


ACCOUNTING - správa "krátkodobého/dlouhodobého účetnictví"

PREFERENCES - předvolby (nastavení hopperu, akceptoru atd.)

STATISTICS - statistiky

MULTIGAMES - zapnutí/vypnutí jednotlivých her resp. nastavení
                         jejich uspořádání

GAME SETTINGS - nastavení jednotlivých her 

HISTORY - historie posledních 20 her, výpis údalostí, výpis
                 vloženého a vyplaceného kreditu

HARDWARE - nastavení "KEY SYSTÉMU", testy a kalibrace,
                        "Master RAM Clear", nastavení jazyka, alarmu apod.

Funkce tlačítek
Podrž 1 ACCOUNTING
Podrž 2 PREFERENCES
Podrž 3 STATISTICS
Podrž 4 MULTIGAMES
Podrž 5 GAME SETTINGS
Auto Start HISTORY
Start HARDWARE



COIN IN vhozené mince
TOKEN IN vhozené žetony
BILL IN vložené bankovky
REMOTE IN vloženo klíčem
CARD IN vloženo kartou

Hlavní účetnictví. TOTAL IN vhozeno/vloženo celkem

HOPPER 1 OUT vyplaceno hopperem 1
HOPPER 2 OUT vyplaceno hopperem 2
HANDPAY vyplaceno obsluhou
CARD OUT vyplaceno kartou
TICKET OUT vyplaceno tiketem

TOTAL OUT vyplaceno celkem

COINS TO DROP množství mincí v kase
TOKENS TO DROP množství žetonů v kase
BILLS TO DROP množství bankovek v kase

TOTAL IN-OUT čistý rozdíl: vhozeno celkem - vyplaceno celkem
MACHINE YIELD % výplatnost v %

Funkce tlačítek
Podrž 1 přepíná mezi tzv. dlouhodobým (Master Accounting)

a krátkodobým účetnictvím (Attendant Accounting)
Podrž 5 smaže dlouhodobé účetnictví
Start další strana
Auto Start předchozí strana (zpět)
Výběr hry opuštění menu



Tabulka nastavených/přiřazených hodnot mincí/bankovek jednotlivým kanálům na mincovníku/akceptoru bankovek a jejich celkový vhozený/vložený počet.

COIN ACCEPTOR = MINCOVNÍK

CHANNEL kanál
VALUE hodnota mince
TOTAL IN celkový počet vhozené mince
TOTAL celkem vhozeno mincí

BILL ACCEPTOR = AKCEPTOR BANKOVEK

CHANNEL kanál
VALUE hodnota bankovky
TOTAL IN celkový počet vložené bankovky
TOTAL celkem vloženo bankovek

Funkce tlačítek
Start další strana
Auto Start přechozí strana
Výběr hry opuštění menu



hodnota mince v HOPPERu 1

HOPPER 1  VALUE=10  PIECES(kusů)  CREDITS(kreditů)
HOPPER LIMIT max. počet mincí a jím odpovídající kredit
COINS TO HOPPER  množství vhozených mincí do HOPPERu 1
HOPPER OUT kolik mincí bylo vyplaceno HOPPERem 1
HOPPER REFILL množství mincí nahraných do HOPPERu 1 klíčem
HOPPER DUMP množství mincí vyhozených přes HOPPER DUMP
HOPPER LEVEL počet mincí v HOPPERu 1 a jim odpovídající

kredit

hodnota mince v HOPPERu 2

HOPPER 2 VALUE=2  PIECES(kusů)  CREDITS(kreditů)
HOPPER LIMIT max. počet mincí a jím odpovídající kredit
COINS TO HOPPER  množství vhozených mincí do HOPPERu 2
HOPPER OUT kolik mincí bylo vyplaceno HOPPERem 2
HOPPER REFILL množství mincí nahraných do HOPPERu 2 klíčem
HOPPER DUMP množství mincí vyhozených přes HOPPER DUMP
HOPPER LEVEL počet mincí v HOPPERu 2 a jim odpovídající

kredit

Funkce tlačítek
Start další strana
Auto Start přechozí strana
Výběr hry opuštění menu



COIN IN vhozené mince
TOKEN IN vhozené žetony
BILL IN vložené bankovky
REMOTE IN vloženo klíčem
CARD IN vloženo kartou

TOTAL IN vhozeno/vloženo celkem
Stiskem tlačítka Podrž1 se přepnete do "krátkodobého účetnictví (Attendant
Accounting). HOPPER 1 OUT vyplaceno hopperem 1

