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D�kujeme Vám, že jste zvolili - ze zna�ného po�tu zábavních automat� nabízených na trhu – práv�  
 

Silverball STRATO 
 

 
Pro spolehlivé používání automatu Silverball Strato si p�e�t�te, prosím, pe�liv� návod k obsluze. 
 
Po p�e�tení uschovejte tento manuál tak, abyste jej v p�ípad� pot�eby m�li rychle po ruce. 
 
 Pro dodate�né dotazy je Vám k dispozici naše Hotline. 
 

 Volejte tel./fax.: +420 / 577 102 644. 
 
 
 
 

Návod k obsluze Silveball Strato 
 
 
(MH / SM 01.02.2005) 

 
 

 
 
P�i sestavování t�chto text� a obrázk� jsme postupovali s nejv�tší pe�livostí, p�esto nem�žeme zcela 
vylou�it, že se zde nevyskytnou chyby. 
 
Výrobce ani distributor nemohou nést za chybné údaje a jejich následky ani právnickou, ani žádnou 
jinou odpov�dnost. 
 
Výrobce je vd��ný za p�ípadné návrhy na zlepšení nebo upozorn�ní na chyby. 
 
Všechna práva, jakož i kopírování a ukládání na elektronických a jiných médiích, jsou vyhrazena. 
Program, manuály jakož i všechny sou�ásti podléhají mezinárodním ustanovením Copyright ©. 
 
 

©1996-2003 TAB-Austria 
A-4052 Ansfelden, Haiderstraße 40 
Tel. +43 / 72 29 / 78 0 40 - 0*, Fax +43 / 72 29 / 78 6 60 

 
Všechna práva vyhrazena! 
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Pokyny pro instalaci 
 

Bezpe�nostní p�edpisy pro uživatele: 
 
• P�ístroj m�že být provozován jen v suchých místnostech se zásuvkou s ochranným kolíkem, 

instalovanou v souladu s normou �SN. 
 
• P�ed uvedením do provozu by m�la teplota p�ístroje odpovídat teplot� místnosti. 
 
• P�ed p�ipojením p�ístroje zkontrolujte nap�tí v síti! 
 
• P�ístroj je dimenzován jen pro st�ídavé nap�tí 230 V/50 Hz a má p�íkon 190W. 
 
• P�ístroj se smí provozovat jen s pojistkou 3,15A. 
 
• P�i porušení �ástí sk�ín�, vytržení vodi��, požáru p�ístroje nebo rozbité obrazovce se musí p�ístroj 

okamžit� vypnout a vytáhnout sí�ová zástr�ka. 
 
• Defektní nebo holé kabely, zvlášt� sí�ové kabely a zástr�kové spoje, je t�eba vym�nit. 

 
D�ležité upozorn�ní! 
Zajist�te, aby se v tomto p�ípad� nikdo nemohl p�ístroje dotýkat, pop�. p�ístroj op�t 
zapnout! 

 
• P�i umíst�ní vedle dalších p�ístroj� m�že dojít k nep�íznivému ovlivn�ní provozu. 
 
• Dbejte licen�ních podmínek uvedených v dodatku. 
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Tento návod k obsluze popisuje montáž a profesionální instalaci p�ístroje Silverball STRATO. 
Informaci o aktuální verzi software najdete na internetu na domovské stránce firmy TAB www.tab.at. 
Verzi vašeho software m�žete zjistit v testovacím režimu (viz str. 7) nebo v hlavní obrazovce, 
pokud vyberete logo TAB. 
 
Technické údaje a rozm�ry najdete na poslední stránce tohoto návodu. 
 
 

P�ístroj v síti Championsnet 
 
Váš p�ístroj je vybaven sí�ovou kartou ON-Board, pomocí které m�žete p�ístroj p�ipojit do sít� 
Championsnet. Tak získáte následující možnosti: 
• surfování na internetu 
• odesílání e-mail� 
• hraní turnaj� 
• vytvá�ení a vedení turnaj� 
• online servis 
 
Díky celosv�tovému propojení vašeho p�ístroje m�žete po�ádat a vést turnaje pro každou hru. 
 
