Ten parametr nie jest resetowany po załadowaniu domyślnych 

wartości fabrycznych. 
 
 

 

 
Tryb PARAMETERS zawiera również parametry MIDI. 
W celu zachowania przejrzystości następny akapit 
omawia tylko parametry, nie związane z systemem 
MIDI. Opis parametrów MIDI w akapicie „Parametry sys-
temu MIDI” na s. 59. 
 

 
 

Ważna uwaga odnośnie 
zachowywania ustawień 
Pamięć wewnętrzna instrumentu przechowuje 
ustawienia tylko wtedy, gdy włączone jest zasila-
nie. Podczas edycji nie ma żadnej potrzeby za-
chowywania dokonanych zmian. 
Jednakże należy pamiętać, że wszelkie zmiany zo-
staną stracone po wyłączeniu zasilania. Dotyczy to 
również przypadku zadziałania funkcji AUTO OFF. 
Pamiętaj, aby zachowywać ustawienia jak tylko 
nabierzesz pewności, że chcesz je zatrzymać. 

 
 

 

Wywoływanie żądanego parametru 
1. Przytrzymaj wciśnięty register [SET], aby 

uruchomić tryb roboczy PARAMETER. 
 Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostatnio wy-

branego parametru. 
 

 
 
 
 

2. Jeśli zachodzi potrzeba, użyj registra [3] lub 
[4], aby odszukać żądany parametr. 

 

 
 

 (W powyższym przykładzie wybrany został parametr 
„oCL”.) 

 

  
 Równoczesne naciśnięcie registrów wiolinowych [3] i [4] 

wywołuje na przemian parametr „AUd” (Pierwszy parametr 
trybu PARAMETER) i parametr „ESq” (pierwszy parametr 
grupy MIDI). To może pomóc w „przybliżeniu się” do żąda-
nego parametru. 

3. Registrem wiolinowym [1] lub [2] dobierz 
żądaną wartość parametru. 

 

 
 

 Aby przywrócić zachowaną w pamięci wartość edy-
towanego parametru, naciśnij równocześnie registry 
wiolinowe [1] i [2]. 

4. Jeśli wartość parametru chcesz zmienić tyl-
ko na jakiś czas, naciśnij register [SET], aby 
wyłączyć tryb PARAMETER. 

 W przeciwnym razie zachowaj ustawienia: 
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Zachowywanie zmian 
1. Naciśnij i przytrzymaj register [SET], aż na 

wyświetlaczu pojawi się stan, jak na poniż-
szym rysunku: 

 

 
 

2. Naciśnij register wiolinowy [2], aby zacho-
wać zmiany. 

 Na wyświetlaczu pojawi się obraz, jak na poniż-
szym rysunku: 

 

 
 

 Jeśli nie chcesz zachowywać zmian, naciśnij regi-
ster wiolinowy [1]. Na wyświetlaczu na krótko poja-
wi się komunikat „no”. 

 

3. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM], aby 
zatwierdzić. 

 Ustawienia są zachowywane w pamięci wewnętrz-
nej, pojawia się komunikat „y.E.S.” (migają trzy 
kropki), a po zachowaniu ustawień pojawia się ko-
munikat „don”. 

 Potem wyświetlacz przyjmie standardowy wygląd. 
 

 
Wykaz parametrów 
Nazwa pliku audio 
Wybieranie pliku audio, który 
chcesz odtwarzać. Patrz akapit 
„Wybieranie plików audio” na s. 33. 

 

Dostępne 
wartości (nazwa pliku, 3 znaki) 

 Wartość domyślna: — 
 

 
Wybierać można tylko te pliki audio, które znajdują się w 
katalogu głównym pamięci USB. Pliki audio, znajdujące 
się wewnątrz katalogów, nie są rozpoznawane. 
 
Poziom głośności audio 
Regulacja poziomu głośności odtwa-
rzania wybranego pliku audio. Patrz 
akapit „Regulacja poziomu głośności 
odtwarzania” na s. 34. 

 

Dostępne 
wartości OFF, 1~10 

 Wartość domyślna: 8 

 
 

Równoważenie głośności 
Równoważenie poziom głośności 
między sekcją wiolinową, a sekcjami 
basową i akordową. Wartość ze 
wskaźnikiem „b” oznacza, że sekcja 
basowo-akordowa będzie głośniejsza, 
niż sekcja wiolinowa („t”). 
 

Dostępne 
wartości b64~b1,Cen, t1~t63 

 Wartość domyślna: t15 
 
 

Odstrojenie musette 
Wybieranie typu odstrojenia muset-
te. Szczegóły w akapicie „Odstro-
jenie musette” na s. 35. Wybrać 
można jedną z poniższych opcji 
fabrycznych: 
 

Wartość Typ Wartość Typ 
0 No detune 8 D-Folk  L 
1 Dry 9 Italian  L 
2 Classic 10 German H 
3 F-Folk 11 Alpine 
4 American  L 12 Italian H 
5 American_H 13 D-Folk H 
6 North Eur 14 French 
7 German  L 15 Scottish 

 

Wartość domyślna: „2”. Jeśli pojawi się wskaźnik 
„oFF”, wybranego rejestru nie można odstroić w tym 
trybie. 
 

 
Odstrojenie musette działa tylko na rejestry, używające 
piszczałki ośmiostopowej. 
 

Strój ogólny 

Ogólny strój akordeonu, który może 
trzeba będzie zmienić, grając z instru-
mentami akustycznymi, które trudno 
przestroić. Wartość domyślna to „440.0 
Hz”. 
 

Dostępne 
wartości 15.7~64.3 (415.7~464.3Hz) 

 Wartość domyślna: 40.0 
 
 

 
Na wyświetlaczu pokazywane są tylko ostatnie 3 cyfry. 
Dlatego wartość „464,3” jest wyświetlana jako „64.3”. 
 

Transpozycja 

Transponowanie wszystkich sekcji. 
Patrz akapit „Zmiana tonacji klawiatury 
(funkcja TRANSPOSE)” na s. 35. 
 

Dostępne 
wartości –6~0~+5 

 Wartość domyślna: 0 
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Zestaw perkusyjny 
Wybieranie typu brzmień perkusyj-
nych, które chcesz używać równo-
cześnie z sekcją basową i akordową. 
Patrz również akapit „Odtwarzanie brzmień per-
kusyjnych” na s. 30. 

 

Dostępne 
wartości 1~8 

 Wartość domyślna: 1 
 

Zestaw Typ Zestaw Typ 

1 Folk1 5 Latin1 

2 Folk2 6 Latin2 

3 Jazz 7 V-Dance 

4 March Band 8 Ethnic 

 
Głośność brzmień perkusyjnych 
Określanie poziomu głośności 
brzmień perkusyjnych. 

 
Dostępne 
wartości Lo, Med, Hi, –40~Std~+40 

 Wartość domyślna: Std 
 

Wybierz wartość „Low” (niski), „Med” (średni) lub 
„Hi” (wysoki), aby użyć wartości fabrycznej. Po wy-
braniu wartości liczbowej, zostanie ona dodana do 
wartości standardowej (”Std”). 

 

Głośność wiolinowego brzmienia orkiestrowego 
Określanie poziomu głośności 
brzmień orkiestrowych. Parametr 
może być użyteczny w przypadku 
konieczności zrównoważenia gło-
śności brzmienia orkiestrowego i 
akordeonowego. 

 

Dostępne 
wartości –40~Std~+40 

 Wartość domyślna: Std 
 

To jest parametr względny, co oznacza, że jego 
wartość jest dodawana do wartości standardowej 
(„Std”). 
 

Głośność brzmienia organowego 
Określanie poziomu głośności 
brzmień organowych. Parametr 
może być użyteczny w przypadku 
konieczności zrównoważenia 
głośności brzmienia organowego i 
akordeonowego. 

 

Dostępne 
wartości –40~Std~+40 

 Wartość domyślna: Std 
 

To jest parametr względny, co oznacza, że jego 
wartość jest dodawana do wartości standardowej 
(„Std”). 

 

 
 

Parametry „obL”, „oCL” i „oFL” 
Regulacja poziomu głośności ba-
sowej sekcji orkiestrowej, akordo-
wej sekcji orkiestrowej oraz sekcji 
orkiestrowej, gdy aktywny jest tryb 
FREE BASS. 
 
 
 
 

Dostępne 
wartości –40~Std~+40 

 Wartość domyślna: Std 
 
Poziom głośności zakłóceń, generowa-
nych przez wentyle sekcji wiolinowej 
Zapewne zgodzisz się, że brzmienia 
elektroniczne nie powinny genero-
wać jedynie podstawowego dźwięku 
symulowanego instrumentu, ale 
również oryginalny sposób zachowywania się sy-
mulowanego instrumentu oraz typowe „hałasy”, aby 
zwiększyć autentyczność brzmienia. W przypadku 
gitary byłyby to odgłosy przesuwania się palców po 
strunach. Natomiast akordeon generuje zakłócenia 
mechaniczne, pochodzące od guzików i wentyli, 
których nie da się stłumić w instrumencie akustycz-
nym. 
Używaj tego parametru do określenia, jak wyraźne 
powinny być zakłócenia, generowane przez symu-
lowane wentyle sekcji wiolinowej. 
 

Dostępne 
wartości –40~Std~+40 

 Wartość domyślna: Std 
 
Zakłócenia od guzików basowych 
W większości akordeonów do odtwa-
rzania partii basowych służy klawia-
tura guzikowa. Naciskane guziki 
takiej klawiatury generują zakłócenia. 
Używaj tego parametru do określania, jak wyraźne 
powinny być te zakłócenia. 
 

Dostępne 
wartości –40~Std~+40 

 Wartość domyślna: Std 
 
Warkot piszczałek basowych 
Symulowanie typowych zakłóceń, 
generowanych przez piszczałki ba-
sowe zanim całkowicie przestaną 
wibrować. 
Każdy instrument z rodziny akordeonów posiada 
własny rodzaj takiego warkotu. 
Używaj tego parametru do określania, jak wyraź-
ne powinny być te zakłócenia. 
 

Dostępne 
wartości –40~Std~+40 

 Wartość domyślna: Std 
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Poziom głośności zakłóceń, generowanych 
przez wentyle guzików sekcji basowej, gdy 
aktywna jest sekcja FREE BASS 
W większości akordeonów do odtwarza-
nia partii basowych służy klawiatura gu-
zikowa. Naciskane guziki takiej klawiatu-
ry generują zakłócenia. 
Używaj tego parametru do określania, jak wyraźne po-
winny być te zakłócenia. 

 

Dostępne 
wartości Off, –40~Std~+40 

 Wartość domyślna: Std 
 

Warkot piszczałek basowych, gdy aktywna 
jest sekcja FREE BASS 
Symulowanie typowych zakłóceń, gene-
rowanych przez piszczałki basowe za-
nim całkowicie przestaną wibrować. 
Każdy instrument z rodziny akordeonów 
posiada własny rodzaj takiego warkotu. 
Używaj tego parametru do określania, jak wyraźne 
powinny być te zakłócenia. 

 

Dostępne 
wartości Off, –40~Std~+40 

 Wartość domyślna: Std 
 

Tempo pracy metronomu 
Określania tempa pracy metronomu. 
Patrz strona 35, aby dowiedzieć się, jak 
włączyć metronom. 

 
Dostępne 
wartości 20~250 

 Wartość domyślna: 120 
 

Metrum metronomu 
Określanie metrum. Patrz strona 35, aby 
dowiedzieć się, jak włączyć metronom. 

