Fazer Uniao do Gabinete com Prancha: Conectar chicotes conforme imagem

MANUAL

Fixar travas com Parafusos do Kit utilizando chave de boca 19mm

LIGANDO SUA MÁQUINA
Para ligar sua máquina, localize o cabo de força e conecte-o no filtro localizado na parte traseira
da máquina.
Voltagem: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V/220V)
Observe também a localização da porta-fusível geral e a chave liga-desliga.Caso haja alguma
dúvida entrar em contato com a central técnica pelo email:
assistecnica@maticplay.com.br ou seu representante de vendas.

CONFIGURAÇÕES

Botões localizados dentro da porta do ficheiro

BOTÃO START:ALTERAR SELEÇÃO (pressione para selecionar o menu desejado)
BOTÃO MUSICA: SELECIONAR (pressione para entrar ou alterar a opção desejada)

MENU DE TESTES
MENU DE AJUSTES

Botões: Ao apertar os botões indicados ele ficarão em vermelho na tela( botão Start para sair )

Volume Jogo: 0 - 100
Volume Demo: 0 - 100
Fichas por Crédito: 1/1 - 4/1( 1 à 4 fichas para 1 credito )
1/2 - 1/4( 1 ficha para 2 à 4 créditos )
Free Play( modo de jogo livre )
Dificuldade: Muito Fácil - Fácil - Média - Difícil - Impossivel
Sensibilidade Prancha: Baixa - Média - Alta
Jogo Grátis p/ Ganhador: Sim - Não( se o jogador vencer a corrida o jogo continua )

MENU DE AUDITORIA
Eixos: Prancha Y: -100 -0- 100 (Indica a posição da Prancha em relação ao centro)
Calibrar a Prancha: Pressionar o Botão Música, deixe a prancha parada, empurre para a Direita
até o final do curso, e depois para a Esquerda

Créditos: Indica a quantidade de créditos jogados
Créditos Serviço: Indica a quantidade de créditos jogados no modo de serviço
Jogos: Indica o numero de vezes que cada pisa foi jogada
Tempo Médio: Indica o tempo de duraçao médio em cada pista

Lâmpadas: As Luzes do Gabinete irão acender uma à uma conformo indicar na tela.

Ao Selecionar a opção desejada e pressionar o botão Música iá apagar os registros da opção.
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