HOPPER 2 OUT vyplaceno hopperem 2
HANDPAY vyplaceno obsluhou
CARD OUT vyplaceno kartou
TICKET OUT vyplaceno tiketem

TOTAL OUT vyplaceno celkem

COINS TO DROP množství mincí v kase
TOKENS TO DROP množství žetonů v kase
BILLS TO DROP množství bankovek v kase

TOTAL IN-OUT čistý rozdíl: vhozeno celkem - vyplaceno celkem
MACHINE YIELD % výplatnost v %

LAST CLEARED datum posledního vymazání krátkodobého
účetnictví

Funkce tlačítek
Podrž 1 přepíná mezi tzv. dlouhodobým (Master Accounting)

a krátkodobým účetnictvím (Attendant Accounting)
Podrž 5 smaže dlouhodobé účetnictví
Start další strana
Auto Start předchozí strana (zpět)
Výběr hry opuštění menu



Tabulka nastavených/přiřazených hodnot mincí/bankovek jednotlivým kanálům na mincovníku/akceptoru bankovek a jejich celkový vhozený/vložený počet.

COIN ACCEPTOR = MINCOVNÍK

CHANNEL kanál
VALUE hodnota mince
TOTAL IN celkový počet vhozené mince
TOTAL celkem vhozeno mincí

BILL ACCEPTOR = AKCEPTOR BANKOVEK

CHANNEL kanál
VALUE hodnota bankovky
TOTAL IN celkový počet vložené bankovky
TOTAL celkem vloženo bankovek

Funkce tlačítek
Start další strana
Auto Start přechozí strana
Výběr hry opuštění menu



hodnota mince v HOPPERu 1

HOPPER 1  VALUE=10  PIECES(kusů)  CREDITS(kreditů)
HOPPER LIMIT max. počet mincí a jím odpovídající kredit
COINS TO HOPPER  množství vhozených mincí do HOPPERu 1
HOPPER OUT kolik mincí bylo vyplaceno HOPPERem 1
HOPPER REFILL množství mincí nahraných do HOPPERu 1 klíčem
HOPPER DUMP množství mincí vyhozených přes HOPPER DUMP
HOPPER LEVEL počet mincí v HOPPERu 1 a jim odpovídající

kredit

hodnota mince v HOPPERu 2

HOPPER 2  VALUE=2  PIECES(kusů)  CREDITS(kreditů)
HOPPER LIMIT max. počet mincí a jím odpovídající kredit
COINS TO HOPPER  množství vhozených mincí do HOPPERu 2
HOPPER OUT kolik mincí bylo vyplaceno HOPPERem 2
HOPPER REFILL množství mincí nahraných do HOPPERu 2 klíčem
HOPPER DUMP množství mincí vyhozených přes HOPPER DUMP
HOPPER LEVEL počet mincí v HOPPERu 2 a jim odpovídající

kredit

Funkce tlačítek
Start další strana
Auto Start přechozí strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení parametrů výherního hracího přístroje.

COIN IN zapnutí (ON) / vypnutí (OFF) mincovníku
BILL IN nastavení akceptoru bankovek pulsní/EBA30/WBA/OFF(vypnuto)

REMOTE IN "nahrávání" kreditu klíčem, zapnuto (ON) / vypnuto (OFF)
CLEAR ATTENDANT ACOOUNTING - smazání krátkodobého účetnictví

      povoleno(ON)/zakázáno(OFF)
HOPPER 1 povolit(ON)/zakázat(OFF) HOPPER 1
HOPPER 2 povolit(ON)/zakázat(OFF) HOPPER 2
HANDPAY LIMIT - do tohoto limitu vyplácí HOPPER, nad tento limit vyplácí obsluha
HOPPER REFILL - povolit(ON)/zakázat(OFF) doplnění HOPPERU klíčem
HOPPER DUMP - povolit(ON)/zakázat(OFF) "vyhazování" mincí z HOPPERu
CLEAR HOPPER - povolit(ON)/zakázat(OFF) "vymazání" HOPPERu

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Podrž 5 vypnout (OFF)
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení přiřazení nominálních hodnot mincí/bankovek kanálu na mincovníku/akceptoru bankovek. COIN ACCEPTOR - mincovník

CHANNEL = kanál
VALUE = nominální hodnota mince

BILL ACCEPTOR - akceptor bankovek

CHANNEL = kanál
VALUE = nominální hodnota bankovky

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Podrž 5 vypnout (OFF)
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení parametrů krátkodobého účetnictví.