 

Dostępne 
wartości 1~8 

 Wartość domyślna: 1 
 

Poniższa tabela podaje, jakie metrum kryje się pod 
wyświetlaną wartością: 

 

Wartość Metrum Wartość Metrum 
1 1/4 5 5/4 
2 2/4 6 6/4 
3 3/4 7 6/8 
4 4/4 8 9/8 

 

Poziom głośności dźwięków metronomu 
Regulacja głośności dźwięków metro-
nomu, jeśli jest zbyt cichy lub zbyt gło-
śny. Patrz strona 35, aby dowiedzieć się, 
jak włączyć metronom. 

 

Dostępne 
wartości Off, 1~127 

 Wartość domyślna: 100 
 

Funkcja metronomu 
Określanie funkcji, jaką pełnić 
będzie kombinacja registra [SET] i 
registra wiolinowego [3]. Patrz 
akapit „Korzystanie z metronomu” 
na s. 35. 
 

Dostępne 
wartości 1, 2 

 Wartość domyślna: 1 
 

Dostępne opcje to: 
 

Wartość Opcja 
1 Metronom 
2 MIDI Start/Stop 

 

■ Metronom 
Wybranie tej opcji pozwala korzystać z wewnętrzne-
go metronomu. 
 

■ MIDI Start/Stop 
W tym przypadku naciśnięcie kombinacji registrów 
[SET]+[3] będzie działać jak sterownik MIDI, uru-
chamiający i zatrzymujący odtwarzanie w zewnętrz-
nym sekwencerze lub aranżerze. 

 
Typ pogłosu 
Efekt wywołuje wrażenie, że grasz w 
sali koncertowej, w kościele lub w 
pokoju. Efekt pogłębia brzmienie. 
Parametr służy do wybierania typu 
efektu pogłosowego, stosowanego 
przez procesor akordeonu. 
 

Parametr ten jest parametrem typu MAKRO, wywołu-
jącym z pamięci fabrycznie dobrane wartości dla 
wszystkich parametrów składowych efektu pogłoso-
wego. Dostępne opcje to: 
 

War-
tość Typ Znaczenie 
1 
2 
3 

Room1 
Room2 
Room3 

Symulacje akustyki pokoju. Efekty 
charakteryzują się wyraźnym, 
przestrzennym pogłosem. 

4 
5 

Hall1 
Hall2 

Symulacje pogłosu, typowego dla 
sali koncertowej, o głębszym efek-
cie pogłosowym niż w przypadku 
efektów poprzednich. 

6 Plate 

Symulacja pogłosu, uzyskiwanego 
za pomocą stalowej płyty (studyj-
ne urządzenie, w którym do uzy-
skania naturalnie brzmiącego 
efektu pogłosowego wykorzystuje 
się stalową płytę). 

7 Delay Typowa linia opóźniająca, kreują-
ca efekt echa. 

8 PanningDly

Linia opóźniająca, w której sygnał 
opóźniony pojawia się na prze-
mian w lewym i prawym kanale 
stereofonicznym. Efekt jest sku-
teczny, gdy stosujesz wyjście 
stereofoniczne. 
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Głębokość pogłosu 
Parametr służy do określania pozio-
mu efektu pogłosowego w odniesie-
niu do poziomu sygnału nieprzetwo-
rzonego. 
Wybierz wartość „0”, jeśli nie chcesz używać efektu 
pogłosowego. 

 

Dostępne 
wartości 0~127 

 Wartość domyślna: 64 
 

Typ efektu modulowanego 
Efekty typu CHORUS wzbogacają 
brzmienie i nadają mu przestrzeni. 
Masz do wyboru 8 typów efektów. 
Jest to parametr typu MAKRO, wywołującym z pa-
mięci fabrycznie dobrane wartości dla wszystkich 
parametrów składowych efektu. 

 

Dostępne 
wartości 1~8 

 Wartość domyślna: 7 
 
Dostępne opcje to: 
War-
tość Typ Znaczenie 
1 
2 
3 
4 

Chorus 1 
Chorus 2 
Chorus 3 
Chorus 4 

Konwencjonalne efekty typu 
CHORUS, uprzestrzenniające i 
pogłębiające brzmienie. 

5 FBack Chr 
Efekt CHORUS wyposażony 
dodatkowo w efekt FLANGER o 
łagodnym brzmieniu. 

6 Flanger To efekt, który brzmi tak, jak start 
i lądowanie odrzutowca. 

7 Short Delay Linia opóźniająca o krótkim cza-
sie opóźnienia. 

8 ShortDly FB 
Linia opóźniająca o krótkim cza-
sie opóźnienia i wielu powtórze-
niach. 

 
Głębokość efektu modulowanego 
Parametr służy do określania pozio-
mu efektu modulowanego w odnie-
sieniu do poziomu sygnału nieprze-
tworzonego. Wybierz wartość „0”, jeśli 
nie chcesz używać efektu modulowa-
nego. 

 

Dostępne 
wartości 0~127 

 Wartość domyślna: 64 
 
Czułość sekcji ORCHESTRA na dynamikę gry 
Określanie czułości klawiatury wioli-
nowej na dynamikę gry w przypadku 
stosowania brzmienia orkiestrowego. 

 

Dostępne 
wartości 1~10 

 Wartość domyślna: 6 

 

 
Dostępne opcje to: 
 

Wartość Opcja Wartość Opcja 
1 Fixed Low 6 High 
2 Fixed Medium 7 Fixed L + Bellows

3 Fixed High 8 Fixed M + Bellows

4 Low 9 Fixed H + Bellows

5 Medium 10 Bellows 
 

■ Fixed Low, Fixed Medium,  Fixed High 
Krzywe reakcji, które w nazwie mają słowo „Fixed” 
(stała), zawsze posługują się taką samą wartością, bez 
względu na to, jak szybko lub jak wolno naciskasz kla-
wisze lub guziki. 
Opcja „Low” oznacza, że stosowana jest mała wartość, 
„Mid” oznacza wartość średnią, a „High” wysoką. 

 

■ Low, Medium, High 
Krzywa „Low” oznacza, że nawet względnie niewielki 
nacisk na klawisze powoduje, że poziom głośności nut 
jest wysoki. Krzywa „High” odpowiada najbardziej czu-
łej dynamice. Wymaga stosunkowo dużej siły nacisku 
na klawisze, ale dostarcza wielu ekspresyjnych opcji.  
Krzywa „Med” jest opcją pośrednią. 

 

■ Fixed L+Bellows, Fixed M+Bellows, Fixed H+Bellows 
Te krzywe wskazują, że brzmienie orkiestrowe będzie 
używać stałego poziomu głośności, ale będzie ją moż-
na zmieniać ruchami miecha. 

 

■ Bellows 
Opcja „Bellows” oznacza, że do sterowania ekspresją 
sekcji ORCHESTRA używany będzie miech akordeonu 
– w tym przypadku klawiatura akordeonu nie generuje 
wartości dynamiki. 

 

 
Dobranie parametrowi „bLC” (s. 49) opcji ze wskaźnikiem 
„Fixed” umożliwia efektywne wyłączenie czujnika miecha. 
Oznacza to, że żadna wartość ze wskaźnikiem „Bellows” 
nie będzie działać, ponieważ akordeon nie będzie „słuchać” 
ruchów miecha. 

 
Czułość na dynamikę orkiestrowego 
brzmienia sekcji basowej i akordowej 
Określanie czułości guzików basowych 
i akordowych na dynamikę gry w przy-
padku stosowania orkiestrowych 
brzmień perkusyjnych. 

 
Dostępne 
wartości 1~10 

 Wartość domyślna: 8 
 

Dostępne opcje to: Fixed Low, Fixed Medium, Fixed 
High, Low, Medium,  High, Fixed L + Bellows, Fixed 
M + Bellows, Fixed H+ Bellows, Bellows. Znaczenie 
opcji w opisie parametru „o t” na s. 48. 
 

 
Dobranie parametrowi „bLC” (s. 49) wartości ze wskaźnikiem 
„Fixed” umożliwia efektywne wyłączenie czujnika miecha. 
Oznacza to, że żadna wartość ze wskaźnikiem „Bellows” nie 
będzie działać, ponieważ akordeon nie będzie „słuchać” 
ruchów miecha. 
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Czułość akordeonu na pracę miecha 
Funkcja służy do określania, jak akordeon 
powinien reagować na ruchy miecha. Sto-
sowana czułość powinna zależeć od spo-
sobu gry. 

 

Dostępne 
wartości 1~8 

 Wartość domyślna: 6 
 
Dostępne opcje to: 

 

Wartość Opcja Wartość Opcja 
1 Fixed Low 5 Light 
2 Fixed Medium 6 Standard 
3 Fixed High 7 Heavy 
4 X Light 8 X Heavy 

 

■ Fixed Low, Fixed Medium,  Fixed High 
 Krzywe reakcji, które w nazwie mają słowo „Fixed”, zaw-

sze posługują się taką samą wartością, bez względu na 
to, jak szybko lub jak wolno rozciągasz lub ściskasz 
miech (brak sterowania dynamiką ruchu). Opcja „Low” 
oznacza, że stosowana jest mała wartość, „Mid” ozna-
cza wartość średnią, a „High” wysoką. 

 

■ X Light, Light 
 „Light” oznacza, że nie musisz mocno rozciągać lub ści-

skać miech, aby uzyskać pożądany skutek. Opcja „X-
Light” oznacza, że wystarczą jeszcze delikatniejsze ru-
chy miecha (X = ekstra). 

 

■ Standard 
 „Standard” oznacza normalną czułość miecha. 
 

■ Heavy and X Heavy 
 „Heavy” oznacza większe zróżnicowanie niuansów arty-

kulacyjnych. „X-Heavy” jest opcją jeszcze bogatszą. 
 
Przestrzenność stereofoniczna 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby za-
pewnić naturalną stereofonię brzmień 
akordeonowych. 
Jeśli uważasz, że obraz stereo jest zbyt szeroki (lub wolisz 
dobrać ustawienia panoramy stereo za pomocą miksera), 
użyj tej funkcji do zmodyfikowania tego obrazu. 

 
Dostępne 
wartości –63~–1, Nat, Ful 

 Wartość domyślna: Nat 
 
Opcja „Ful” tworzy najszerszy obraz stereofoniczny. 
Opcja „Nat” oznacza, że stosowany będzie naturalny efekt 
stereofoniczny. 
Wartość „-63” odpowiada skrajnie zawężonemu obrazowi 
stereofonicznemu. 
Wszystkie pozostałe wartości oznaczają większą lub 
mniejszą redukcję obrazu stereofonicznego. 
 

 
 

Tryb wiolinowy (tylko model guzikowy) 
W przypadku akordeonu akustycz-
nego istnieje wiele wariantów chro-
matycznych tego instrumentu, posia-
dających odmienny układ guzików 
wiolinowych sekcji TREBLE. 
 

