Opis

Wartość
domyślna

01

FrE

Tryb gry darmowej

off

02

rdd

Opóźnienie opadania najlepszego wyniku (minuty)

005

03

rdV

Wartość opadania najlepszego wyniku (punkty)

005

04

rdL

Limit opadania najlepszego wyniku (punkty)

800

05

be1

Limit najlepszego wyniku (punkty)

999

06

Cr1

Korekta wyniku

055

07

Cr2

Korekta wyniku

99

08-14 PL1 - PL7

Ustawienia kredytów dla 1, 2 i 3 kanału akceptora monet
oraz 1, 2, 3 i 4 kanału akceptora banknotów *

15-21 PE1 - PE7

Ustawienia dodatkowych kredytów dla 1, 2 i 3 kanału akceptora monet
oraz 1, 2, 3 i 4 kanału akceptora banknotów *

22-28 Cn1 - Cn7

Ustawienia licznika mechanicznego dla 1, 2 i 3 kanału akceptora monet
oraz 1, 2, 3 i 4 kanału akceptora banknotów *

Akceptor banknotów

Start / czujnik gruszki
Zasilanie wzmacniacza
Licznik mechaniczny

Akceptor monet

Servo
Bileciarka

Karta graficzna

Main Board

Przycisk Select
Zasilanie

29

---

30

---

(serwisowy)

31

---

Licznik pieniędzy (z możliwością kasowania) ***

32

---

Licznik pieniędzy

33

---

Licznik gier (z możliwością kasowania) ***

34

---

Licznik gier

35

---

Licznik darmowych gier (z możliwością kasowania) ***

36

---

Licznik darmowych gier

37

Clr

Usuwanie kredytów

no

38

tFr

Ilość biletów za pobicie najlepszego wyniku

002

Uwaga: Wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w maszynie może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.

39-41

t-1 - t-3

Ustawienia bileciarki dla 1, 2 i 3 granicy punktówej

42-48

tc1-tc7

Ustawienia bileciarki dla 1, 2 i 3 kanału akceptora monet
oraz 1, 2, 3 i 4 kanału akceptora banknotów *

49

dFL

Przywrócenie ustawień fabrycznych

no

Uwaga: Wiązka elektryczna w Twojej maszynie jest pod napięciem bezpiecznym dla
normalnego użytkowania ale może być szkodliwe w przypadku nieprawidłowego użycia. Dla
własnego bezpieczeństwa zlecaj serwisowanie maszyny autoryzowanemu serwisantowi.

Licznik kredytów

Wyświetlacze
S1 S2 S3

* - Ilość kredytów za jeden banknot lub monetę na danym kanale.
** - Wartość banknotu lub monety na danym kanale.
*** - Aby wyzerować naciśnij S2 oraz S3 na płycie głównej.

Uwaga: W czasie wymiany bezpiecznika upewnij się, że maszyna jest wyłączona. Używaj
jedynie bezpieczników 5A.

**** - Pierwsza wartość to ilość setek dla pierwszej granicy punktów. Druga wartość to ilość biletów za
przekroczenie granicy. 3-1 oznacza „jeżeli wynik jest wyższy niż 300 punktów, wydaj 1 bilet”.
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