Bližší údaje, nastavení a správný postup je popsán v textu od str. 17. 
 
 
D�ležité: 
Veškeré práce se musí provád�t p�i vypnutém p�ístroji a vytaženém sí�ovém kabelu ze zásuvky. 
Práce smí provád�t jen kvalifikovaný odborný personál. 
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Uvedení do provozu 
 
Každý p�ístroj je výrobcem otestován a p�ednastaven. 
Doporu�ujeme po�kat 15 minut, aby systém dosáhl provozní teploty. 
Vlivem rozdíl� teplot, ot�es� p�i doprav� atd. se m�že stát, že nesouhlasí nastavení dotykové 
obrazovky. Proto doporu�ujeme p�i novém uvedení do provozu dodržovat VŽDY následující postup: 
 
1. Vybalit p�ístroj a p�ipojit do sít� 230 V / 50 Hz. 

 
2. Zapnout p�ístroj (spína� je na zadní stran�), p�ístroj se automaticky spustí. Nacházíte se 

v hlavním menu. 
 

 
 

 
 
 
 
Upozorn�ní: 
 
Výb�rové pole Jukebox je k dispozici pouze s MAX Dongle. 
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Dotykem loga TAB se dostanete do informa�ního p�ehledu. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Zde vidíte telefonní a faxové �íslo a internetovou adresu firmy TAB, poslední p�enos v síti 
Championsnet, p�esnou verzi vašeho software, vaši verzi hardwarového klí�e (Dongle) a verzi 
systému. 
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3. Otev�ete �elní kryt a p�epn�te testovací p�epína� na ZAP. (EIN)! Na obrazovce se objeví 
testovací režim Silverball. 

 
 
 
• Testovací režim 
 
 

 
 
 
 
 
 
V testovacím režimu m�žete provést p�íslušná nastavení vašeho p�ístroje. Na horním okraji obrazovky 
vidíte vaši verzi software Silverball Strato a vaši verzi hardwarového klí�e (Dongle). 
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o Všeobecné 

 

 
 
 
 

• Nastavení dotykové obrazovky 
Klikn�te na pole Kalibrace (Kalibrierung) a postupujte podle pokyn� na obrazovce. Nakonec 
m�žete dotykovou obrazovku otestovat pomocí funkce Test. 

• Nastavení hlasitosti 
Hra 
Hlasitost p�i h�e lze nastavit v 15 krocích pomocí tla�ítek +/-. 
Standby 
Hlasitost v režimu Standby lze nastavit v 15 krocích pomocí tla�ítek +/-. 

• Ostatní 
Zde si m�žete p�idat testovací kredity, abyste otestovali hry. Dále se zde provádí kontrola 
pevného disku, pokud aktivujete funkci Check Harddisk at Reboot. 
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o Základní nastavení 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Datum a �as 
Zde m�žete nastavit aktuální �as a datum. Pokud je p�ístroj p�ipojen k síti Championsnet, 
nastavuje se �as i datum automaticky. Vy pak m�žete nastavovat pouze �asové zóny 
v intervalech po 30 minutách nebo 1 hodin�. 

• Základní jazyk 
Zde ur�íte základní jazyk vašeho p�ístroje. 
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o Nastavení ceny hry 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Nastavení ceny hry 
Zde m�žete nastavit cenu kreditu. Na obrazovce je nastaveno 50 cent� = 1 kredit. Pomocí 
�íselných polí m�žete tuto hodnotu m�nit. Nastavení se provádí pro standard 1 (normal). Ve 
standardu 2 (bonus) m�žete nastavit herní bonusy. 