Dostępne 
wartości 1~6 

 Wartość domyślna: 1 
 

Dostępne opcje to: 
 

Wartość Opcja Wartość Opcja 

1 C-Griff Europe 4 B-Griff Fin 

2 C-Griff 2 5 D-Griff 1 

3 B-Griff Bajan 6 D-Griff 2 
 

Ponieważ ten akordeon jest instrumentem elektro-
nicznym, zmiana przypisania nut do guzików polega 
na wybraniu odpowiedniego szablonu, najlepiej od-
powiadającego potrzebom grającego. Prawdopodob-
nie tylko raz zmienisz wartość tego parametru. Ale 
gdy pozwolisz jakiemuś facetowi z innego kraju za-
grać na tym instrumencie, to w takim przypadku miło 
będzie wiedzieć, że istnieją inne opcje. 
Przyjrzyj się rysunkom na s. 50 i 51, aby zidentyfiko-
wać potrzebną opcję. Zwróć uwagę na nazwy nut 
(wszystkie dźwięki C występują na szarym tle) i jak 
są one rozmieszczone, a następnie dokonaj wyboru. 
Cyfry przy literach oznaczają oktawę. Liczby pod 
nazwami nut są odpowiadającymi im numerami w 
systemie MIDI. 
Zwróć uwagę, że guziki sekcji TREBLE są białe (dla 
nut bez alteracji) i czarne (nuty z alteracją, tzn. # lub 
b). Układ kolorów nie zmienia się po wybraniu innego 
systemu. 
W wyposażeniu akordeonu znajdują się dodatkowe 
białe i czarne guziki. Możesz użyć tych guzików w 
celu takiego dostosowania układu białych i czarnych 
guzików, aby odpowiadał wybranego trybowi wioli-
nowemu. 
Aby to zrobić, najpierw usuń guzik, który chcesz 
zastąpić, kręcąc nim w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, a następnie wkręć nowy, 
kręcąc nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazó-
wek zegara. 
 

 
 

 
Ten parametr nie jest resetowany po załadowaniu domyśl-
nych wartości fabrycznych (s. 64). 
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Tryb wiolinowy (1/2) 
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Tryb wiolinowy (2/2) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Określanie systemu nutowego dla sekcji 
FREE BASS 
Wybieranie nuty systemowej, używanej w 
trybie FREE BASS. Wspominaliśmy już, że 
na świecie istnieje mnóstwo odmian akor-
deonu. To samo odnosi się do systemów 
FREE BASS. 

 

Dostępne 
wartości 1~5 

 Wartość domyślna: 1 
 

Dostępne opcje to: 
 

Wartość Opcja Wartość Opcja 
1 Minor 3rd 4 N. Europe 
2 Bajan 5 Finnish 
3 Fifth   

 

Model FR-1x wyposażono w 5 najpopularniejszych 
trybów (patrz rysunek na stronie 52). Pamiętaj, że 
wybrany tutaj system będzie dostępny tylko wtedy, 
gdy sekcja FREE BASS będzie aktywna. Nie ma to 
żadnego wpływu na „zwykły” tryb basowy. 
 

 
Akordeon został fabrycznie wyposażony w kilka kapturków, 
pomagających w lokalizowaniu guzików basowych i akor-
dowych bez konieczności patrzenia na nie. Patrz również 
s. 28. 
 

 
Ten parametr nie jest resetowany po załadowaniu domyśl-
nych wartości fabrycznych (s. 64). 
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Tryb FREE BASS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C3= numer nuty 48) 

 

 
Nazwy nut na guzikach basowych odpowiadają numerom nut MIDI. Zasięg nutowy sekcji basowej to jedna oktawa. 
 

 
Aktualny zasięg brzmienia zależy od typu piszczałek oraz stopażu. 



53

V-Akordeon Roland
Orchestra Level 

 

 

Określanie ilości rzędów guzików basowych 
 

Parametr służy do określania ilości 
rzędów guzików basowych, przezna-
czonych do odtwarzania nut baso-
wych. 
W ustawieniu fabrycznym dysponujesz dwoma rzę-
dami guzików basowych i czterema rzędami guzików 
akordowych. 

 

Dostępne 
wartości 1~7 

 Wartość domyślna: 1 
 
 

Dostępne opcje to: 
 

War-
tość Opcja War-

tość Opcja 

1 2 Bass Rows 5 3 Bass Rows B-5dim

2 3 Bass Row A-7th 6 3 Bass Rows Bx-7th

3 3 Bass Rows A-
5dim 7 3 Bass Rows Bel-

gium 
4 3 Bass Rows B-7th   

 

■ 2 Bass Rows 
 Po wybraniu tej opcji dostępne są dwa rzędy guzi-

ków basowych i 4 rzędy guzików akordowych (war-
tość domyślna). 

 

■ 3 Bass Rows A-7th, 3 Bass Rows A-5dim 3 
Bass Rows B-7th, 3 Bass Rows B-5dim 

 Po wybraniu tej opcji zyskujesz jeden rząd guzików 
basowych, ale tracisz guziki akordów zmniejszo-
nych. 

 Wskaźniki „A-7th” i „B-7th” oznaczają, że szósty 
rząd akordowy odtwarza akordy septymowe bez 
kwinty. 

 W przypadku w akordzie C7 wybrzmiewają tylko 
nuty C-E-B (nie ma kwinty G). Różnica pomiędzy 
opcją „A-7th” i “B-7th” polega na innym rozmiesz-
czeniu nut basowych (patrz rysunek na stronie 54). 

 Opcje „A-5dim” i „B-5dim” oznaczają, że akordy 
septymowe nie będą zawierać toniki akordu. Akord 
C7 będzie się więc składać z nut E-G-B (bez toniki 
C). Różnica pomiędzy opcją „A-5dim” i “B-5dim” 
polega na innym rozmieszczeniu nut basowych 
(patrz rysunek na stronie 54). 

 

■ 3 Bass Rows Bx-7th 
 Ta opcja odwraca układ „B-7th” (od prawej do le-

wej), a więc nuta C3 przesuwa się z szóstej pozycji 
na dziewiątą. 

 

■ 3 Bass Rows Belgium 
 Symulacja „prostej” belgijskiej klawiatury basowo-

akordowej. Patrz rysunek na s. 54 odnośnie układu 
nut. 

 

 
Akordeon został fabrycznie wyposażony w kilka kaptur-
ków, pomagających w lokalizowaniu guzików basowych i 
akordowych bez konieczności patrzenia na nie. Patrz 
również s. 28. 

 

 
Ten parametr nie jest resetowany po załadowaniu do-
myślnych wartości fabrycznych. 

 

Tryb BASS-TO-TREBLE 
 

Po włączeniu tego trybu akordeon 
może być używany jako akordeon 
fagotowy. W tym trybie partia basowa 
jest odtwarzana prawą ręką. 
Guziki basowe i akordowe są nieczynne (prawdziwy 
akordeon fagotowy nie ma guzików basowo-
akordowych i można na nim grać tylko jedną ręką). 
 

Dostępne 
wartości Off, On 

 Wartość domyślna: Off 
 
 

Sterowanie funkcjami 
Parametr umożliwia używanie 
guzików basowych, najbliższych 
logo FR-1x, do wybierania lub 
sterowania różnymi funkcjami. 
Po wybraniu wartości „On” za pomocą tych guzików 
nie będzie można odtwarzać nut lub akordów. 
 

Dostępne 
wartości Off, On 

 Wartość domyślna: Off 
 
 

 
 

Guziki mają niżej podane domyślne ustawienia fabryczne. 
 

Guzik basowy Funkcja Guzik basowy Funkcja 

1 Odstrajanie 
w dół 4 Wyłączanie 

funkcji BRAKE

2 Odstrajanie 
w górę 5 Włączanie 

funkcji BRAKE

3 Modulacja 6 

Przełączanie 
prędkości 
wirowania w 
efekcie 
ROTARY 
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Określanie ilości rzędów guzików basowych 
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Funkcja AUTO OFF 
Parametr służy do określania czasu 
bezczynności, podczas którego zasi-
lanie będzie podtrzymywane. 

 

Dostępne 
wartości Off, On 

 Wartość domyślna: Off 
 

Dostępne opcje to: 
 

Wartość Znaczenie Wartość Znaczenie 

Off Funkcja wyłą-
czona 2 15 minut 

1 10 minut 3 20 minut 
 

OSTRZEŻENIE: Należy pamiętać, że nie zachowa-
ne zmiany zostaną stracone po wyłączeniu zasilania 
za pomocą tej funkcji. Zachowuj ważne dane tak 
szybko, jak to możliwe. 
 
Parametr „SP” 
Gdy akordeon jest używany pod-
czas występu na żywo i jest podłą-
czony do zewnętrznego systemu 
nagłaśniającego, wygodniej będzie czasem wyłą-
czyć głośniki wewnętrzne, aby oszczędzać baterie. 
Patrz również akapit „Wyłączanie głośników we-
wnętrznych” na s. 36. 

 
Dostępne 
wartości Off, On 

 Wartość domyślna: On 
 

Wartość „Off” oznacza, że wewnętrzne głośniki bę-
dą wyłączone. Wartość „On” oznacza, że we-
wnętrzne głośniki będą włączone. 
 
Parametr „oLA” 
Akordeon posiada funkcję, umożli-
wiającą dopasowywanie poziomu 
sygnału wyjściowego do urządzenia 
audio, do którego jest podłączony. 
Wartość tłumienia jest wyrażana w decybelach. 

 
Dostępne 
wartości –12, –6, Off 

 Wartość domyślna: Off 
 

 
Funkcja nie zmienia poziomu sygnału, kierowanego do 
głośników wewnętrznych. 

Pozostałe funkcje 
Niżej podane funkcje omówiono w rozdziale „Za-
rządzanie danymi przez port USB” na s. 40. 
 
■ Parametr „USt” 
 Ładowanie zestawów z pamięci 

USB do jednej z czterech komó-
rek pamięci wewnętrznej. Patrz 
akapit „Ładowanie Programu 

 Użytkownika z pamięci USB (opcjonalna)” na s. 
41. 

 

■ Parametr „UrC” 
 Przywracanie ustawień fabrycz-

nych wybranemu Zestawowi 
Użytkownika. W jednej operacji 
ładowany jest tylko jeden zestaw 
danych. Patrz również s. 64. 

 
■ Parametr „UPG” 
 Ładowanie dziesięciu Programów 

Użytkownika z pamięci USB (pod 
warunkiem, że wcześniej zostały 
tam zachowane). 

 Patrz również akapit „Ładowanie Programu 
Użytkownika z pamięci USB (opcjonalna)” na s. 
40. 

 

■ Parametr „Snd” 
 Dodawanie nowych brzmień. 

Patrz akapit „Ładowanie nowych 
brzmień z pamięci USB (opcjo-
nalna)” na s. 42. 

 
■ Parametr „SAv” 
 Zachowywanie Programów 

Użytkownika w opcjonalnej 
pamięci USB, podłączonej do 
akordeonu.  Patrz akapit „Zachowywanie Programu Użyt-
kownika w pamięci USB (opcjonalna)” na s. 40. 
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14. Współpraca z urządzeniami MIDI 
 
 

Podłączenie zewnętrznych urządzeń MIDI i wymiana danych umożliwia sterowanie jednym urządzeniem za pomo-
cą drugiego. Można np. generować dźwięk innych instrumentów, przełączać brzmienia lub transmitować komuni-
katy MIDI z akordeonu w celu odtwarzania brzmień w zewnętrznym module brzmieniowym. 

 

 Czym jest MIDI? 
 System MIDI, skrót od „Musical Instrument Digital 

Interface” został opracowany w formie uniwersal-
nego standardu, umożliwiającego wymianę danych 
muzycznych pomiędzy elektronicznymi instrumen-
tami i komputerami. Gniazda MIDI można używać 
do łączenia instrumentu z urządzeniami zewnętrz-
nymi w celu uzyskania jeszcze większej wszech-
stronności. 

