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Välkommen!
Jag är glad och tacksam att du valt en 
Viscount UNICO digital kyrkorgel. 
Läs denna snabbhandbok innan du 
kopplar in orgeln och slår på den. Följ 
instruktionerna så kommer du att ha nöje 
av ditt nya instrument många år framöver. 

Obligatoriska varningar:
1. Använd inte instrumentet i närheten av
    vatten. 
2. Rengör det endast med en torr trasa. 
3. Blockera inte ventilationsöppningarna. 
4. Ställ inte orgeln nära annan utrustning
    som el-element, förstärkare mm. som  
    alstrar värme. 
5. Anslut din orgel endast till jordat uttag
    och endast med medföljande kabel. 
6. Skydda kabel och kontakt för slitage
    och åverkan, t ex att gå på den.
7. Var uppmärksam när du flyttar på
    instrumentet så det inte välter under
    transporten. 
8. Dra ur kontakten från vägguttaget när
    du inte använder orgeln under längre
    perioder samt vid risk för åska.
9. Spar dessa instruktioner!

Underhåll
1. Tryck och dra inte hårdare än
    nödvändigt i instrumentets knappar
    manubrier, registerandrag och reglage
2. Placera inte instrumentet nära en TV,
    dator eller apparater med starka
    magnetfält. 
3. Utsätt inte orgeln för direkt solljus
4. Använd endast skärmade kablar till
    audioanlutningarna. 
5. Se till att anslutna förstärkare, aktiva
    högtalare osv. är avstängda innan du
    slår på orgeln. 
6. Kolla också att orgeln är inställd på rätt
    spänning innan du kopplar in den i
    vägguttaget första gången.

Om denna handbok
Tillverkaren förbehåller sig rätten att 
ändra specifikationer och instruktioner. 

Innehållsförteckning: 

3.  INTRODUKTION
          PHYSIS-teknologin
4.5.6   Knappar och anslutningar
7. Slå på orgeln, startskärmen 
8. Transponering, intonering
           (Styles)
9. Att intonera stämmor, ställa
 dess volym, ändra dess grund-
 karaktär mm, mycket
          intressant!
10. Generella inställningar
 Ställa in Tremulant, typ av 
 efterklang, EQ-inställningar, 
 alternativa stämmor. 
11-12. Signalvägar till audioutgångarna
 Ställa in utgångarnas volym osv.
13-14. Sequencer - inspelning,   
 uppspelning.
15.  Fabriksinställning - räddningen
 när du pillat på inställningar
 du inte har koll på. VIKTIGT!
 Du kan här ställa in hela eller
 delar av orgeln som den kom 
 ny från fabriken.

Jag som sammanställt denna snabb-
handbok heter Jerker Antoni och är 
svensk agent för Viscount. 

Kontakta mig om du vill veta mer om 
Viscounts orglar eller t ex behöver ett 
serviceschema för din gamla Viscoun-
torgel. Det spelar ingen roll om jag sålt 
den eller ej - jag lovar att göra mitt bästa. 

Du når mig på tel 0734-211 888 eller på 
min e-mail jerker.antoni@gmail.com

Titta in på min hemsida där du även 
hittar uppdatering av OS till din orgel 
- den utvecklas ständigt och blir ännu 
bättre!

www.jerkerantoni.se 

    MVH Jerker
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Bakom Physis ligger Viscounts väl genomförda teknologi 
för att med hjälp av en matematisk formel generera ljud 
ur en fysisk modell av en orgelpipa, något ingen har 
försökt tidigare och som tagit många år att utveckla.

En orgelpipa kan beskrivas som en mekanisk vågforms-
resonator. Luftströmmen in i pipan generarar tonen 
precis som när du blåser i en flaska eller i ett klarinett-
munstycke, och attacktiden innan pipan börjar resonera 
varierar med luftström, pipans storlek, munstyckets 
utformning etc. Den övre avslutningen av pipan 
bestämmer övertonerna och fungerar som ett filter, 
medan den undre ger regressiva ljudvågor som läggs till 
tonen enligt en ickelinjär fysisk lag. Hela mekanismen 
repeteras så länge luft blåses in i pipan och ger upphov 
till små slumpmässiga variationer över tiden i en äkta 
piporgel - och allt detta har man med Physis lyckats ta 
fram en matematisk modell av som låter äkta. 
Physis algoritmer beräknas efter alla fysiska och 
mekaniska parametrar i en orgelpipa och inkluderar 
form, material, ändarnas form och dimensioner, 
inkommande lufttryck etc. Detta ger många fördelar 
jämfört med en samplad orgelpipa, t ex en mer realistisk 
"ensemble"-effekt eftersom alla pipor spelas upp och 
resonerar tillsammans och får samma luftflöde fast med  
variabel attack och avklingande, en realistisk harmonisk 
återgivning överlägsen gammaldags samplingsupp-
spelning där man helt enkelt spelar upp samma 
inspelade orgelpipa i olika hastighet som läggs ut på 
olika delar av klaviaturen. Med Physis finns heller inga 
splitpunkter där den ena samplingen övergår i nästa. 
Physis teknik beräknar också hur lufttrycket ändras 
beroende av hur många pipor som spelas upp 
samtidigt, precis som på en äkta piporgel. 
Man har t o m lyckats härma den snabba och exakta 