ENABLE CLEAR - povolit (ON)/zakázat(OFF) smazání krátkodob.úč.
ENABLE HISTORY - povolit (ON)/zakázat(OFF) historii
ENABLE EVENT LOG -povolit (ON)/zakázat(OFF) výpis událostí
ENABLE IO LIST - povolit (ON)/zakázat(OFF) výpis vloženého kreditu
ENABLE REMOTE OUT LIST - povolit (ON)/zakázat(OFF) výpis

                               "nahrávání" kreditu

CREDIT VALUE #1 - nastavení nominální hodnoty kreditu při "natáčení" klíčem na pozici 1

CREDIT VALUE #2 - nastavení nominální hodnoty kreditu při "natáčení" klíčem na pozici 2

CREDIT VALUE #3 - nastavení nominální hodnoty kreditu při "natáčení" klíčem na pozici 3

HOPPER REFILL #1 - nastavení nominální hodnoty kreditu při "natáčení" klíčem do HOPPERu na pozici 1

HOPPER REFILL #2 - nastavení nominální hodnoty kreditu při "natáčení" klíčem do HOPPERu na pozici 2

HOPPER REFILL # 3 -nastavení nominální hodnoty kreditu při "natáčení" klíčem do HOPPERu na pozici 3

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Podrž 5 vypnout (OFF)
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení parametrů HOPPERu.

HOPPER 1 LEVEL - nastavení aktuálního stavu v HOPPERu 1
           (kolik peněz je v zásobníku)

HOPPER 1 VALUE - přiřazení kanálu HOPPERu 1 a nominální 
            hodnota jedné mince v HOPPERu 1

HOPPER 1 FULL LIMIT - nastavení množství mincí  HOPPERu 1
                   (po dosažení této hodnoty mince padají do kasy)

HOPPER 2 LEVEL - nastavení aktuálního stavu v HOPPERu 2
           (kolik peněz je v zásobníku)

HOPPER 2 VALUE - přiřazení kanálu HOPPERu 2 a nominální 
            hodnota jedné mince v HOPPERu 2

HOPPER 2 FULL LIMIT - nastavení množství mincí  HOPPERu 2
                    (po dosažení této hodnoty mince padají do kasy)

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Podrž 5 vypnout (OFF)
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Hlavní (celková) statistika.

DATE/TIME - datum/čas No. - počet

MASTER CLEARED - provedení "Master RAM Clearu"
ATTENDANT CLEARED - datum, čas a počet  provedení smazání

                     krátkodobého účetnictví
SETTINGS CHANGED - datum, čas a počet  změn v nastavení
ALARMS - datum, čas a počet alarmů
POWER ON - datum, čas a počet zapnutí výherního hracího přístroje
DOOR OPEN - datum, čas a počet otevřených dveří
RUNNING TIME IN HOUR - doba běhu výherního hracího přístroje

                      v hodinách

INIT BOARD - datum a čas posledního "mástrování" desky

SERIAL NO. - sériové číslo hry

Funkce tlačítek

Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Celková statistika her.

GAME NAME - název hry
GAMES - počet her
BET - celkem vsazeno
WIN - celkem vyhráno
PAYOUT - výhernost v %
NETTO - čistý rozdíl : celkem vsazeno BET - celkem vyhráno WIN

TOTAL - celkem her, celkem vsazeno, celkem vyhráno, celková výhernost,
                celkový čistý rozdíl

Funkce tlačítek

Podrž 1 graf hernosti jednotlivých her
Podrž 2 graf čistého rozdílu jednotlivých her
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Statistiky jednotlivých her.

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Statistika hry "MAGIC POKER" - statistika je totožná se statistikami ostatních her !!!

ACTIVATED - počet spuštění hry "MAGIC POKER"

MAIN GAMES - počet hlavních her
FEATURE GAMES - počet bonusových (feature) her
DOUBLE UP GAMES - počet her RIZIKO (zdvojnásobování)
TOTAL GAMES - počet her celkem

BET MAIN GAME - počet sázek v hlavní hře
BET FEATURE GAME - počet sázek v bonusové hře
BET DOUBLE UP GAME - počet sázek ve hře Riziko (zdvojnásobování)
TOTAL BET - celkový počet sázek
AVERAGE BET - průměrně sázek

WIN MAIN - počet výher v hlavní hře
WIN BONUS - počet výher v bonusové hře
WIN DOUBLE UP - počet výher při hře Riziko (zdvojnásobování)
TOTAL WIN - celkový počet výher

NETTO - čistý rozdíl TOTAL BET - TOTAL WIN
PAYOUT - výhernost v %

Funkce tlačítek

Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Organizace her.