 

 
Podłączanie do akordeonu 
zewnętrznego urządzenia MIDI 
Akordeon posiada jedno gniazdo MIDI, używane 
do transmisji komunikatów MIDI. 

1. Zredukuj do minimum poziom głośności 
wszystkich urządzeń. 

 

 
 

2. Kablem MIDI (sprzedawany oddzielnie) po-
łącz gniazdo [MIDI OUT] akordeonu z 
gniazdem MIDI IN w zewnętrznym urzą-
dzeniu MIDI. 

 Połączenie do transmisji komunikatów MIDI do 
zewnętrznego urządzenia MIDI 

 

3. Dobierz poziom głośności w obu urządze-
niach. 

 

4. Jeśli zachodzi potrzeba, w akordeonie i ze-
wnętrznym urządzeniu MIDI dobierz usta-
wienia kanałów MIDI. 

 Sekcje akordeonu używają następujących kanałów 
MIDI: 

 

Partia 
Kanał 
nadawczo-
odbiorczy 

Sekcja wiolinowa 1 
Sekcja basowa lub FREE BASS 2 
Sekcja akordowa 3 
Sekcja wiolinowa orkiestrowa lub orga-
nowa 4 

Sekcja basowa orkiestrowa 5 
Sekcja akordowa orkiestrowa  6 
Sekcja orkiestrowa trybu FREE BASS 7 
Zestaw perkusyjny (komunikaty nutowe) 10* 
Zasadniczy kanał komunikacyjny (do 
wywoływania Zestawów) 13 

[*] Tego nie można zmienić.  
 

 
Patrz instrukcja obsługi zewnętrznego urządzenia MIDI 
odnośnie ustawień kanałów MIDI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zewnętrzne urządzenie MIDI: MIDI IN 

 
 

 
Odbiór komunikatów MIDI jest możliwy tylko gniazdem 
[USB COMPUTER]. 



57

V-Akordeon Roland
Komunikacja gniazdem [USB COMPUTER]

 

 

 

 
Komunikacja gniazdem [USB 
COMPUTER] 
Jeśli gniazdo [USB COMPUTER] połączysz z kom-
puterowym portem USB za pomocą dostępnego w 
sprzedaży kabla USB, da to możliwość wykonywania 
następujących rzeczy. 
Transfer danych między instrumentem i komputero-
wym programem sekwencerowym, co pozwala ko-
rzystać z szerokiego wachlarza możliwości, związa-
nych z produkcją i edycją danych muzycznych. 

1. Typowym kablem MIDI (złącza typu AB, 
dostępny w sprzedaży) połącz akordeon z 
komputerem w pokazany niżej sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gniazdo [USB COMPUTER] 

 
 
 

Gniazdo USB 

 
 

Komputer 
Kabel USB 

 

2. Wybierz sterownik USB, którego chcesz 
używać (patrz s. 63). 

3. Odnośnie wymagań systemowych patrz 
strona www firmy Roland. 

 Strona firmy Roland: http://www.roland.com/ 
 

Jeśli komputer „nie widzi” akordeonu 
Zazwyczaj połączenie instrumentu z komputerem 
nie wymaga instalowania sterownika. Jednakże w 
przypadku pojawienia się jakichś problemów lub 
gdy komunikacja jest niestabilna, zastosowanie 
oryginalnego sterownika firmy Roland może roz-
wiązać ten problem. 
Szczegóły odnośnie ściągnięcia i instalacji orygi-
nalnego sterownika firmy Roland można znaleźć 
na stronie internetowej. http://www.roland.com/ 
Wybierz sterownik, którego chcesz używać i za-
instaluj go. Szczegóły na stronie 63. 

 

■ Ostrzeżenie 
• Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia głośników, przed 

wykonaniem jakichkolwiek połączeń kablowych zaw-
sze upewniaj się, że poziom głośności sprzętu jest 
zredukowany do minimum, a zasilanie jest wyłączone. 

• Portem USB można transmitować i odbierać tylko 
komunikaty MIDI. Danych audio nie można odbierać 
ani transmitować. 

• Przed uruchomieniem programu komputerowego MIDI 
włącz zasilanie akordeonu. Nigdy nie włączaj ani nie 
wyłączaj zasilania akordeonu, gdy działa program 
komputerowy. 

http://www.roland.com/�
http://www.roland.com/�
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Wykaz parametrów MIDI 
Pokazane niżej parametry to w rzeczywistości kontynuacja wykazu parametrów ze strony 45. 

 

Na wyświetlaczu Pełna nazwa Zakres ustawień Domyślnie Strona 

Zewnętrzny sekwencer No, Yes No 59* 

Kanał komunikacyjny MIDI sekcji wiolinowej 1~16, Off 1 60 

Transpozycja oktawowa sekcji wiolinowej –3~0~3 0 60 

Kanał komunikacyjny MIDI sekcji basowej i FREE BASS 1~16,  Off 2 60 

Transpozycja oktawowa sekcji basowej i FREE BASS –3~0~3 0 60 

Kanał komunikacyjny MIDI sekcji akordowej 1~16,  Off 3 60 

Transpozycja oktawowa sekcji akordowej –3~0~3 0 61 

Kanał komunikacyjny MIDI sekcji organowej lub orkiestrowej 1~16,  Off 4 61 

Transpozycja oktawowa sekcji organowej lub orkiestrowej –3~0~3 0 61 

Kanał komunikacyjny MIDI sekcji ORCH BASS 1~16,  Off 5 61 

Transpozycja oktawowa sekcji ORCH BASS –3~0~3 0 61 

Kanał komunikacyjny MIDI sekcji ORCH CHORD 1~16,  Off 6 61 

Transpozycja oktawowa sekcji ORCH CHORD –3~0~3 0 61 

Kanał komunikacyjny MIDI sekcji ORCH w trybie FREE BASS 1~16,  Off 7 61 

Transpozycja oktawowa sekcji ORCH w trybie FREE BASS –3~0~3 0 61 

Podstawowy kanał komunikacyjny 1~16, Off 13 61 

Transmisja komunikatów PROGRAM CHANGE Off, On On 62 

Przełącznik transmisji dynamiki pracy miecha Off, On Off 62 

Przełącznik transmisji dynamiki pracy miecha dla sekcji wiolinowej Off, On Off 62 

Przełącznik transmisji dynamiki pracy miecha dla sekcji basowej i akordowej 
oraz trybu FREE BASS Off,  On Off 62 

Przełącznik transmisji dynamiki pracy miecha dla sekcji orkiestrowej i orga-
nowej Off, On Off 62 

Przełącznik transmisji dynamiki pracy miecha dla orkiestrowej sekcji basowejOff,  On Off 62 

Przełącznik transmisji dynamiki pracy miecha dla orkiestrowej sekcji akor-
dowej Off, On Off 62 

Przełącznik transmisji dynamiki pracy miecha dla sekcji orkiestrowej w 
trybie FREE BASS 

Off, On Off 62 

Transmisja dynamiki On, 1~127 On 62 

Rozdzielczość komunikatów o dynamice pracy miecha 1~4 2 63 

Sterownik USB Gen, Ven Gen 63 

*: Wartość parametru jest resetowana po wyłączeniu zasilania 
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Wywoływanie żądanego pa-
rametru MIDI 

1. Przytrzymaj wciśnięty register [SET], aby 
uruchomić tryb roboczy PARAMETER. 

 Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostatnio 
wybranego parametru (w naszym przykładzie 
jest to parametr „AUd”). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jeśli zachodzi potrzeba, użyj registra [3] 
lub [4], aby odszukać żądany parametr. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Tutaj wybrano parametr „CHd”.) 
 

 
 Równoczesne naciśnięcie registrów wiolinowych [3] i 

[4] wywołuje na przemian parametr „AUd” (pierwszy 
parametr trybu PARAMETER) i parametr „ESq” 
(pierwszy parametr grupy MIDI). To może pomóc w 
„przybliżeniu się” do żądanego parametru. 

3. Registrem wiolinowym [1] lub [2] dobierz 
żądaną wartość parametru. 

 

 
 

 
Aby przywrócić zachowaną w pamięci wartość edy-
towanego parametru, naciśnij równocześnie regi-
stry wiolinowe [1] i [2]. 
 

4. Aby zmienić wartość innego parametru 
MIDI, powtórz polecenia punktów 2 i 3. 

5. Jeśli wartość parametru chcesz zmienić 
tylko na jakiś czas, naciśnij register [SET], 
aby wyłączyć tryb PARAMETER. 

 W przeciwnym razie zachowaj ustawienia: 
 

Zachowywanie zmian 
1. Przytrzymaj wciśnięty register [SET], aż 

na wyświetlaczu pojawi się stan, jak na 
poniższym rysunku: 

 

 
 

2. Naciśnij register wiolinowy [2], aby za-
chować zmiany. 
Na ekranie pojawi się obraz, jak na poniższym 
rysunku: 

 

 
 

Jeśli nie chcesz zachowywać zmian, naciśnij 
register wiolinowy [1]. Na wyświetlaczu na 
krótko pojawi się komunikat „no”. 

3. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM], 
aby zatwierdzić. 
Ustawienia są zachowywane w pamięci wewnętrz-
nej, pojawia się komunikat „y.E.S.” (migają trzy 
kropki), a po zachowaniu ustawień pojawia się ko-
munikat „don”. Potem wyświetlacz przyjmie stan-
dardowy wygląd. 

 

 
Parametry grupy MIDI 
Zewnętrzny sekwencer 
Parametr służy do nawiązywania 
połączenia, gdy akordeon jest 
połączony z komputerem poprzez 
gniazdo [USB COMPUTER]. 
 

Dostępne 
wartości No, Yes 

 Wartość domyślna: No 
 

■ No 

Wybierz tę wartość, jeśli chcesz, aby praca klawia-
tur akordeonu była transmitowana do zewnętrznych 
urządzeń MIDI. W tym przypadku akordeon nie bę-
dzie odbierać komunikatów MIDI. 
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■ Yes 
Wybierz tę wartość, jeśli chcesz odbierać komu-
nikaty MIDI, generowane przez urządzenie ze-
wnętrzne. 
Jeśli wybierzesz wartość „YES”, moduł brzmie-
niowy akordeonu zostanie odłączony od klawia-
tur. Jeśli połączysz akordeon z komputerem po-
przez gniazdo [UB COMPUTER], a w używanym 
programie sekwencerowym lub programie typu 
DAW włączysz funkcję SOFT THRU, komunikaty 
nutowe z klawiatur akordeonu będą trafiać do je-
go modułu brzmieniowego poprzez komputer. 

 

 
 
 
 
 
 

Dane trafiają do 
modułu brzmie-
niowego akorde-
onu po przejściu 
przez komputer 
 

Połączenie USB 
 

Dane transmi-
towane przez 
akordeon 

 
 

Funkcja SOFT 
THRU włączona 

 
 
 
 
 

 
Odnośnie wymaganych połączeń, patrz akapit „Komu-
nikacja gniazdem [USB COMPUTER]” na s. 57. 

 

 
Kanał komunikacyjny MIDI sekcji wiolinowej 
Ten parametr służy do wybierania 
kanału MIDI dla sekcji wiolinowej 
(akordeonowej). Ustawienia odno-
szą się do komunikatów MIDI. 

 

Dostępne 
wartości 1~16, OFF 

 Wartość domyślna: 1 
 

■ 1~16 
 Określanie numeru kanału MIDI 
 

■ Off 
 Wybierz wartość „Off”, jeśli chcesz wyłączyć 

transmisję i odbiór komunikatów MIDI dla tej sek-
cji. 