attacken när man trycker ner tangenten en andra gång 
direkt efter den första så att pipan resonerar tidigare 
eftersom luften ännu inte gått ur. Tonen blir därför 
annorlunda och rikare än vid första anslaget. Ett samplat 
ljud blir ju likadant varje gång man trycker ner tangenten 
och det är därför många tycker att en samplad orgel 
låter statiskt och konstgjort. Det gör verkligen inte 
Viscounts nya modelingbaserade orglar - dom lever! 

Digital Signal Processing = DSP.
Physistekniken syns inte där den gömmer sig inuti 
orglarnas eleganta kabinett. Upp till åtta kraftfulla Shark 
DSP:er används för att generera ljudet. Dessa DSP:er 
använder komplexa matematiska modeller för att i 
realtid beräkna aerodynamiken och den fysiska och 
mekaniska komplexa tonalstringen i pipan. Efterklangen 
är sista steget i tonalstringen där man tar hänsyn till var 
de olika piporna placerats, hur stora de är, väderlådans 
utformning osv. Och allt kan alltså ställas in och beräknas 
pipa för pipa, stämma för stämma och slutligen delas de 
olika piporna in i grupper som kan skickas vidare till upp 
till 20 externa anslutningar och vidare till högtalarna.

LINUX operativsystem är grunden i orgelns "motor" och 
stöder även många I/O enheter som skärmar, USB-
enheter etc. Linux är efter över 20 år mycket stabilt och 
används i merparten av alla servers på Internet t ex. 

David mot Goliath 2010. En Viscount CL6 (då 84.700:-) 
mot kororgeln i Vinbergs kyrka i Falkenberg (1,5 
miljoner?). Vi slöt ögonen och hade svårt att bedöma 
vilken orgel som lät och även vilken orgel som lät bäst.
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1.  Pedalsektionen har manubrier för
     pedalstämmorna samt manualkoppel
2.  Manual II med manubrier för   
     stämmor, pedalkoppel och tremulant.
3.  Manual III med manubrier för   
     stämmor och tremulant.
4.  Manual I med manubrier för   
     stämmor, koppel och tremulant.
OBS! Det finns även möjligheter att spela 
en eller två orkesterstämmor som t ex 
ett alldeles utmärkt PIANO genom att 
välja dessa under Alternative Voices delen 
- se del 8.3. Du kan hämta hem en lista 
över alternativa stämmor på 
www.physisorgans.com/download.asp 
5.  Belysning Omkopplare för belysning
     av notstället och manualerna.
6.  PÅ/AV slår på / stänger av orgeln.
7.  Förstärkarsektionen med CONSOLE 
     ON manubrien för interna högtalare
     samt EXT. SPEAKER ON för att
     aktivera PROG.OUT utgångarna på
     baksidan för anslutning av externa
     ljudsystem.
8.  Cancel-delen med manubrier
     för att stänga av alla rör- (REEDS) och
     plenum- (MIXTURE) stämmorna.
9.  Kontroll och programmeringsdelen 
     för att se och kontrollera alla
     instrumentets egenskaper samt
     sequencer för in/upp-spelning av 
     MIDI-filer via USB-sticka eller
     orgelns interna minne.
10. Orkesterdelens manubrier/register-
      andrag för orkesterstämmorna.
11. MIDI-delen med manubrier för   
      att slå av och på uppspelning från 
      manualer och pedal via MIDI-OUT
      anslutningen. Övriga MIDI-data
      skickas även när dessa är avstängda.
12. Ytterligare displayer CRESCENDO
      visar vilket steg registersvällaren 
      står på. M.BANK visar minnesbanken
      för kombinationerna (generella &
      egna) som valts via MEM.BANK+ och 
      MEM.BANK- manubrier/register-
      andrag.
13. Generella manubrier hämtar hem 
      de generella kombinationerna från