PAGE 1 = strana 1, resp. obrazovka 1; PAGE 2 = strana 2, resp.
                 obrazovka 2; atd.

Slouží k organizaci her na obrazovce resp. k aktivaci/deaktivaci
jednotlivých her.

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně, resp. další
Podrž 4 více, resp. předchozí
Podrž 5 vypnout (OFF)
Výběr hry opuštění menu



Nastavení parametrů jednotlivých her.

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení hry "MAGIC POKER".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit (ON) / zakázat (OFF) autoStart
CARD EFFECT - povolit (ON) / zakázat (OFF) efekt otáčení karet
3RD DEAL - povolit (ON) / zakázat (OFF) třetí rozdání
GAME LENGTH - položka se nanastavuje, změna nemá žádný efekt
              V příští verzi bude odstraněna.

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu

Nastavení hry "STILL THE BEST".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit (ON) / zakázat (OFF) autoStart

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení hry "OCEAN TALE".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit (ON) / zakázat (OFF) autoStart
Start ANIMATION - povolit (ON) / zakázat (OFF) animaci při Startu hry

                          (probliknutí barevných "kuliček" po stranách válců ohraničujících výherní linie)

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu

Nastavení hry "THREE LINE POKER".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit (ON) / zakázat (OFF) autoStart
CARD EFFECT - povolit (ON) / zakázat (OFF) efekt otáčení karet

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení hry "AMERICAN HOT SLOT".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit (ON) / zakázat (OFF) autoStart

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu

Nastavení hry "RED HOT FRUITS".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit(ON) / zakázat (OFF) autoStart
Start ANIMATION - povolit(ON) / zakázat (OFF) animaci při Startu hry

                          (probliknutí "obdélníků" po stranách válců ohraničujících výherní linie)

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení hry "LEGEND OF THE SPHINX".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit(ON) / zakázat (OFF) autoStart
Start ANIMATION - povolit(ON) / zakázat (OFF) animaci při Startu hry

                          (probliknutí "obdélníků" po stranách válců ohraničujících výherní linie)

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu

Nastavení hry "HYPNO HIPPO".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit(ON) / zakázat (OFF) autoStart
Start ANIMATION - povolit(ON) / zakázat (OFF) animaci při Startu hry

                          (probliknutí barevných "kuliček" po stranách válců ohraničujících výherní linie)

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení hry "GOLDEN BEAR".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit(ON) / zakázat (OFF) autoStart
Start ANIMATION - povolit(ON) / zakázat (OFF) animaci při Startu hry

                     (probliknutí barevných "obdélníků" po stranách válců ohraničujících výherní linie)

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu

Nastavení hry "SUPER BUG".

BET MIN - nastavení minimální sázky
BET MAX - nastavení maximální sázky
AutoStart - povolit(ON) / zakázat (OFF) autoStart
Start ANIMATION - povolit(ON) / zakázat (OFF) animaci při Startu hry

                     (probliknutí barevných "obdélníků" po stranách válců ohraničujících výherní linie)

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Auto Start předchozí strana (zpět)
Start další strana
Výběr hry opuštění menu



Historie posledních dvaceti odehraných her.

COINS - vhozená částka mincemi Funkce tlačítek
Funkce tlačítek BILLS - vložená částka bankovkami

REMOTE IN - částka " nahraná" klíčem Podrž 1 další
Podrž 1 pohyb nahoru HAND PAY - částka vyplacená obsluhou Podrž 2 předchozí
Podrž 2 pohyb dolů HOPPER OUT - částka vyplacená HOPPERem Výběr hry opuštění menu
Start další
Výběr hry opuštění menu



Výpis vloženého/vhozeného/nahraného kreditu.