 

 
Chociaż oczywiście można przypisywać ten sam numer 
kanału MIDI do kilku sekcji, to jednak skutki takiego kro-
ku zazwyczaj rozczarowują i mogą wprowadzać 
zamieszanie. 

 

Transpozycja oktawowa sekcji wiolinowej 
Transponowanie w górę lub w dół o 
maksymalnie 3 oktawy nut MIDI, 
transmitowanych przez sekcję 
TREBLE. 
 

Dostępne 
wartości –3~0~3 

 Wartość domyślna: 0 
 

Parametr jest pomocny wtedy, gdy np. akordeonowy 
rejestr wiolinowy sekcji TREBLE powinien grać uni-
sono z brzmieniem fletu, odtwarzanym z zewnętrz-
nego modułu brzmieniowego, którego dźwięki byłyby 
o wiele za niskie, gdyby były odtwarzane bez trans-
pozycji. Jak wspomniano wyżej, każda nuta MIDI 
posiada własny, unikalny numer. Parametr dodaje 
(lub odejmuje) do numeru nuty, generowanej przez 
akordeon, liczbę 12 („1” oktawa), 24 („2” oktawy) lub 
36 („3” oktawy). 
 
Kanał komunikacyjny MIDI sekcji baso-
wej i FREE BASS 
Parametr służy do wybierania ka-
nału MIDI dla guzików basowych 
lub sekcji FREE BASS. 
 

Dostępne 
wartości 1~16, OFF 

 Wartość domyślna: 2 
 

Układ dobranych kanałów MIDI jest stosowany za-
równo podczas transmisji („TX”), jak i podczas odbio-
ru („RX”) komunikatów MIDI. 
 

■ 1~16 
 Wybieranie numeru kanału MIDI. 
 

■ Off 
 Wybierz wartość „Off”, jeśli chcesz wyłączyć 

transmisję i odbiór komunikatów MIDI dla tej sekcji. 
 
Transpozycja oktawowa sekcji basowej i 
FREE BASS 
Transponowanie w górę lub w dół o 
maksymalnie 3 oktawy nut MIDI, 
transmitowanych przez guziki ba-
sowe lub sekcję FREE BASS. 
 

Dostępne 
wartości –3~0~3 

 Wartość domyślna: 0 
 

Kanał komunikacyjny MIDI sekcji akordowej 
Parametr służy do wybierania ka-
nału MIDI dla guzików akordowych, 
używanych do odgrywania wybra-
nego rejestru akordeonowego. 
 

■ 1~16 
Wybieranie numeru kanału MIDI. 

 

Dostępne 
wartości 1~16, OFF 

 Wartość domyślna: 3 
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 Off 
Wybierz wartość „Off”, jeśli chcesz wyłączyć 
transmisję i odbiór komunikatów MIDI dla tej sekcji. 

 

Transpozycja oktawowa sekcji akordowej 
Parametr służy do transponowania w 
górę lub w dół o maksymalnie 3 
oktawy, nut MIDI transmitowanych 
przez guziki akordowe. 

 

Dostępne 
wartości –3~0~3 

 Wartość domyślna: 0 
 

Kanał komunikacyjny sekcji orkiestrowo-organowej 
Wybieranie kanału MIDI dla sekcji 
ORCH CHORD. 

 
Dostępne 
wartości 1~16, OFF 

 Wartość domyślna: 4 
 

■ 1~16 
 Wybieranie numeru kanału MIDI. 
 

■ Off 
 Wybierz wartość „Off”, jeśli chcesz wyłączyć 

transmisję i odbiór komunikatów MIDI dla tej sekcji. 
 

Transpozycja oktawowa sekcji orkiestrowej 
Parametr służy do transponowania 
w górę lub w dół maksymalnie o 3 
oktawy nut MIDI, transmitowanych 
przez sekcję orkiestrową. 

 

Dostępne 
wartości –3~0~3 

 Wartość domyślna: 0 
 

Kanał komunikacyjny MIDI basowej 
sekcji orkiestrowej 
Parametr służy do wybierania kanału 
MIDI dla orkiestrowej sekcji basowej. 

 

Dostępne 
wartości 1~16, OFF 

 Wartość domyślna: 5 
 

■ 1~16 
 Wybieranie numeru kanału MIDI. 
 

■ Off 
 Wybierz wartość „Off”, jeśli chcesz wyłączyć 

transmisję i odbiór komunikatów MIDI dla tej sek-
cji. 
 

Transpozycja oktawowa sekcji ORCH BASS 
Transponowanie w górę lub w dół 
maksymalnie o 3 oktawy nut MIDI, 
transmitowanych przez orkiestrową 
sekcję basową (ORCH BASS). 

 

Dostępne 
wartości –3~0~3 

 Wartość domyślna: 0 
 

Kanał komunikacyjny MIDI orkiestro-
wej sekcji akordowej 
Parametr służy do wybierania ka-
nału MIDI dla orkiestrowej sekcji 
akordowej. 
 

Dostępne 
wartości 1~16, OFF 

 Wartość domyślna: 6 
 

■ 1~16 

 Wybieranie numeru kanału MIDI. 
 

■ Off 

 Wybierz wartość „Off”, jeśli chcesz wyłączyć trans-
misję i odbiór komunikatów MIDI dla tej sekcji. 

 

Transpozycja oktawowa sekcji ORCH CHORD 
Transponowanie w górę lub w dół 
maksymalnie o 3 oktawy nut MIDI, 
transmitowanych przez akordową 
sekcję orkiestrową. 
 

Dostępne 
wartości –3~0~3 

 Wartość domyślna: 0 
 

Kanał komunikacyjny MIDI sekcji orkie-
strowej w trybie FREE BASS 
Parametr służy do wybierania ka-
nału MIDI dla sekcji orkiestrowej w 
ramach trybu FREE BASS. 
 

Dostępne 
wartości 1~16, OFF 

 Wartość domyślna: 7 
 

■ 1~16 
 Wybieranie numeru kanału MIDI. 
 

■ Off 

 Wybierz wartość „Off”, jeśli chcesz wyłączyć trans-
misję i odbiór komunikatów MIDI dla tej sekcji. 

 

Transpozycja oktawowa sekcji ORCH FREE BASS 

Parametr służy do transponowania w 
górę lub w dół maksymalnie o 3 oktawy 
nut MIDI, transmitowanych przez sekcję 
orkiestrową w trybie FREE BASS. 
 

Dostępne 
wartości –3~0~3 

 Wartość domyślna: 0 
 

Podstawowy kanał komunikacyjny 
Parametr służy do wybierania pod-
stawowego kanału komunikacyjne-
go MIDI. 
Kanał ten służy do wywoływania Zestawów za 
pomocą zewnętrznego urządzenia MIDI (za pomo-
cą komunikatów o zmianie brzmienia (PROGRAM 
CHANGE)). Patrz akapit „Implementacja MIDI” na 
s. 72 odnośnie zależności numeru Zestawu od 
wartości komunikatu PROGRAM CHANGE. 
 

Dostępne 
wartości 1~16, OFF 

 Wartość domyślna: 13 
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Pamiętaj również, że dobrany układ kanałów MIDI 
jest stosowany zarówno podczas transmisji („TX”), 
jak i podczas odbioru („RX”) komunikatów MIDI. 

 

 1~16 
 Wybieranie numeru podstawowego kanału komu-

nikacyjnego 
 

 Off 
Wybierz wartość „OFF”, jeśli nie chcesz transmitować 

i odbierać komunikatów MIDI tym kanałem. 
 
Transmisja komunikatów PROGRAM CHANGE 
Akordeon transmituje komunikat o 
zmianie brzmienia podstawowym ka-
nałem MIDI w momencie wywoływa-
nia Zestawu lub wybierania rejestru 
(kanałem MIDI, przypisanym do sekcji, dla której ten 
rejestr jest wybierany). To jest filtr MIDI, tzn. para-
metr, umożliwiający określanie, czy dany typ komu-
nikatów MIDI będzie transmitowany, czy nie. 

 

Dostępne 
wartości Off, On 

 Wartość domyślna: On 
 

■ Off 
 Wybierz tę wartość, jeśli nie chcesz, aby akordeon 

transmitował komunikaty PROGRAM CHANGE. 
 

■ On 
 Wybierz tę wartość, jeśli akordeon powinien 

transmitować komunikaty PROGRAM CHANGE. 
 

Przełączniki transmisji dynamiki pracy miecha 
Zapewne wiesz, że siła, z jaką rozciągasz i ściskasz 
miech akordeonu ma wpływ na brzmienie – jest to 
akustyczna odpowiedź akordeonu. Ten efekt można 
tłumaczyć na komunikaty MIDI, zrozumiałe dla 
większości zewnętrznych instrumentów. 
W standardzie MIDI występuje komunikat (kontro-
ler), przeznaczony do zdalnego sterowania pozio-
mem głośności: CC11. Jest głównie używany do ce-
lów, związanych z ekspresją (w podobny sposób, 
jak gitarzysta lub organista używa pedału sterowa-
nia głośnością). 
W akordeonie FR-1x można określać, czy kontroler 
ten będzie transmitowany z poszczególnych sekcji. 

 

■ Przełącznik transmisji dynamiki pracy miecha 
 Parametr umożliwia ustawienie 

wartości „On” lub „Off” wszystkim 
sześciu niżej opisanym parame- 

 trom („bE1”~„bE6”). Działa jako przełącznik glo-
balny. 

 

■ Parametr „bE1” 
 Filtrowanie transmisji kanałem 

akordeonowej sekcji wiolinowej. 
 

■ Parametr „bE2” 
 Filtrowanie transmisji kanałem 

sekcji basowej, akordowej lub 
FREE BASS. 

 

■ Parametr „bE3” 
Filtrowanie transmisji kanałem 
akordeonowej sekcji orkiestrowej 
lub organowej. 

■ Parametr „bE4” 
 Filtrowanie transmisji kanałem orkie-

strowej sekcji basowej. 
 

■ Parametr „bE5” 
 Filtrowanie transmisji kanałem 

orkiestrowej sekcji akordowej. 
 
■ Parametr „bE6” 
 Filtrowanie transmisji kanałem sekcji 

orkiestrowej w trybie FREE BASS. 
 

Dostępne 
wartości Off, On 

 Wartość domyślna: On 
 
■ Off 
 Wybierz tę wartość, jeśli nie chcesz, aby akordeon 

transmitował komunikaty PROGRAM CHANGE. 
 

■ On 
 Wybierz tę wartość, jeśli akordeon powinien transmi-

tować komunikaty PROGRAM CHANGE. 

 
Transmisja dynamiki 
Akordeon jest instrumentem czułym na 
dynamikę gry. Jest to bardzo poucza-
jące pojęcie, ponieważ poziom głośno-
ści i barwa tonów dźwięku nut, odtwa- 
rzanych za pomocą klawiatury wiolinowej i guzików 
basowych zależą od tego, jak silnie je naciskasz. In-
formacje o dynamice można transmitować poprzez 
system MIDI. 
Ten parametr umożliwia określanie, czy chcesz 
transmitować stałą wartość (jednakowa głośność), 
czy zmienną (tzn. wartość, zależną od siły naciśnię-
cia klawisza lub guzika). 
 