• Režim volné hry 
Pokud aktivujete režim volné hry, máte k dispozici neomezený po�et kredit�. Na p�ístroji se 
zobrazí 99 kredit�. 
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o Hry 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zde vidíte všechny hry, které jsou v p�ístroji k dispozici. Každou jednotlivou hru m�žete vypnout nebo 
zapnout, pro každou hru m�žete vyvolat vlastní statistiky a nastavit stupe� obtížnosti každé hry. 
 
 
Upozorn�ní: Stupe� obtížnosti lze m�nit, jen pokud p�ístroj NENÍ v síti Championsnet. 
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Po provedení všech nastavení p�epn�te p�epína� testovacího režimu do polohy Vyp. (AUS). P�ístroj 
se znovu automaticky spustí a zobrazí hlavní obrazovku Silverball Strato. 
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Dotykem pole 
 

 
 
se dostanete do menu pro surfování na internetu a pro psaní mail�. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Upozorn�ní: 
Zobrazení se m�že u jednotlivých p�ístroj� pon�kud lišit, ale funkce z�stávají stejné. 
 



TAB pr�myslová a zábavní elektronika s.r.o.  Tel.:+420 577 102 644, FAX:+420 577 119 622 
Strana 15  03.01.2006 
 

 

Zde m�žete surfovat na internetu a odesílat maily. 
 
 
Email 
 

• Od koho: 
Zde zadáte svou emailovou adresu. Pokud žádnou nemáte, zadejte zde jen své jméno. 

• Komu: 
Zde zadejte emailovou adresu p�íjemce, nap�. Max.Muster@email.com. 

• Cc: 
Pokud chcete, aby tuto zprávu obdržel i jiný p�íjemce, zadejte zde jeho adresu. Pokud chcete 
odeslat více kopií, odd�lte emailové adresy st�edníkem. 

• Bcc: 
Zde m�žete zadat emailovou adresu a p�íjemce obdrží slepou kopii. 

• P�edm�t (Betreff): 
Zde m�žete uvést, �eho se zpráva týká (není povinné). 

• Text: 
Zde napište text zprávy. 

 
Internet 
 

• Browse: 
Zde se zadává adresa stránky, kterou požadujete, nap�. www.tab.at. 

• Refresh: 
Zde se aktualizuje práv� zobrazená stránka. 

• Home: 
Návrat na výchozí domovskou stránku. 

• Back: 
Návrat na poslední zobrazenou stránku. 

• Forward: 
Zobrazení následující stránky. 
 

• Exit: 
Zav�ení internetového prohlíže�e. 

• Keyboard: 
Zobrazí se klávesnice, pomocí které m�žete provád�t vkládání, nap�. u internetových 
vyhledáva��. 

 
 
Upozorn�ní: 
Surfovat na internetu a odesílat emaily m�žete pouze tehdy, pokud je p�ístroj zapojen do sít� 
Championsnet a pokud byla provedena veškerá nastavení pro p�ipojení! 
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Technické údaje 
 

• Rozm�ry p�ístroje 
Výška:   125 cm 
Ší�ka:   59 cm 
Délka:   51 cm 
Hmotnost:  52 kg *) 
 

• Elektrické údaje 
Sí�ové p�ipojení: zásuvka 230 V 
P�íkon:  250 W 
Pojistka:  3,15 A 

 
 
Upozorn�ní: 
P�i p�ipojování n�kolika p�ístroj� p�es jeden proudový rozvad�� je t�eba dbát: 
Na odborn� instalovaný sí�ový p�ívod jišt�ný pojistkou 13 A by m�ly být p�ipojeny maximáln� 3 
p�ístroje. 
 
 
 
*) Upozorn�ní: 
Hmotnost p�ístroje se m�že lišit podle rozsahu p�ídavného vybavení! 
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Championsnet 
 
 

 
 
 
 

o Aktivace Championsnet 
 
 
Upozorn�ní: Po aktivaci Championsnet se p�ístroj automaticky znovu spustí! 
 