      MEM.BANK+ och MEM.BANK- (se
      punkt 15) Hur man gör för att spara
      dem beskrivs under punkt 14. HR
      återställer den tidigare inställningen
      för stämmor i manuellt läge. Man 
      går framåt/bakåt med PREV och NEXT
      knapparna.
14. Setzerknappen S sparar generella 
      dedicerade kombinationer i Register-
      svällaren. För att spara en fri
      kombination eller Tutti-kombination
      trycker du ner S-knappen och håller 
      kvar den medan du trycker på knap- 
      pen för kombinationen du vill spara.
      Stegringen i Registersvällaren 
      väljer  du genom att trycka på dess 
      svällare, håll nere S medan du trycker 
      på HR i de generella minnes-
      bankerna.
      För att kopiera innehållet i ett steg till 
      ett annat väljer du det Register-
      steg du vill kopiera, håller ner S-knap-
      pen, väljer det steg du vill kopiera
      inställningen till och trycker sedan på
      HR i det generella minnet.
OBS! Om lampan i S-knappen inte lyser 
kan du inte programmera om orgeln 
eftersom den är låst med Lock Organ 
funktionen (avsnitt 10).
15. Orgelns generella kontroller
      Dessa kontroller påverkar inte
      individuella sektioner utan påverkar
      hela orgeln.
- MEM.BANK+ och MEMBANK- väljer 
minnesbank som visas i MEM.BANK 
displayen. (punkt 12)
- ENC slår på Enclosed funktionen vilket 
gör att man kontrollerar hela orgelns 
volym med med svällaren (MAN III i CLV8 
och MAN II i CLV7)
- A.P. står för Automatisk Pedal, som
skiljer sig från den vanliga funktionen för 
automatisk pedal genom att den inte 
följer pedalregistreringar vid manualväx-
lingar. Här fungerar den så att den spelar 
upp lägsta tonen i ett ackord via pedal-
registreringen och stänger av pedalen.
- T står för Tutti och Tutti kan program-
meras, se punkt 14.
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- C står för Cancel, stänger av samtliga 
stämmor. 
OBS! Minnesbank I slås alltid på när 
du slår på orgeln. 
16. Reversibla Tå-pistonger När dessa
      aktiverats kan de slå av kontrollerna
      som valts för dem. Genom att
      deaktivera pistongen slås kontroll-
      funktionen på igen. 
- MIDI REVERSE slår av MIDI-kontrol-
lerna. MIDI-kontroll setupen kan ändå 
ställas in trots att MIDI REVERSE är 
aktiverat. 
- 32 FLUTE REVERSE slår av 32' 
flöjtstämman. 
- 32 REED REVERSE slår av 32' 
rörstämman. 
17. FRAMSIDANS KONTROLLER t.v. 
      under manualen. Längst till vänster 
under manualerna finns 
- Rattar för Mastervolym och Reverb 
- MIDI IN/OUT/THRU anslutningarna
- 2 USB-anslutningar. 
OBS! Den vänstra är för uppkoppling 
till PC, den högra för en USB-sticka 
där du kan spara både sequencer-data 
och inställningar för orgeln. 
- PHONES är en hörlursutgång. Koppla 
in hörlurarna så stängs högtalarna av. 
18. Jalusi över manualerna som går att
      låsa med nyckel. Två nycklar 
      levereras med orgeln, fler kan 
      rekvireras via Jerker Antoni Konsult. 
19. KOPPEL för pedal och manualer, 
      med tå-pistonger eller manubrier.
20. TREMULANT manubrierna.
      Hastighet och  djup kan ställas in via
      de generella  kontrollerna (9). 
21. REGISTERSVÄLLAREN manubrier
      för de stämmor som programmerats
      för varje steg och dessa visas i 
      Crescendo-displayen, se punkt 12. 
      Hur man programmerar och sparar 
      inställningarna finns under punkt
     14.
22. Svällarna CLV8 har två svällare för
      MAN I och MAN III. CLV7 mfl har
      svällare endast för MAN II som grund. 

OBS! SUSTAINPEDAL för orkesterstäm-
morna finns inbyggd i höger svällare, 
tryck med foten åt höger.
23. UTGÅNGAR på baksidan. Under
      bakstycket finns längst ner anslut-
      ningar för externa högtalare samt
      ingångar för externa instrument 
      och även en mikrofoningång!!!. 
- EXT +12V DC utgången kan användas 
för att slå på vissa av Viscounts slutsteg 
och aktiva högtalare som anslutits till 
PROG OUT utgångarna. 
- OUT GEN SUB (general Sub Woofer) 
ansluts till ett ljudsystem för att förstärka 
det lägsta registret, t ex en aktiv SUB.
- PROG OUT 1-2-3-4 är orgelns fyra 
generella programmerbara line-utgångar. 
Dessa har konfigurerats för att härma C 
och C#-lådans ljudbild från en piporgel. 
Signalen från orgeln kan programmeras 
så att tonerna hoppar mellan de virtuella 
piporna och det finns inställningar för 
typen och storleken av väderlådorna och 
var i rummet de olika stämmornas pipor 
är placerade. Varje utgång har också 
kontroller för nivå och EQ-inställningar. 
- INPUT L+R är linjeingångar för 
anslutning av externa instrument som 
mixas med orgeln och spelas upp i både 
det inbyggda ljudsystemet och via PROG 
OUT utgångarna. Använd endast L 
ingången om ljudkällan är monofonisk. 
- INPUT MIC är en mikrofoningång med 
gain-kontroll till höger för rätt in-nivå. 
OBS! Dessa anslutningar syns inte utifrån 
utan man måste skruva av bakstycket för 
att komma åt dem. 
24. Omkopplare för +12V DC för att slå
      av/på externa ljudsystem via
      utgångarna på baksidan. Det finns
      ljudsystem som kan fjärrstyras
      genom att man skickar +12V till dom
      så slipper man ha särskilda reläer
      för att slå på/av dessa. På så sätt
      slås dom på automatiskt när man
      slår på orgeln.  
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När du slagit på orgeln tar det 10-15
sekunder innan den initierats och kan 
användas. När nedanstående skärm 
visas i displayen kan du börja spela:

Överdelen av skärmen visar fälten för 
orgelns menyer. 

TUNING kontrollerar parametrarna för 
stämningen.
VOICES innehåller alla funktioner för 
orgelns stämmor.
STYLE används för att ändra orgeltyp
 - från Barock till Symphonic samt de 
orglar du bygger upp själv och sparar.
SET-UP innehåller orgelns generella set-
up funktioner.
UTIL.&MIDI med Utility- och MIDI-
funktionerna.
FILE MANAG handlar om filhanteringen i 
orgelns interna minne samt på USB-
stickan samt för uppdatering av orgelns
operativsystem (OS.) 

För att visa innehållet i en meny  
använder du pilarna  och  samt 
ENTER och EXIT knapparna för att 
bekräfta ditt val eller ångra/gå tillbaka.

Underdelen på skärmen visar de 
grundinställningar som är viktigast att 
hålla reda på. 

EQUAL är inställt, en av många olika 
tempereringar som finns att tillgå i 
Tuning-menyn, som Kirnberger mfl. 
ENSEMBLE: 3 Simulerar den naturliga 
skillnaden i pitch mellan flera uppsätt-
ningar pipor. Kan ställas på -, dvs perfekt 
stämd, och upp till 8, dvs stor variation. 

AIR PRESS Parametern för lufttryck går 
också att ställa in i TUNING-menyn.
A:440.00Hz Instrumentets 
grundstämning finns i TUNING-menyn.
BAROQUE är en av orgelns STYLES, dvs 
orgeltyper, som man kan välja i STYLES-
menyn, även egna USER styles visas här. 
T.TOUCH NO visar att man inte använder 
anslagskänsligheten för orgelstämmorna. 
Detta kan ställas in i UTIL.&MIDI-menyn.
K.INV NO visar att orgeln inte är ställd så 
MAN I bytt plats med MAN II genom 
KEYBOARD INVERSION funktionen i 
UTIL.&MIDI-menyn. 
TRANSPOSE Transponera mera nu när 
du har möjligheten! Du kommer åt att 
transponera i TUNING-menyn. 

Under displayen finns 8 knappar

Prova att ställa in volymen för de olika 
delarna! Tryck på VOLUMES. Navigera 
sedan med FIELD-knapparna, välj med 
ENTER-knappen, ändra med VALUE 
knapparna och gå tillbaka med EXIT-
knappen. OBS! Det finns oftast flera val 
än de som visas samtidigt på skärmen om 
du skrollar vidare med FIELD knapparna. 

MST står för Master Volym
REV Reverb kontrollerar efterklangen
PHO Phones reglerar volymen i lurarna
EXT  Ställer in den generella volymen 
från PROG OUT utgångarna
PED reglerar volymen för pedalen
II, III & I reglerar volymen för 
manualerna
ORC Orkesterstämmornas volym
Efter 4 sekunders inaktivitet går skärmen 
tillbaka till den ursprungliga menyn.
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I

TRANSPOSER Här kan du transponera
en oktav, -6 till + 5. Om du inte sparat 
inställningarna återgår orgeln till 0 nästa 
gång du slår på den - så spara inte! 
OBS! Transponering fungerar inte när du 
spelar upp stycken från den interna 
sequencern, men däremot när du spelar 
in. Det finns därför en speciell Transposer 
för detta (se punkt 12.3)
BASE KEY Här kan du ställa in grundton 
för tempereringen av de 12 kvinterna, en 
finess som öppnar upp nya möjligheter.
ENSEMBLE är här inställd på 2, dvs 2 
uppsättningar pipor. Det här simulerar 
den naturliga skillnaden i tonhöjd mellan 
piporna beroende på slitage, temperatur, 
lufttrycksvariationer osv. Kan ställas in på 
-, dvs perfekt stämd, och upp till 8, dvs 
stor variation och mäktigare ton. 
AIR PRESSURE Här kan du ställa in hur 
mycket lufttrycket minskar när mycket 
luft behövs under en kort tid, t ex när 
man spelar feta ackord med TUTTO 
påslaget. Man simulerar den tillfälliga 
gradvisa lägre tonhöjd som märks i 
framförallt de längsta och bredaste 
piporna; flöjt-stämmor, principaler, 
borduner. 
PITCH Finstämning av A4 (en 8' pipa)
För att avsluta TUNING-sidan trycker 
du på EXIT-knappen.