Dostępne 
wartości On, 1~127 

 Wartość domyślna: On 
 
■ On 
 Wybierz tę wartość, jeśli chcesz transmitować 

wartości o dynamice, wynikające z siły nacisku na 
klawisze i guziki. 

 
■ 1~127 
 Wybierz stałą wartość dynamiki, która będzie jed-

nakowa dla wszystkich nut. 
 

 
Stała wartość dynamiki może być użyteczna w przypadku 
odtwarzania brzmień organowych. 
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Rozdzielczość komunikatów o dynami-
ce pracy miecha 
Określanie, jaka ilość danych bę-
dzie generowana i transmitowana 
ruchami miecha w celu sterowania 
ekspresją. 

 

Dostępne 
wartości On, 1~4 

 Wartość domyślna: On 
 

■ 1: Najwyższa rozdzielczość (dwubajtowa). 
 

■ 2: Wysoka rozdzielczość. 
 

■ 3: Normalna rozdzielczość. 
 

■ 4: Najmniejsza rozdzielczość. 
 

 
Jeśli zewnętrzny sekwencer wyświetli komunikat typu 
„MIDI buffer overflow” (przeładowanie bufora MIDI), 
wybierz mniejszą rozdzielczość. Jeśli sekwencer bę-
dzie w stanie zaakceptować wartość „4”, używaj tej 
wartości, ponieważ da to możliwość rejestrowania 
wszystkich, nawet drobnych niuansów artykulacyjnych. 

 
Sterownik USB 
Gniazdo [USB COMPUTER] akor-
deonu można łączyć z portem USB 
w komputerze. Pozwala to transmi- 
tować komunikaty MIDI do komputera (gdzie mogą 
być rejestrowane w programie sekwencerowym) i 
odbierać takie komunikaty z komputera. 
Zazwyczaj połączenie instrumentu z komputerem 
nie wymaga instalowania sterownika. Jednakże w 
przypadku pojawienia się jakichś problemów lub 
gdy komunikacja jest niestabilna, zastosowanie 
oryginalnego sterownika firmy Roland może roz-
wiązać ten problem. 
Aby to zrobić, najpierw należy określić sterownik 
USB, jakiego chcesz używać (patrz niżej), a na-
stępnie zainstalować odpowiedni sterownik w kom-
puterze. 
 

 
Szczegóły odnośnie ściągnięcia i instalacji oryginalnego 
sterownika firmy Roland można znaleźć na stronie inter-
netowej. 
http://www.roland.com/ 
 

■ Gen (Generic) 
 Tę wartość należy wybierać wtedy, gdy stosowa-

ny jest standardowy sterownik USB systemu ope-
racyjnego komputera. Tę opcję należy zazwyczaj 
stosować. 

 

■ Ven (Vendor) 
 Tę wartość należy stosować wtedy, gdy chcesz 

używać sterownika, ściągniętego ze strony firmy 
Roland (www.roland.com). 

 
 

■ Ostrzeżenie 
• Aby uniknąć nieprawidłowego działania i/lub 

uszkodzenia głośników, przed wykonaniem jakich-
kolwiek połączeń należy we wszystkich urządze-
niach wyłączyć zasilanie i zredukować poziom gło-
śności. 

 
• Portem USB można transmitować i odbierać tylko 

komunikaty MIDI. Danych audio nie można odbie-
rać ani transmitować. 

• Przed uruchomieniem programu komputerowego 
MIDI wyłącz zasilanie instrumentu. Nigdy nie włą-
czaj ani nie wyłączaj zasilania modułu podczas 
przetwarzania danych przez komputerowy program 
MIDI. 

 

 

 

http://www.roland.com/�
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15. Przywracanie ustawień fabrycznych 
 
 

Ustawienia akordeonu można przywrócić do stanu fabrycznego, co oznacza, że wszelkie ustawienia, dokonane 
przez użytkownika zostaną zastąpione ustawieniami fabrycznymi. Możesz zarchiwizować ustawienia własne przez 
zresetowaniem instrumentu (patrz akapit „Zachowywanie Programów Użytkownika w opcjonalnej pamięci USB” na 
s. 40). 

 
 

 

Ładowanie wszystkich 
ustawień fabrycznych 

1. Przytrzymaj wciśnięte registry wiolinowe 
[3] i [4] i włącz zasilanie. 

 

 

 
 Na ekranie pojawi się obraz, jak na poniższym 

rysunku: 
 

 
 
 Po zresetowaniu wszystkich ustawień, na wy-

świetlaczu na krótko pojawi się taki komunikat: 
 

 
 

2. Wyłącz zasilanie instrumentu, a następnie 
włącz je ponownie. 

 Instrument będzie teraz brzmieć i zachowywać się 
tak, jak w chwili zakupu. 

 

 
Przywracanie Zestawów Użyt-
kownika do stanu fabrycznego 
Ta funkcja umożliwia przywracanie fabrycznych 
ustawień jednemu z czterech Zestawów Użytkownika 
(patrz również strona 24). 

1. Przytrzymaj wciśnięty register [SET]. 
 

 
 

Na wyświetlaczu pojawi się symbol ostatnio wy-
branego parametru. 

2. Registrem [3] lub [4] odszukaj parametr „UrC”. 
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3. Registrem wiolinowym [1] lub [2] do-
bierz żądaną wartość parametru 
(„U1”~„U4”). 

 

 
 

 
Aby zrezygnować, naciśnij register [SET] w celu 
przerwania operacji. 

 

4. Naciśnij przycisk [USER PROGRAM], aby 
zatwierdzić. 

 

 
 
 Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „rCu” 

(przywracanie), następnie „don” (DONE – wy-
konano), a potem nastąpi powrót do stanu 
podstawowego. 
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16. Nieprawidłowości w działaniu 
 
 

Ten rozdział podaje punkty do sprawdzenia oraz działania, które należy podjąć, gdy instrument nie funkcjonuje 
zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli po przeczytaniu i zastosowaniu rad problem pozostanie nierozwiązany, skontaktuj 
się ze sprzedawcą firmy Roland. 

 

Brak dźwięku 
■ Czy gałka potencjometru [VOL] nie została 

przekręcona w położenie minimalne do małej 
kropki? 

 Zwiększ poziom głośności. 
 

■ Czy wybrano skrajną wartość parametru 
„bAL”? 

 Wybranie wartości „b63” (lub „t63”) oznacza, że 
sekcja wiolinowa (lub basowo-akordowa) będzie 
wyciszona. Patrz s. 45. 

 

■ Czy ruszasz miechem podczas odtwarzania 
brzmień akordeonowych? 

 Sekcja wiolinowa, basowa i FREE BASS generu-
ją dźwięk tylko wtedy, gdy poruszasz miechem 
(jak w akustycznym akordeonie). 

 

Brak dźwięku po podłączeniu do ze-
wnętrznego wzmacniacza 
■ Czy wzmacniacz jest włączony? 
 Proszę sprawdzić. 
 

■ Czy kable audio podłączono do właściwych 
gniazd? 

 Jeśli tak, sprawdź, czy kable nie są uszkodzone. 
 

Brak dźwięku podczas używania klawia-
tury wiolinowej 
 Być może sekcja wiolinowa została wyciszona.  

Patrz akapit „Wyłączanie sekcji wiolinowej” na s. 
27, aby ją włączyć. 

 

Brak dźwięku podczas używania klawia-
tury basowej 
Być może sekcja basowa lub akordowa została 
wyciszona. Patrz akapit „Wyłączanie sekcji baso-
wej i/lub akordowej” na s. 30. 
 

Brak dźwięku, a wyświetlacz pokazuje „---” 
■ Czy parametr „ESq” nie ma wartości „YES”? 
 W taki przypadku akordeon będzie reagować tyl-

ko na komunikaty MIDI, odbierane gniazdem 
[USB COMPUTER] – nuty z klawiatury będą 
ignorowane. Zmień wartość tego parametru na 
„no” (s. 59) 

 

Brak zasilania 
■ Czy podłączono zasilacz? 
 Podłącz zasilacz lub załóż baterie. 
■ Czy akordeon wyłączył się po kilku sekun-

dach? 
 Funkcja AUTO OFF może być włączona. Wyłącz 

ją (strona 55). 

 

Instrument nie reaguje, gdy na nim gram 
■ Czy parametr „ESq” nie ma wartości „YES”? 

W taki przypadku akordeon będzie reagować tylko na 
komunikaty MIDI, odbierane gniazdem [USB 
COMPUTER] – nuty z klawiatury będą ignorowane. 
Zmień wartość tego parametru na „no” (s. 59) 
 

■ Czy ruszasz miechem podczas odtwarzania 
brzmień akordeonowych? 
Sekcja wiolinowa, basowa i FREE BASS generują 
dźwięk tylko wtedy, gdy poruszasz miechem (jak w 
akustycznym akordeonie). 
 

Problemy związane z guzikami basowymi 
■ Dlaczego guziki basowe udostępniają tylko trzy 

rzędy akordowe? 
Ponieważ parametr „bcM” ma wartość „2”, „3”, „4” lub 
„5” (s. 53). Zmień wartość na „1”. 
 

■ Dlaczego guzikami basowymi nie mogę wybierać 
akordów zmniejszonych? 
Ponieważ parametr „bcM” ma wartość „2”, „3”, „4” lub 
„5” (s. 53). Zmień wartość na „1”. 
 

■ W trybie FREE BASS guziki basowe odtwarzają 
niewłaściwe dźwięki. 
Może zmieniono wartość parametru „FbM”. Upewnij 
się, że wybrany system odpowiada stylowi gry (strona 
51). 
 

Problemy z MIDI 
■ Które kanały MIDI są stosowane domyślnie? 

Patrz tabela na stronie 56. 
 

■ Akordeon nie zmienia brzmień, gdy sekwencer 
przesyła do niego komunikaty o zmianie brzmienia. 

 Wartość komunikatu o zmianie może być poza zakre-
sem rejestrów akordeonu (Patrz akapit „Komunikaty 
PROGRAM CHANGE” na s. 72). Komunikaty 
PROGRAM CHANGE o zbyt wysokiej wartości są 
ignorowane przez akordeon. 
 

■ Akordeon nie przyjmuje komunikatów MIDI, zareje-
strowanych w zewnętrznym urządzeniu za jego 
pomocą. 
Bo parametr „ESq” ma wartość „no”. Zmień wartość na 
„YES” (strona 59). 
 

■ Zewnętrzny sekwencer ciągle wyświetla komunikat 
o przeładowaniu bufora MIDI 
Miech akordeonu wysyła bardzo dużo komunikatów w 
jednostce czasu, równocześnie pięcioma kanałami 
MIDI. Zmień wartość parametru na „2” lub „1”. Prowa-
dzi to jednak to zmniejszenia rozdzielczości nawet w 
zauważalny sposób, ale przynajmniej sekwencer bę-
dzie w stanie rejestrować dane. Patrz parametr „brE” 
na s. 63. 
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Inne problemy 
■ Nie można zachować ani odczytać da-

nych z pamięci USB. 
 Czy używasz pamięci USB innego produ-

centa, niż Roland? Używaj tylko pamięci 
USB, sprzedawanych przez firmę Roland 
(seria M-UF). 

■ Miech wykazuje nieprawidłowe działanie 
 Jeśli miech nie działa zgodnie z oczekiwa-

niami i powoduje, że dźwięk jest generowa-
ny nawet wtedy, gdy nim nie poruszasz, na-
leży zresetować czujniki miecha. 