 
 
 
 
Vyberte položku Zm�nit (Andern) v poli P�ipojení (Verbindung) a dostanete se do následujícího 
menu: 
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o Spojení s providerem (Providerverbindung) 
Nastavení typu p�ipojení, telefonního �ísla, hesla. 
 

o Spušt�ní p�enosu (Start der Ubertragung) 
Zde m�žete ur�it, kdy se má provád�t automatický p�enos dat. 

 
 
 

 
 
 
 

o Typ p�ipojení (Connection Type) 
Zde ur�íte typ internetového p�ipojení. Deaktivujte pole Trvalé p�ipojení (Standige 
Verbindung), aby p�ístroj nebyl trvale p�ipojen a abyste se vyhnuli placení vysokých �ástek 
za p�ipojení! 

 
• Modem 

Zde se nastavuje p�ipojení p�es vestav�ný analogový modem nebo kartu ISDN (na p�ání). 
V typu p�ipojení aktivujte Modem, nyní m�žete v položce Spojení s providerem zadat 
vaše telefonní �íslo, uživatelské jméno a heslo. 

 



TAB pr�myslová a zábavní elektronika s.r.o.  Tel.:+420 577 102 644, FAX:+420 577 119 622 
Strana 19  03.01.2006 
 

 

Pro potvrzení zadejte heslo podruhé. Obr. 1.0 na str. 21 popisuje druhou stránku nastavení 
p�ipojení (Page 2). Ujist�te se, že zde nebyly provedeny žádné zápisy ani aktivace. 
 
• Externí modem 

P�ipojení p�es externí modem GPRS. Nastavení telefonního �ísla, uživatelského jména a 
hesla se liší podle sít�. Údaje získáte u svého providera. 
P�esv�d�te se, že v položce Typ p�ipojení je nastaven Externí modem a v položce 
Spojení s providerem pak nastavte údaje pro p�ipojení. Pro konfiguraci modemu GPRS 
stiskn�te „GPRS/GSM“. 
 

 
 
 
Krom� práv� zadaných údaj� obdržíte n�kdy od providera ješt� Init String, který musíte 
zadat v položce Modem. Dále musíte zadat PIN kód vaší Sim karty, který rovn�ž získáte 
od vašeho providera. Pokud se vpravo zobrazí nápis PIN set, je PIN zadán správn� a vy 
m�žete opustit toto dialogové okno kliknutím na Zp�t (Zuruck). Obr. 1.0 na str. 21 
popisuje druhou stránku nastavení p�ipojení (Page 2). Ujist�te se, že zde nebyly 
provedeny žádné zápisy ani aktivace. 
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• Network direct 
Zde se p�ipojuje váš p�ístroj do interní sít�. Nemusí se volit žádné parametry, ale musí se 
provést nastavení i na druhé stránce nastavení p�ipojení (Page 2). 
 
Vyberte p�ipojení Network Direct a klikn�te na pole Page 2 (viz obr. 1.0). Pot�ebné údaje 
si zjist�te u vašeho správce sít� a zjišt�né údaje zadejte. 
 
 

• Network – VPN 
Používá se zásadn� pro uživatele ADSL. Pot�ebné údaje, jako telefonní �íslo, uživatelské 
jméno a heslo, získáte u vašeho providera. Nastavte p�ipojení na Network – VPN a 
zadejte údaje. Nyní p�ejd�te na druhou stránku nastavení Page 2 (obr. 1.0) a zde zapište 
a aktivujte následující údaje: 
- aktivace Proxy a zápis dat 
- deaktivace Disable DNS 
- zápis DNS 1 
- zápis DNS 2 
- deaktivace Use DHCP 
- zápis IP adresy 
- zápis Subnet Mask 
Údaje pro nastavení získáte od svého poskytovatele internetového p�ipojení. 
 