STYLES MENYN 

De första fyra "Styles" dvs intonationen 
för orgeltyperna Baroque, Romantic, 
English och Symphonic, är färdigpro-
grammerade sk PRESETs från fabriken 
och kan inte modifieras. 

Du kan däremot ändå gå in i under-
menyerna och kolla alla parametrar för 
dessa 4 grundtyper av orglar, stämmornas 
namn osv. Manubriernas namn stämmer 
naturligtvis inte med alla STYLES men 
håller sig inom samma "familj". 
Utöver dessa PRESETs finns det 4 USER 
"Styles" där USER 1 utgår från Baroque, 
USER 2 från Romantic osv. som det är fritt 
fram att intonera själv. 
Det är inte bara stämmorna du kan 
byta ut, det finns massor med 
inställningar som du kan använda för 
att bygga upp dina egna favoritorglar. 
Om det inte räcker med fyra USER "Styles 
så kan du spara ytterligare "Styles" på en 
USB-sticka. USB-stickan kan användas för 
att spara dina favorit-inställningar, t ex 
om det är flera som använder orgeln som 
har egna idéer eller du vill ta med ”din” 
orgel om ni har flera UNICO-orglar i 
församlingen och ladda in i en likadan.

 FINESSEN MED PHYSIS-TEKNIKEN - 
 PROVA SJÄLV! NU!
 Det är en helt ny värld som öppnar sig 
 om du sätter dig in i din UNICO-orgels 
 tekniska möjligheter och det gör du rätt 
 enkelt om du läser det här avsnittet  
 noga i handboken medan du sitter  
 framför orgeln och provar dig fram. 

Gör så här: Välj först USER 1 i VOICES-
menyn. OBSERVERA ATT ALLA DINA 
ÄNDRINGAR SPARAS I DEN USER 
STYLE DU HAR INSTÄLLD - HELT 
AUTOMATISKT! Blir det åt pipan ;-) så 
kan du alltid gå tillbaka till 
fabriksinställningarna och börja om 
från början. 
I VOICES menyn har du följande:
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VOLUME LEVEL som låter dig reglera 
volymen för varje individuell stämma.
EDIT PARAMETERS där du kan editera 
ljudparametrarna för varje stämma - en 
helt otrolig funktion för intonering!
ALTERNATIVE VOICES där du kan byta 
ut stämmorna - och det finns över 500 
stämmor att välja bland i det interna 
biblioteket!

När du går in i VOLUME LEVEL menyn 
visas orgelns olika verk och du väljer 
vilket verk du vill justera.

Här har vi gått in i PEDAL VOICES 
volymerna och du kan du flytta dig 
mellan pedalens stämmor med  och  
samt ENTER och EXIT för att gå vidare till 
nästa stämma. 
OBS! Det enklaste och snabbaste 
sättet att välja stämma är att hålla ner 

manubrien/registerandraget för den 
stämma du vill ändra tills den börjar 
blinka. OBS! Du kan även slå på andra 
stämmor medan du justerar vald 
stämmas parametrar så du hör mixen.

AUDIO PARAMETERS funkar i princip på 
samma sätt. Välj Subbas 32 genom att 
hålla in manubrien/registerandraget så 
kommer du till nästa skärm.

Nu kan du ställa in mer än på bilden: 
CHARACTER - stämmans grundkaraktär 
vad gäller rikedomen av övertoner.
AIR NOISE är helt enkelt hur mycket 
luften låter på sin väg genom pipan.
REED NOISE är den imperfekta 
synkroniseringen av rörets pulserande
ATTACK tiden det tar för ljudet att nå sin 
fulla volym.
RELEASE DETUNE är hur mycket 
tonhöjden sjunker när du släpper upp 
tangenten/pedalen och ”pipan” avklingar.
FREQ. SKEW är den gradvisa 
förändringen i pipans luftljuds tonhöjd 
vid ansats och avklingning.
DETUNE tonhöjdsändring för att 
producera den pulserande effekten i 
berörda srämmors pipor i kombination.
KEYB.LOW LEVEL volymen vid 
klaviaturens/pedalens lägre register
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KEYB.HIGH LEVEL volymen vid 
klaviaturens/pedalens högre register.
När du ställt in allt trycker du på EXIT 
och dina inställningar sparas automatiskt.