 Aby to zrobić, zamknij miech, wyłącz zasila-
nie akordeonu, następnie przytrzymaj wci-
śnięte przyciski [BASS] oraz [CHORD/FREE 
BASS] i włącz zasilanie. Po kilku sekundach 
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „don” 
(wykonano), a następnie nastąpi powrót do 
stanu normalnej pracy. Jeśli to nie rozwiąże 
problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą in-
strumentu. 
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17. Komunikaty o błędzie 
 
 

Akordeon może wyświetlać jeden z poniższych komunikatów sygnalizując, że wykrył błąd. W takim razie sprawdź 
znaczenie i podejmij stosowane działanie. 

 
 

Komuni-
kat Znaczenie Działanie 

E01 W akordeonie są już takie brzmienia 
Zestaw brzmień, które próbowano załadować z pamięci USB, już 
znajdują się w pamięci akordeonu. Patrz akapit „Ładowanie nowych 
brzmień z opcjonalnej pamięci USB” na s. 42. 

E02 Brakujące brzmienie Wywołany Zestaw Użytkownika (1~4) wymaga brzmienia, którego nie 
ma w pamięci akordeonu. 

E03 Błąd formatu pliku Plik, który próbowano załadować, wydaje się być uszkodzony. 

E04 Błąd zapisu lub odczytu 

1) Pamięć USB wypełniona. Użyj innej pamięci USB lub usuń zbędne 
pliki. 

2) Podczas próby dostępu do pamięci USB została ona usunięta. 
Podłącz pamięć USB do gniazda w akordeonie. 

3) Podłączona do akordeonu pamięć USB nie jest poprawnie sforma-
towana lub nie jest kompatybilna. 

4) Danych nie można było zapisać w pamięci USB lub wybranego 
pliku nie można było odczytać. 

E05 Zabezpieczenie przed zapisem Podłączona pamięć USB jest chroniona przed zapisem.  Sprawdź w 
instrukcji obsługi pamięci USB, jak usunąć zabezpieczenie. 

E06 Nieprawidłowy plik MP3 lub WAV 
Akordeon nie rozpoznaje wybranego pliku audio. Patrz akapit „O 
plikach audio” na s. 32, odnośnie opisu obsługiwanych formatów 
plików. 

E07 Błąd wewnętrzny 
Nieudana ostatnia operacja. Spróbuj powtórzyć. Jeśli błąd będzie się 
powtarzać, skontaktuj się z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy 
Roland (patrz akapit „Informacja” na stronie 75). 
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18. Dane techniczne 
 

 
 

■ Klawiatury 
 

Model klawi-
szowy 

Prawa ręka: 26 klawiszy, czułych na 
dynamikę gry 
Lewa ręka: 72 guziki basowych, 
czułe na dynamikę gry 
Tryby:  Standardowy, Free Bass, 
Orch Bass, Orch Chord, Orch  FREE 
BASS 

Model guzi-
kowy 

Prawa ręka: 62 guziki, czułe na dyna-
mikę gry 
Tryby sekcji wiolinowej: C Griff Euro-
pe, C Griff 2, B Griff Bajan, B Griff 
Fin, D Griff 1, D Griff 2 
Lewa ręka: 72 guziki basowe, 
czułe na dynamikę gry 
Tryby:  Standard,  Free Bass, 
Orch.Bass, Orch.Chord,  Orch. Free 
Bass 

 

■ Miech 
 Rzeczywista detekcja pneumatyczna siły nacisku (czujnik 

nacisku wysokiej rozdzielczości) 
 Regulator oporu miecha: Pokrętło z ustawianiem dokład-

nym 
 
■ Moduł brzmieniowy 
 Maksymalna polifonia: 128 głosów 
 Wielkość pamięci stałej (ROM): 64 MB próbek (8 + 8 MB 

na rozszerzenia) 
 Brzmienia: 16 Zestawów akordeonowych (4 Zestawy Użyt-

kownika), każdy zawiera: 
 14 rejestrów wiolinowych, 7 rejestrów basowych, 7 reje-

strów dla sekcji FREE BASS, 7 rejestrów dla sekcji ORCH 
BASS, 7 rejestrów dla sekcji ORCH CHORD, 7 rejestrów 
dla sekcji ORCH FREE BASS, 16 brzmień orkiestrowych i 
4 brzmienia organowe z efektem ROTARY o dwóch pręd-
kościach wirowania. 

 Stopaże piszczałek wiolinowych: 7 
 Stopaże piszczałek basowych:  5 
 Stopaże piszczałek akordowych: 3 
 Stopaże piszczałek trybu FREE BASS:  2 
 
■ PBM (modelowanie fizycznej funkcjonalności) 
 Zakłócenia: generowanie zakłóceń od zamykanych zawo-

rów, pracy guzików basowych i piszczałek wiolinowych 
 Symulacja pojedynczych piszczałek: histereza wyzwalania, 

krzywa ekspresji, filtr zmienności nacisku miecha, dewiacja 
wysokości dźwięków w funkcji siły nacisku miecha 

 Przełączanie brzmień piszczałkowych: dynamiką miecha, 
szybkością repetycji nut 

 Modyfikowanie brzmienia otwieraniem lub zamykaniem 
miecha: detekcją ruchu miecha 

 
■ Odstrajanie musette  
Fabryczne: 16 (Off, Dry, Classic, F-Folk, American L/H, North  

Europe, German L/H, D-Folk L/H, Alpine, Italian L/H, 
French, Scottish) 

 
■ Efekty 
 Pogłos: 8 typów, Chorus: 8 typów, przełączanie prędkości 

wirowania w efekcie ROTARY (dla brzmień organowych) 
 
 
 

 

■ Elementy sterowania: 
 Potencjometry: [VOLUME] (regulacja poziomu głośności) 
 Registry i przyciski:  register [SET], 4 registry wiolino-

we, 3 registry basowe,  przyciski ORCHESTRA i 
ORGAN, przycisk [USER PROGRAM], przyciski 
[BASS] i [CHORD/FREE BASS], przycisk [FREE 
BASS, przyciski [►/II] i [ ], przycisk [DRUM], przy-
cisk[POWER] 

 

■ Odtwarzacz audio 
 Odtwarzanie plików MP3 i WAV z pamięci USB 
 

Pliki WAV 
16-bitowe, liniowe 
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz 
Stereo- lub monofoniczne 

Pliki MP3 

MPEG-1 audio layer 3 
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz 
Rozdzielczość: 

32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/19
2/224/256/320 kb/s, VBR (zmienna) 

 

■ Tryby robocze: 
 Orkiestrowo-organowe:  Solo, Dual 
 Basowo-akordowe: 2 Bass Rows, 3 Bass Rows A-7th,3 

Bass Rows A-5dim, 3 Bass Rows B-7th,  3 Bass Rows 
B-5dim,  3 Bass Rows Bx-7th,  3 Bs Row Belgium 

 Tryby sekcji FREE BASS: Minor 3rd, Bajan, Fifth, N. 
Europe, Finnish 

 Tryb BASS-TO-TREBLE: On/Off 
 Brzmienia basowe i akordowe z brzmieniami perkusyj-

nymi: On/Off 
 Transpozycja oktawowa: Transpozycja o oktawę w 

górę lub w dół sekcji wiolinowej i orkiestrowo-
organowej 

 8 komórek pamięci na Programy Użytkownika 
 

■ Wyświetlacz 
 7-segmentowy, 3-znakowy (LED) 
 

■ Znamionowa moc wyjściowa 
 2 x 7 W RMS 
 

■ Głośniki 
 2 x 9 cm 
 

■ Zasilanie 
 Zasilacz (PSB-1U) 
 Bateryjne (akumulatorki niklowo-manganowe typu AA x 8) 
 

■ Pobór prądu 
 1800 mA 
 

■ Oczekiwany czas pracy baterii przy użytkowaniu w 
trybie ciągłym: 

 Akumulatorki niklowo-manganowe 2000 mAh): 
 Głośniki włączone 5* godzin 
 Głośniki wyłączone 8* godzin 
 

* Żywotność akumulatorków zależy od warunków użyt-
kowania akordeonu, ich jakości oraz ilości wykonanych 
cykli ich ładowania. 
Należy używać wyłącznie akumulatorków niklowo-
manganowych 

 

■ Złącza 
 Gniazda wyjściowe [L/MONO] i [R] grupy Output 1/4 

cala typu JACK 
 Gniazdo słuchawkowe: 1/4 cala typu JACK, stereofo-

niczne 
 Gniazdo [MIDI OUT] 
 Gniazdo [USB COMPUTER]: typ B 
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 Gniazdo [USB MEMORY]: typ A 
 Gniazdo zasilania [DC IN] (używać tylko zasilacza 

PSB-1U firmy Roland) 
 
■ Wymiary 
 FR-1x model klawiszowy: 405 (wys.) x 365 (szer.) x 

195 (dł.) mm 
 
 FR-1x model guzikowy: 380 (wys.) x 365 (szer.) x 

195 (dł.) mm 
 
■ Waga 
 FR-1x model klawiszowy: 6,5 kg 
 FR-1x model guzikowy: 6,4 kg 
 
 
■ Dołączone akcesoria: 

Zasilacz (PSB-1U) 
Kabel zasilania (do podłączania zasilacza) 
Instrukcja obsługi 
Kapturki na guziki basowe 
Kapturki na guziki wiolinowe (tylko model guzikowy) 
Pasy 
Pasek do zabezpieczania kabla zasilacza i/lub kabli 
MIDI 

 
■ Opcje 

Miękki futerał na akordeon 
Pamięć typu FLASH (moduły serii M-UF) 
Kabel audio/MIDI AMC-3 
Podstawka pod nuty AAP-1 i stołek 

 

 
W interesie ulepszania produktu specyfikacja i/lub wy-
gląd tego urządzenia mogą ulec zmianie bez wcze-
śniejszego powiadomienia. 
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19. Dodatki 
 
 
 

Sposób wyświetlania znaków alfanumerycznych w nazwach plików 
 
 
 
 

Znak 

 
 

Na wyświetlaczu 

 
 

 

 
Znak 

 
 

Na wyświetlaczu 
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Implementacja MIDI 
 

1. Odbierane dane MIDI 
 Komunikaty kanałowe 
 Moment zwolnienia klawisza 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
8nH kkH vvH 

 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) kk = 
numer nuty: 00H~7FH (0~127) vv = 
wartość dynamiki: 00H~7FH (0~127) 
 Moment naciśnięcia klawisza 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
9nH kkH vvH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16)  
kk = Numer nuty: 00H~7FH (0~127)  
vv = wartość dynamiki: 01H~7FH (1~127) 
 Kontrolery (komunikaty CONTROL CHANGE) 
• Wartość kontrolera nie jest resetowana komunikatem PROGRAM CHANGE, itp. 
 
 Komunikaty BANK SELECT (kontrolery CC00 i CC32) 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 

BnH 00H mmH BnH
 20H llH 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16)  
mm = Starszy bajt komunikatu BANK SELECT: 00H~7FH 
ll = Młodszy bajt komunikatu BAK SELECT: 00H~7FH 
• Tylko dla sekcji FREE BASS. 
 
 Ekspresja (kontroler CC11) 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
BnH 0BH vvH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) 
vv = ekspresja 00H~7FH (0~127) 
• Regulacja poziomu głośności partii. Można używać niezależnie od kontrolera 
CC07. Komunikaty te są używane do tworzenia efektów ekspresyjnych podczas wystę-
pu, tzn. ruchy pedału ekspresji, crescendo i decrescendo. 
 