No. - pořadové číslo
Funkce tlačítek TYPE - jakým způsobem byla částka vložena/vyplacena

DATE - datum
Podrž 1 pohyb nahoru AMOUNT - částka
Podrž 2 pohyb dolů
Start další COIN IN - částka vhozená mincemi 
Výběr hry opuštění menu BILL IN - částka vložená bankovkami

REMOTE IN - částka "nahraná" klíčem
HAND PAY - částka vyplacená obsluhou
HOPPER OUT - částka vyplacená HOPPERem

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 další strana
Podrž 4 předchozí strana
Podrž 5 přepínání mezi celkovým výpisem vloženého a vyplaceného kreditu,

a pouze vloženým a pouze vyplaceným kreditem
Výběr hry opuštění menu



Výpis událostí.

No. - pořadové číslo
Funkce tlačítek DATE - datum

TYPE - typ události (zapnutí výherního hracího přístroje - POWER ON;
Podrž 1 pohyb nahoru                 změna nastavení - SETUP CHANGE; atd. )
Podrž 2 pohyb dolů
Start další
Výběr hry opuštění menu Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 další strana
Podrž 4 předchozí strana
Výběr hry opuštění menu



Nastavení výherního hracího přístroje.

Funkce tlačítek Funkce tlačítek Test tlačítek, spínačů a klíčů - po stisku tlačítka, sepnutí spínače nebo
        po vložení klíče se vždy podsvítí příslušná položka.

Podrž 1 pohyb nahoru Start opuštění testu Pozn.: 
Podrž 2 pohyb dolů (musí se podržet nejméně po dobu 3 s) Tento test je univerzální a je použitý v různých národních variantách této hry.
Start další Proto pokud tento test nefunguje zcela korektně, nemusí jít o závadu.
Výběr hry opuštění menu Každá země má odlišné rozmístěný tlačítek a signálů.



Kontrola korektního zobrazování monitoru.

Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Start další, resp. další test
Výběr hry opuštění testu, opuštění menu



Obecné nastavení.

Funkce tlačítek ALARM SWITCH ON - vypnutí (OFF) resp. zapnutí délky trvání alarmu v [s ]
                    při Startu výherního hracího přístroje

Podrž 1 pohyb nahoru SOUND VOLUME - nastavení hlasitosti (1 až 10; 10 = max)
Podrž 2 pohyb dolů LANGUAGE - nastavení jazyka
Start další FEATURE AutoSTOP - vypnutí autostopu při získání bonusové hry
Výběr hry opuštění testu, opuštění menu DOUBLE UP - povolení (ON) / zákaz (OFF) hry Riziko (zdvojnásobování)

DOUBLE UP STOP - je-li nastaveno ON,pak max.částka dosažená zdvojnásobo-
váním je 300,- Sk; je-li nastaveno OFF, max. částka je neomezená.
COUNT SG - je-li nastaveno ROULETTE, pak se počet vyhraných Super 
Games postupně načítá v ruletě. Je-li nastaveno GAME, pak se počet 
vyhraných Super Games postupně načítá přímo ve hře v poli SG. Tato položka
nemá žádný význam a v příští verzi bude odstraněna.

Funkce tlačítek
Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů
Podrž 3 méně
Podrž 4 více
Výběr hry opuštění menu



Postup nastavení "KEY SYSTEMU" viz příloha.

Funkce tlačítek Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů Podrž 2 pohyb dolů
Start další Podrž 3 klíč 1
Výběr hry opuštění menu Podrž 4 klíč 2

Podrž 5 klíč 3
Výběr hry opuštění menu



Informace o verzi.

Funkce tlačítek Funkce tlačítek

Podrž 1 pohyb nahoru Výběr hry opuštění menu
Podrž 2 pohyb dolů
Start další
Výběr hry opuštění menu



Vymazání hlavního účetnictví, tzv. "MASTER RAM CLEAR".

UPOZORNĚNÍ : TATO OPERACE VYMAŽE VEŠKERÁ ÚČETNÍ DATA !!!
Funkce tlačítek

Funkce tlačítek
Podrž 1 pohyb nahoru
Podrž 2 pohyb dolů Auto Start  vymazání účetnictví - nutno podržet nejméně 10 s
Start další Výběr hry  opuštění menu
Výběr hry opuštění menu

Firma Play & Win s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu, úpravu nebo doplnění informací obsažených v tomto manuálu bez závazku toto předem oznámit.
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacích systémech, nebo publikována nebo přenášena v jakékoliv formě a podobě ať už elektronické, mechanické

nebo jiné bez písemného souhlasu firmy  Play & Win s.r.o.
Jakákoliv neautorizovaná reprodukce tohoto díla může být považována za porušení vlastnických práv vlastníka a postižitelná zákonem.