Funktionen ALTERNATIVA STÄMMOR 
fungerar på samma sätt som ovan.
Varje manubrie/registerandrag har en 
grundstämma beroende på vald "Style"  
och denna kan bytas ut mot ett stort urval 
stämmor som oftast är varianter på 
grundstämman. Vissa stämmor kan bytas 
ut mot orkesterstämmor. 
Först väljer du alltså det verk du vill byta 
stämma i, här är det fortfarande pedalen 
när vi provar hur detta går till. 

När du valt vilket verk du jobbar i håller 
du in manubrien/registerandraget för den 
stämma du vill byta ut tills den börjar 
blinka, här under är det Woudfluit 2.  

Nu får du upp listan på alternativa 
stämmor, det kan vara väldigt många så 
du kan bläddra med pilarna   och  
medan du spelar och lyssnar. Den som är 
inverterad är den stämma du lyssnar på.
Överst står den beteckning som står på 
manubrien/registerandraget. 

När du hittat den stämma du vill byta till 
är det bara att trycka på ENTER för att 
byta. Använd andra stämmor samtidigt för 
att bedöma hur den stämma du provar 
fungerar ihop med övriga. 
OBS! När du byter ut en stämma får den 
nya stämman de fabriksinställda värdena 
och eventuella ändringar du gjort i denna 
själv kommer inte med. Du kan förstås 
ändå gå in i PARAMETER SETTING för 
denna stämma och ändra. Volym-
inställningen från VOLUME LEVEL 
däremot kommer med. 

Nu är det dags att prova SET-UP menyn 
där du kan ställa in tremulanten, 
efterklangen (Reverb), EQ, Panorering, 
Routing osv. 
TREMULANT där du kan ställa in 
hatighet och djup individuellt för varje 
manual.
REVERBERATION där du kan välja 
mellan olika typer av akustiska rum, från 
kapell till katedral, samt även ställa in var 
i rummet du som lyssnar befinner dig, vid 
orgeln eller kanske på trappen utanför. 
Allt och lite till är möjligt. 
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INT.AMP EQUALIZER där du hittar en 5-
bands grafisk EQ som påverkar den 
interna ljudanläggningens frekvenskurva. 
INT.  AMPL. PANNING reglerar stereo-
distributionen av stämmorna för att 
simulera olika typer av väderlådor. 
PROG. FUNCTION är programmerbara 
inställningar för kombinationer och 
registersvällaren samt rattarna t.v. under 
manualen.
EXT. OUT EQUALIZER är en 5-bands EQ 
för de 4 utgångarna till externa 
ljudsystem. 
EXT. SUB EQUALIZER är en EQ för GEN. 
SUB utgången på baksidan.
EXT. OUT ROUTER ställer in fördel-
ningen till väderlådorna för att simulera 
uppsättningen pipor kopplade till dem. 
EXT. OUT VOLUME ställer in volymerna 
för PROG. OUT utgångarna på baksidan. 
EXT. OUT CONFIG rör inställningarna 
för PROG. OUT utgångarna. 
EXT. OUT RESIZE anpassar automatiskt 
kopplingen mellan  stämmor och 
utgångar på baksidan efter hur många 
utgångar som faktiskt används. 
EXT. OUT ROUTER Denna funktion 
behöver en extra förklaring. Här kan du 
simulera väderlådornas utseende och 
pipornas placering på lådan.

På bilden här ovan ser du hur piporna på 
en Diapason 16 är fördelade över förstär-
karutgången för att simulera två toreller. 
På samma sätt kan jag simulera att jag har 
ett instrument med endast en väderlåda 
per verk, och där jag självklart kan 
simulera om de största piporna står i 
mitten eller längst ut eller tillämpa torell-
uppställningar. Du kan simulera området 

inom vilket de virtuella väderlådorna är 
placerade (med värden från 10 till 40 på 
skärmen ovan.)

Värdet kan ställas in som utgångs-
nummer-position mellan utgångarna och 
du får tänka på att det finns 4 positioner 
mellan en utgång och nästa (2-4-6-8 på 
skärmen). Ett värde på 20 indikerar att 
området hålls inom (FROM eller TO) på 
utgång 2, ett värde på 32 betyder att 
FROM och TO punkterna är mellan 
utgång 3 och 4, närmare 3 eftersom det 
är den första femtedelen av området 
mellan utgång 4 och 4. Allt visas som små 
rektanglar på skärmen. På skärmen ser du 
hur väderlådan disponeras grafiskt.
För att kontrollera en annan stämma 
behöver du bara aktivera denna med 
manubrien/registerandraget, eller så går 
du ur funktionen med EXIT. I vilket fall 
som helst sparades din inställning 
automatiskt. 
STÄLL IN BAKSIDANS AUDIO 
UTGÅNGAR (EXT.OUT CONFIG).
Välj EXT. OUT CONFIG under SETUP-
menyn så får du följande skärm:

Detta betyder att panoreringen på de 
externa utgångarna (enl 9.1) på vissa 
stämmor modifieras automatiskt. 
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Stämmor mellan utgångarna 2 och 3 (på 
orglar med 4 utgångar) eller 8 och 9 (på 
orglar med 12 utgångar, extra utgångar 
finns att köpa till) och/eller utgångar som 
ställts in för GENERAL eller REVERB ställs 
automatiskt in som MONO för de första 
utgångarna på tidigare inställd 
panorering.
Tryck på EXIT för att skippa den auto-
matiska panoreringsinställningen, eller gå 
vidare (om du vågar...) med ENTER så 
kommer du till nästa skärm.

