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C.t A N S en lt E V E B E R A T I q N (wcergalnen)

Een trio van lippen &an de uiterste reehterkant zijn van toepassing op het
gehele orgel. ldet de $!NS!I3 kan de organist ri jkdon of het dichterbi j
klinken van het geluid tocvoegen,
RE{SS8. I en nnVSRn.. f I tats (f tppcn) verzorgcn drie groden van Trlgqi}uenic" I

(of wcergalnende) effceten ter verriJking van het geluid.
ARPEGGIATON
Dit nieuvc erpeggio-apparaat, geplaatst tussen twee klavicren, stelt de
organist in-staat om harpeffecten te spelen, slechts allecn door 66n of
meer vingers er over heeb te bewegen.
De noten ia,, het harpeffect worden bepaal& door de toetsen die men gebruitt
op het onderklaviero
SFORZAND0 PIST0N (trep Yoor hard)
ti-c 

"er*iEe6--m;""(ornleerbarc) 
piston(krep) brengt onmitldellijk het voIlc

orgel, Een rode laup boven de trek-schuifjes laat zien of de eforzand.o

EXPRESSI0N (het zvcllcnt )
meedoct! ! !

Dc SXIELI+fPEDAL is uitgebalanceard en ten vollc gccompengeerd wat de tonen
betreft, v&nneer het geluid zacht staat! !

Ecn vqtrlE0bedi,on*ufi net drie posities op het spegiale effeotcnpaneel
pgrgt ervoor, d.at het volumc gesclecteerd. kan vord.en zonder gebruik van
[e SWELL.

(Even tussendoor: )
Reversible betekcnt een $chpkelaarn welke gCdn andere stond
aanneemt
dus: cerst drukt men hem a,&n en

trecr drukt nen hem uit! ! ! ! in tegenstellins tot registers
fii" ""r, a,a,n- en uitstand. laten zien

xnagHTscHArgtAA&s EN rIcffIEN \
De krocht,lron van het orgel wordt aangezet via een drukknoprschakelaar,
die ccn 'aq:F:uit-Iight inqgbouwg hecft.
Dc krachtr-ron varr het orgel kon op 6lk nonent , in welke stand het ook
staat afgcsloten word"cn doormiddel van een schakelaar, welke met een
slcutEt bcdiend rordt.
Dc pcda-alver-Iichting vordt gecontroleerd of bediend doqf een on-of-scha-
kelaaf gp hct p*ncel van dc speciale effectcne
ur cn0F00N' aaNgtul TING
Een microfooncontact-schakelaar en volume-regelaar stellen de organist
instaat via de microfoon t,e epreken of te zingcn, m6t of zbnder nagalm!
Een lanpje wijst ran of het nicrofoon-circuit aan of uit is.
Het mierofooncontact kan ook gebruikt worden voor een electrische guitaar"
TOONGENERATOR

Sca generetor met een uitgebreid frequentiebercit voor samengestelde tonen
en zuiverb tonen als ook voor tonen met een bijzonderc rijke harmonische
ontwikkeling.
De toonhoogtc ie in het blroemde [ammqn6-toonwielsysteem gesloton, Daar-
door kan de X66 nooit ontstemt geraken"