• Network – PPPOE 
Pro uživatele TDSL. Údaje, jako nap�. telefonní �íslo, uživatelské jméno a heslo, získáte 
od svého providera. Nastavte typ p�ipojení na Network – PPPOE a zadejte údaje. Nyní 
p�ejd�te na druhou stránku nastavení Page 2 (obr. 1.0) a zde zapište a aktivujte 
následující údaje: 
- deaktivace Proxy 
- aktivace Disable DNS 
- deaktivace Use DHCP 
- zápis IP adresy 
- zápis Subnet Mask 
Údaje pro nastavení získáte od svého poskytovatele internetového p�ipojení. 
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M�žete rovn�ž vzájemn� propojit n�kolik p�ístroj� a potom je p�ipojit k internetu. K tomu pot�ebujete 
Hardware Router, který vytvo�í p�ipojení k internetu pomocí dálkového p�enosu dat. Dálkový p�enos 
dat m�že být realizován nap�. p�ipojením ADSL. Do po�íta�� se instalují sí�ové karty a nastaví se na 
lokální sí� (viz nastavení Network Direct). Po�íta�e se pak p�ipojí k routeru, který se dále p�ipojí na 
dálkový p�enos dat. 
 
Druhá stránka (Page 2) nastavení p�ipojení: 
 
 

 
 
 
Zde prove�te nastavení internetu. Pokud nebude p�ipojení fungovat, kontaktujte svého providera nebo 
sí�ového správce. 
 
 

• Terminál Siverball Max 
Pokud chcete provozovat p�ístroj Silverball Max v síti jako Silverball Selection Terminals, 
aktivujte Enable Max Terminal a zadejte IP adresu, která je mimo rozsah IP Pool Starting 
Adress a IP Pool Ending Adress. 
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P�íklad: V routeru jste zadali Starting Adress 100 a Ending Adress 199. Vidíte svou IP adresu, nap�.: 
192.168.123.199 
 
Nyní zadejte IP adresu do SB-MAX-IP: 192.168.123.200 
Poslední �íslo je mimo rozsah a slouží k identifikaci Selection Terminal. Tato adresa je adresou i pro 
další Silverball Selection Terminals. 
 
Po provedení všech nastavení je t�eba p�ístroj zaregistrovat. 
 

 
 
 
 
P�i registraci se p�ístroj p�ihlásí a je mu p�i�azeno vlastní p�ístrojové �íslo. 
 
Aby byl k dispozici Online Service, musíte se zaregistrovat na naší domovské stránce pod OTM a 
získat vlastní seznam TAN a licence. Licence jsou 3 m�síce zdarma. 
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V testovacím režimu je nyní k dispozici pole Online Service. Aktivujte jej kliknutím, odsouhlaste 
podmínky a zadejte platné �íslo TAN. 
 
 
Pomocí Online Version Plus m�žete provést ONLINE aktualizaci vaší verze pomocí vhodného 
širokopásmového internetového p�ipojení. 
 
 
 
Online Terminal Management: 
 
Online Terminal Management poprvé nabízí možnost �ídit propojení p�ístroje z domu. 
 
 
Pomocí domovské stránky Online Terminal Management lze provád�t množství funkcí pouhým 
stisknutím myši: 
 

• Online Music Shop 
Online nahrávání hudby na jednotlivé terminály 

• Online Tournament 
Vytvá�ení, �ízení a hraní turnaj� 

• Online Service 
Možnost kdykoliv zjistit d�ležité údaje o terminálech 

• Správa terminál� a licencí 
Zde m�žete evidovat své terminály s jednotlivými licencemi a provád�t nap�. online 
aktualizace své verze (Online Version Plus)! 

 
 
P�ihlášení k OTM se provádí p�ímo na https://service.championsnet.net. 
 