Funktionerna för olika inställningar 
förklaras nedan med tabeller.

Tabell för orglar med 4 utgångar ser du här ovan, nedan för orglar med 12 utgångar.

OBS! På modeller med endast 4 audioutgångar är det inte möjligt att ställa in 
stämmornas utgångsfördelning i EXTERNAL OUT ROUTER funktionen genom att 
välja GENERAL + REVERB utgångsläget. 

UTILITY OCH MIDI FUNKTIONERNA 
orkar jag inte gå igenom i helhet här. 
Dessa är i vilket fall på engelska och finns 
utförligt beskrivna i den engelska 
handboken. Här är de viktigaste:
I/II KEYB. INV (I/II Keyboard Inversion): 
växlar stämmorna så du kan spela Man 1 
stämmorna på Man II och vice versa.
TRACKER TOUCH: simulerar känslan på 
en mekanisk orgel vad gäller attacktiden. 
Denna är fördröjd endast på flöjtstäm-
mor, medan avklingningen är fördröjd på 
alla stämmor (simulerar när luften går ur 
pipan). OBS! Inställbar tryckpunkt!
1st SHORT OCT. (First short octave): 
aktivering av korta oktaven på första 
oktaven på manualer och pedal.
AUTO MAINPAGE: gör att du automatiskt 
kommer till start-skärmen om du inte valt 
någon funktion på 10 sekunder. 

LCD CONTRAST: Ställer in kontrasten på 
LCD-skärmen.
SET DATE & TIME: Ställer in tid och 
datum.
LOCK ORGAN: Ställer in koden du vill 
använda för att låsa orgeln så ingen 
annan kommer åt instrumentets inställ-
ningar eller kan spara andra inställningar 
för kombinationer, Tutti och Crescendo 
och radera de du ställt in.
RESTORE FACT. SET (återgå till 
fabriksinställningen): Detta är mycket 
nyttigt att kunna. Här kan du ställa in 
orgeln så den är identisk med hur den 
levererades från fabriken. 
OP.SYS UPGRADE (Operating System 
upgrade): Uppgradering av orgelns 
operativsystem. NYA FÖRBÄTTRADE
STÄMMOR OCH FUNKTIONER!!! Kolla
min hemsida   www.jerkerantoni.se
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11. FILE MANAGEMENT. Din UNICO-
orgel drivs egentligen av en LINUX-dator 
som funkar ungefär som vilken annan 
dator som helst. Du har två USB-ingångar 
med olika funktioner. Den vänstra är för 
uppkoppling till dator om du tänker 
bygga upp egna virtuella piporglar via din 
Windows-PC. Den högra är för att spara 
och ladda in filer och uppgraderingar via 
en USB-sticka.
OBS! När en USB-sticka är inkopplad kan 
du inte ladda upp, radera eller byta namn 
på filer i det interna minnet - du måste 
dra ur UBS-stickan för att kunna göra 
detta.
Välj FILE MANAGEMENT i menyn så 
kommer du till följande skärm.

Längst ner på skärmen ser du vilket 
minne du använder, här är det INTERNAL 
som används - stoppar du in USB-stickan 
väntar du några sekunder, sedan står det 
USB STICK DRIVE. Här är funktionerna:
DIR: visar filerna i minnet.
LOAD: Laddar in en fil.
SAVE: sparar en fil från SET-UP eller delar 
av SETUP till minnet.
COPY: för att kopiera filer mellan USB-
stickan och internminnet.
RENAME: byter namnet på en fil.
DELETE: raderar en fil.
SONGLIST: programmering av en lista 
med orgelstycken för sequencern.
O.S. INFO: Visar vilken version av orgelns 
operativsystem som är installerat.
OBS! När du kopplar in en USB-sticka 
måste du vänta några sekunder innan 
filerna visas på skärmen. 
När du byter namn på filerna med din 
dator måste du tänka på att du endast 

kan använda siffror och gemena bok-
stäver, versaler kan inte användas. 
Använd USB-stickor formaterade med FAT 
eller FAT32, NTFS går inte att läsa.
UPPSPELNING OCH INSPELNING MED 
SEQUENCERN.
Orgeln har inbyggd sequencer (en digital 
inspelningsapparat) där du kan spela in 
och senare spela upp dina framträdanden 
inkl inställningar och kommandon du 
gjort under inspelningen. Inspelningarna 
kan sparas på en USB-sticka eller i 
orgelns internminne som MIDI-filer för 
senare uppspelning. 
Välj SEQUENC. så kan du välja mellan tre 
lägen.