 Pedał HOLD (kontroler CC64) 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
BnH 40H vvH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) 
vv = wartość kontrolera: 00H~7FH (0~127) 
00H~63H= Off/64H~7FH= On 
 
 Komunikaty o zmianie brzmienia (PROGRAM CHANGE) 

Status Drugi bajt 
CnH ppH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) 
pp = wartość komunikatu: 00H~0DH: Registry wiolinowe 1~14 
00H~19H: Registry orkiestrowe 1~26 
00H~06H: registry sekcji BASS/FREEBASS/ORCH.BASS/ORCH CHORD, ORCH 
FREE BASS 1~7 
00H~50H: Zestawy 1~80 
 
 Docisk kanałowy 

Status Drugi bajt 
DnH vvH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) 
vv = wartość komunikatu 00H~7FH (0~127) 
 
 Komunikaty systemowe czasu rzeczywistego 
 ACTIVE SENSING 

Status 
FEH 

• Po odebraniu takiego komunikatu akordeon zaczyna monitorować interwały między 
wszystkimi nadchodzącymi komunikatami. Jeśli podczas monitorowania pojawi się in-
terwał o długości większej, niż 420 milisekund, uruchamiany jest taki sam proces, jak w 
przypadku odebrania komunikatu ALL SOUNDS OFF, ALL NOTES OFF i RESET ALL 
CONTROLLERS, a monitorowanie interwałów jest przerywane. 
 

2. Dane transmitowane 
 Komunikaty kanałowe 
 Moment zwolnienia klawisza 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
8nH kkH vvH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16)  
kk = Numer nuty: 00H~7FH (0~127)  
vv = wartość dynamiki: 00H~7FH (0~127) 
 

 Moment naciśnięcia klawisza 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
9nH kkH vvH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16)  
kk = Numer nuty: 00H~7FH (0~127)  
vv = wartość dynamiki: 01H~7FH (1~127) 
 

 Komunikaty PITCH BEND 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
EnH llH mmH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) 
mm, ll = wartość komunikatu: 00 00H~40 00H~7F 7FH (–8192~0~+8192) 
 Kontrolery (komunikaty CONTROL CHANGE) 
 Komunikaty BANK SELECT (kontrolery CC00 i CC32) 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
BnH 00H mmH 
BnH 20H llH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) 
mm = Starszy bajt komunikatu BANK SELECT: 00H~7FH 
ll = Młodszy bajt komunikatu BAK SELECT: 00H~7FH 
 
 Modulacja (kontroler CC01) 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
BnH 01H vvH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) 
vv = wartość komunikatu 00H~7FH (0~127), Wartość początkowa = 64H (100) 
 
 Poziom głośności (kontroler CC07) 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
BnH 07H vvH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) 
vv = wartość komunikatu: 00H~7FH (0~127), Wartość początkowa = 64H (100) 
• Ten kontroler służy do regulacji poziomu głośności każdej partii. 

 
 Poziom sygnału do procesora REVERB (kontroler CC91) 

Status Drugi bajt Trzeci bajt 
BnH 5BH vvH 

 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16) 
vv = wartość komunikatu: 00H~7FH (0~127), Wartość początkowa = 28H (40) 
• Regulacja poziomu sygnału, kierowanego do procesora REVERB z każdej partii. 

 
 Poziom sygnału do procesora CHORUS (kontroler CC93) 
Status Drugi bajt Trzeci bajt 
BnH 5DH vvH 
 
n = Numer kanału MIDI: 0H~FH (Ch.1~16)  
vv = wartość komunikatu: 00H~7FH (0~127), Wartość początkowa = 00H (0) 
 
 Komunikaty systemowe czasu rzeczywistego 
 Active Sensing 

Status 
FEH Transmitowany co 250ms. 
 
 Komenda START 

Status 
FAH Ten komunikat jest transmitowany po naciśnięciu pedału sterownika FBC-7, zaprogramo-

wanego do tego celu lub po zastosowaniu funkcji „10.17 Start/Stop MIDI TX”. 
 
 Komenda STOP 

Status 
FCH Ten komunikat jest transmitowany po naciśnięciu pedału sterownika FBC-7, zaprogramo-

wanego do tego celu lub po zastosowaniu funkcji „10.17 Start/Stop MIDI TX”. 

 
3. Komunikaty o zmianie brzmienia 
 

BANK SELECT 
MSB CC00 LSB CC32 

PROGRAM 
CHANGE 

 
Register 

TREBLE REGISTER RX 
0 0 1 Bassoon 
0 0 2 Bandon 
0 0 3 Cello 
0 0 4 Harmon 
0 0 5 Organ 
0 0 6 Accord 
0 0 7 Violin 
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CC00 CC32 Program 
Change Register Name 

SET RX 
1 CLASSIC 

0 0 1 11 Concerto 
0 0 2 12 Classic 
0 0 3 13 Bajan 
0 0 4 14 “I” Scala 

2 JAZZ 
0 0 5 21 Jazz 
0 0 6 22 FJazz 
0 0 7 23 Bandoneon 
0 0 8 24 Studio 

3 WORLD 
0 0 9 31 “I” Folk 
0 0 10 32 “F” Folk 
0 0 11 33 “D” Folk 
0 0 12 34 “SP” Folk 

4 USER 
0 0 13 U1 Alpine 
0 0 14 U2 Cajun 
0 0 15 U3 Tex Mex 
0 0 16 U3 Scottish 

 
CC00 CC32 Program 

Change Register Name 
0 0 12 3a Clarinet 
0 0 9 3b Musette 
0 0 10 3c Celeste 
0 0 11 3d Tremolo 
0 0 14 4a Piccolo 
0 0 13 4b Oboe 

ORCHESTRA (Treble) TX/RX 
0 0 1 1a Strings 
0 0 2 1b JazzScat1 
0 0 3 1c JazzDoos 
0 0 4 1d Str&Choir 
0 0 5 2a Twin Trump 
0 0 6 2b Trombone 
0 0 7 2c French Horn 
0 0 8 2d Brass 
0 0 9 3a Flute1 
0 0 10 3b Tenor Sax2 
0 0 11 3c Clarinet 
0 0 12 3d Oboe 
0 0 13 4a Ac. Piano 
0 0 14 4b Ac. Guitar 
0 0 15 4c Mandolin 
0 0 16 4d HarpsStr 

ORGAN (Treble) TX/RX (slow ROTARY efect) 
0 0 27 1 Full 
0 0 28 2 Jazz 
0 0 29 3 R&B 
0 0 30 4 Perc. 

ORGAN (Treble) TX/RX (fast ROTARY effect) 
0 0 37 1 Full Fast 
0 0 38 2 Jazz Fast 
0 0 39 3 R&B Fast 
0 0 40 4 Perc. Fast 

BASS AND CHORD REGISTER TX/RX 
0 0 5 1a 8'/4'/2' 
0 0 3 1b 8-4' 
0 0 4 2a 16'/8'/8-4'/4'/2' 
0 0 6 2b 16'/8'/8-4' 
0 0 7 3a 16'/2' 
0 0 2 3b 4' 
0 0 1 3c 2' 

FREE BASS REGISTER TX/RX 
0 1 1 1a Low 
0 1 4 1b Low +High Low
0 1 3 2a Low + High 
0 1 5 2b Low Low + High
0 1 2 3a High 
0 1 6 3b High Low + High
0 1 7 3c Low High 

ORCHESTRA BASS TX/RX 
0 0 1 1a Acoustic 
0 0 2 1b Fingered 
0 0 3 2a Bowed 
0 0 4 2b JazzPedalVTW
0 0 5 3a Tuba Mix 
0 0 6 3b Tuba 
0 0 7 3c Fretless 

ORCHESTRA CHORD TX/RX 
0 0 1 1a St. Strings 
0 0 2 1b Jazz Doos 
0 0 3 2a Jazz VTW 
0 0 4 2b R&B VTW 
0 0 5 3a Steel Gtr 
0 0 6 3b Ac. Guitar 
0 0 7 3c Ac. Piano 

ORCHESTRA FREE BASS TX/RX 
0 0 1 1a Strings 
0 0 2 1b Jazz Doos 
0 0 3 2a Jazz VTW 
0 0 4 2b Clarinet 
0 0 5 3a Ac. Guitar 
0 0 6 3b Ac. Piano 
0 0 7 3c Oboe 
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Tabela implementacji MIDI 
[V-Akordeon] Data: lipiec 2011 
Model: FR-1x Wersja: 1.00 

 
 
 

Funkcja Transmitowane Odbierane UWAGI 

Kanał podsta-
wowy 

Domyślnie 
Zmiennie 

1–16 
1–16, Off 

1–16 
1–16, Off 

7 sekcji: 1=TREBLE, 2=BASS/FREE 
BASS, 3=CHORD, 4=ORCHESTRA, 
5=ORCH BASS, 6=ORCH CHORD, 
7=ORCH FREE BASS. 
Jedna sekcja logiczna: 13=podstawowy 
kanał MIDI do wyboru Zestawów 

Domyślnie Mode 3 Mode 3  
Komunikaty ***** *****  Mode 

(Tryb) 
Zmienne *****   

Numer nuty 
 
True Voice 

0 – 127 *1 
***** 

0 – 127 
0 – 127 

 

Dynamika 
Note On 
Note Off 

O 
O 

O 
O 

 

Docisk 
Polifoniczny 
Kanałowy 

X 
X 

X 
X 

 

Pitch Bend  O X  
0, 32 O *1 O BANK SELECT 
1 O *1 O Modulacja 
7 O *1 X Poziom głośności 
10 O *1 X Panorama 
11 O *1 O Ekspresja 
64 O *1 O HOLD 
91 O *1 X Poziom sygnału do procesora REVERB 
93 O *1 X Poziom sygnału do procesora CHORUS 
    

Kontrolery  
 
(CONTROL 
CHANGE) 

    

Program 
Change 

Wartość rze-
czywista 

O *1 
0 – 39 

O 
0 – 39 

Transmitowane wartości  
od 1 – 40 
Patrz tabela w akapicie „Komunikaty o zmia-
nie brzmienia na s. 72. 
Patrz grupa „SET RX” na s. 73 dla Zestawów 
Ustawień. 

Systemowe Exclusive X X  
Song Position X X  
Song Select X X  

Systemowe 
ogólne 

Tune Request X X  
Zegarowe X X  Systemowe cza-

su rzeczywistego Komendy sterujące  O *2 X  
All Sound Off X X  
Reset All Controllers X X  
Local On/Off X X  
All Notes Off O X  
Active Sensing O O  

Komunikaty 
zewnętrzne 

System Reset X X  

Uwagi 
*1 O X do wyboru 
*2 Transmisja komendy START (FA) i STOP (FC) 

 

Mode 1: OMNI ON, POLY 
Mode 3: OMNI OFF, POLY 

Mode 2: OMNI ON, MONO 
Mode 4: OMNI OFF, MONO 

O: Tak 
X: Nie 
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20. Informacja 
 
 

W razie potrzeby serwisowania skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Roland lub autoryzowa-
nym dystrybutorem firmy Roland w swoim kraju, zgodnie poniższym wykazem. 

 
 

 
 
 

Wg stanu z dnia 01.02.2011 (ROLAND) 
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MEMO 



 

 

 
 

Dla krajów UE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 
 

Ten produkt zawiera chemikalia, w tym ołów, mogące wywoływać nowotwory, wady wrodzone i inne uszkodzenia rozrodcze. 
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