
Informatie over software-updates 
Op dit punt willen we de OAX-klanten bedanken die direct werken aan de verbetering van 
het OAX-systeem door hun hints en suggesties. 

Software-versie: 2. 90-0 0 Releasedatum: 05. Augustus 2022

Easy Submanual Split 
Met de nieuwe Easy Split voor 
het ondermanual kun je aan de 
rechterkant bijhouden welke 
kleuren je in de ondermanual 
speelt.  Het gewenste 
splitsingspunt kan zeer 
eenvoudig worden ingevoerd 
door op de gewenste knop op 
de ondermanual te drukken. 

Alle STS presets voor de fabrieksstijlen 
zijn uitgebreid met een splitsing in de 
ondermanual. U kunt eenvoudig 
instellen of u de STS-voorinstelling 
met of zonder ondermanuele splitsing 
wilt afspelen. 

Nieuwe selectie van de variabele 
Drawbars 
Door de uitbreiding van het live orgel 
FARFISA Compact en ter 
voorbereiding op komende 
uitbreidingen op het gebied van de 
live drawbars, werd de selectie van de 
live orgels opnieuw opgebouwd. 

Nieuwe MINI Displayss van de Live Organs in het Main Display 
Elk Live Orgel heeft zijn eigen MINI Display, die u desgewenst in het hoofddisplay kunt weergeven. 
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In het bereik van de fabrieksinstellingen zijn in totaal tien presets opgeslagen om u een snel overzicht 
te geven van de mogelijkheden. 

741 Orgel Live Specials OX7 Live-weergave 
Deze Total Preset opent het grote display van 
de OX7. 

742 Orgel Live Specials OX7 Mini-scherm Preset opent het minidisplay van de OX7. 

743 Orgel Live Specials VB3 Live-weergave 
Deze Total Preset opent het grote display van 
de VB3. 

744 Orgel Live Specials VB3 Mini-scherm Preset opent het minidisplay van de VB3. 

745 Orgel Live Specials Farfisa Live-scherm 
Deze Total Preset opent het grote display van 
de Farfisa. 

746 Orgel Live Specials Farfisa Mini-scherm Preset opent het minidisplay van de Farfisa. 

747 Orgel Live Specials OX7 en VB3 Mini Displays 
Boven- en onderhandboek met verschillende 
minidisplays. 

748 Orgel Live Specials OX7 Live en Mini Display 

OX7 met Live Display en Mini Display. 
Wanneer u het totaal aantal voorinstellingen 
selecteert, wordt de Live Display 
weergegeven. Wanneer u sluit, ziet u het OX7 
Mini Display op het Professional Display. 



749 Orgel Live Specials VB3 Mini Display Untermanual 
De Vb3 Mini display met extra timbres op de 
onderste handleiding en op de bovenste 
handmatige "normale" timbres. 

750 Orgel Live Specials OX7 Speciale Samba Mix OX7 Wind Mix met OX7 Mini Display 

 

Legendarisch FARFISA Compact Orgel 
Het eerste draagbare orgel van de Italiaanse fabrikant FARFISA was de 
Compact-serie, die  in 1964 werd uitgebracht.  

Het rode Compact Combo orgel was de ster van de serie en werd in vele 
bands gebruikt.  

 

 

De ingebouwde effecten geven het geluid de finishing touch. De effecten chorus, echo, scanner 
vibrato, rotor en een versterker zijn beschikbaar. 



klant verzoeken: 

1. Op verzoek van de klant komen er vijf nieuwe geluidseffecten uit de vliegtuigsector. Voor dit
doel is een nieuw effectgeluid vooraf ingesteld F014 "Vliegtuigen" gemaakt.
Vliegtuigzuigermotor op de grond, 3 x voorbij vliegeffect en eenmaal het effect van
meerdere vliegtuigen die voorbij vliegen.

2. Bij het spelen met het voetpedaal wordt de gespeelde noot op het display weergegeven.

Verschillende bugfixes 
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