PLAY för uppspelning av stycken du 
tidigare spelat in. Eller demo-stycken du 
hämtat från Viscounts hemsida som är 
inspelade för just din orgel.
PLAY OPTIONS är val du kan göra för 
uppspelningen.
RECORD för att spela in musikstycken 
(och observera än en gång att om du 
ställt in transponering i TUNING-menyn 
så påverkar detta inspelningen men inte 
uppspelningen av stycken - det står mer 
om detta i 12.3.

Stoppa in USB-stickan och välj ett stycke
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som du tankat hem från Viscounts 
hemsida som på förra skärmen.  

När du valt filen med ENTER så kommer 
nästa skärm upp med mer information, 
denna skärm visar kontrollerna du kan 
använda för uppspelning av ett stycke:
ENTER startar uppspelningen, EXIT 
stänger av och FIELD   och  flyttar dig 
mellan de musikstycken som finns att 
välja på. VALUE +/- ökar eller minskar 
hastigheten av uppspelningen och visas 
som procent av ursprungligt värde, 100, 
på skärmen. Håller du ner VALUE +/- så 
kan du spola fram eller backa i stycket.
Allt funkar alltså precis som på en 
gammal kasettbandspelare - inget 
konstigt alls egentligen. 

När du startat uppspelningen visas 
skärmen ovan där du även ser var i 
stycket du befinner dig, här 00:12, dvs 12 
sekunder in i stycket.  
Trycker du på ENTER igen så spelas 
stycket upp från början, trycker du EXIT 
så stoppas uppspelningen. 

INSPELNING. Så här gör du
Välj RECORD så får du upp skärmen 
ovan. Välj NEW SONG så får du ett nytt 
odöpt stycke att spela in, du kan även 
välja ett tidigare stycke och spela över 
detta med en ny inspelning. 

Nu är det bara att trycka på ENTER igen 
så startar inspelningen. Stoppa med EXIT 
så får du följande val.

SAVE: sparar inspelningen, den sparas 
som en MIDI-fil som du kan använda i 
t ex ett notskriftsprogram.
PLAY: spela upp utan att spara, du kan 
spara senare när du lyssnat.
OVERDUB: Du kan lägga på ytterligare 
stämmor till inspelningen du just gjort 
men det är fusk och tolereras inte av mig.
DISCARD AND EXIT: Sparar inte denna 
inspelning, och går ur inspelningsläget. 
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Om du väljer att spara kommer du till 
ovanstående skärm där du med hjälp av 
   och  och VALUE +/- knapparna kan 
döpa ditt stycke. De första tre tecknen 
måste vara siffror. Sedan väljer du att 
spara med ENTER eller EXIT om du vill 
komma tillbaka till föregående skärm 
utan att spara. 

OK! Du har sparat ditt första stycke! 
Gratulerar! Om du missat att spara så 
kommer det istället upp en varning.

Du kan nu välja ENTER för att bekräfta att 
du skippar den där inspelningen, eller 
EXIT för att komma till skärmen för att 
spara. Och kom ihåg - om du ändrar 
filnamnen i din dator måste du använda 
siffror och gemena bokstäver, ej versaler.
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SEQUENCER PLAYBACK OPTIONS
Välj PLAY OPTIONS i Sequencern så får 
du fram följande skärm. 

Här kan du alltså välja att transponera 
uppspelningen, att "loopa" stycket, dvs 
spela samma stycke om och om igen, att 
spela upp en hel lista med stycken och 
t o m att "loopa" en hel sånglista i evighet 
så du själv blir arbetslös ;-). Detta gör du 
genom att välja denna funktion för sista 
låten i listan. 
Jag tycker det hela är självförklarande när 
du kommit så här långt och skippar 
resten av den här avdelningen. Vill du 
läsa om den så finns det bra beskrivet i 
den engelska handboken. 
Samma sak med LOCAL ON/OFF som är 
en funktion för att spela på klaviaturen 
via datorn och låta datorn sköta 
styrningen av vad som spelas upp i 
realtid. 

Här är den sista menyn jag förklarar i 
denna snabbhandbok. Du kan alltså 
återställa ENTIRE ORGAN, dvs hela 
orgeln, eller vissa inställningar med 
SETTING PARAMETERS, eller USER 
STYLES eller kombinationer. 
LYCKA TILL MED DIN UNICO-ORGEL!    
      Med vänliga hälsningar från Jerker