 
P�i první registraci získáte licence na 3 m�síce zdarma a tím i funkci Online Service pro váš terminál. 
Ceny za MP3, video tituly a další podrobnosti k OTM najdete na stránce www.tab.at v odkazu OTM. 
 
 
Strato Update 
 
Softwarový program je uložen na pevném disku v p�ístroji. Aktualizace se provádí pomocí vým�nného 
disku. Aktualizaci lze provád�t také online, pokud jste p�ipojeni k Championsnet a máte Online Version 
Plus. Protože je p�i aktualizaci nutný p�enos velkého množství dat, je zapot�ebí mít minimáln� 
p�ipojení DSL. 
 



TAB pr�myslová a zábavní elektronika s.r.o.  Tel.:+420 577 102 644, FAX:+420 577 119 622 
Strana 24  03.01.2006 
 

 

Pr�b�h aktualizace (s vým�nným diskem): 
 

• Vypn�te p�ístroj. 
• Zasu�te aktualiza�ní disk ve vým�nném rámu do po�íta�e. 
• Zapn�te p�ístroj. 
• Kopírování, resp. aktualizace se automaticky spustí a podle objemu dat trvá 15 až 30 minut. 
• Po zkopírování všech pot�ebných dat se objeví obrazovka. Budete vyzváni k vypnutí p�ístroje 

a vytažení aktualiza�ního disku. 
• Znovu zapn�te p�ístroj. 
• Na�tou se a zkontrolují veškerá data a pevný disk. 
• Pokud je vše v po�ádku, budete vyzváni k vypnutí a znovu zapnutí p�ístroje. 
• P�ístroj se spustí s novou verzí software. 
• P�epn�te p�epína� uvnit� p�ístroje do polohy Zap. (EIN), abyste se dostali do testovacího 

režimu. 
• Znovu zkalibrujte dotykovou obrazovku (viz Uvedení do provozu). 
• Prove�te další nastavení v testovacím režimu (jen pokud chcete). 
• Ukon�ete testovací režim p�epnutím p�epína�e do polohy Vyp. (AUS). 
• P�ístroj se automaticky znovu spustí. 

 
 
P�i aktualizaci MP3 dodržujte: 
 
Nové tituly se pomocí vým�nného pevného disku ukládají na vestav�ný pevný disk. Vým�nný pevný 
disk musí být vybaven opera�ním systémem WIN 98 nebo vyšší. Dále musí být na vým�nném disku 
k dispozici MP3 soubory, pokud možno s p�íslušným JPG souborem s obalem CD. 
 
Nejjednodušší je p�evést hudební titul z CD do formátu MP3 a obal CD naskenovat. Je k tomu 
zapot�ebí PC s Windows, program Mpeg DJ Encoder a skener. Tento software získáte u firmy TAB. 
Po�íta� musí být vybaven vhodným vým�nným rámem a skenerem. 
 
Celý balík si m�žete ovšem také objednat u firmy TAB. Jednotlivé tituly si jednoduše vyberte na 
domovské stránce TAB (viz str. 22)! 
 
Pokud máte na svém po�íta�i instalováno p�ipojení vým�nného disku, m�žete aktualizovat sv�j 
aktualiza�ní disk pomocí volby Support/Update Disk ve vašem ú�tu OTM! 
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Tla�ítka: 
 
 
Pokud se p�ístroj zapne p�epnutím testovacího spína�e do polohy Zap. (EIN) nebo stisknutím tla�ítka 
6 (tla�ítko Hrá� 2A nejvíce vpravo), zobrazí se následující možnosti: 
 
� Request Filecheck 

Zkontrolují se veškerá data na pevném disku 
 

� Request Touchscreen calibration 
Požadavek na kalibraci dotykové obrazovky 

 
 
Pokud je testovací spína� p�ed aktualizací nastaven na Zap. (EIN), lze zvolit následující možnosti: 
 
� Force partitioning 

Formátování pevného disku 
 

� No Backup and Restore 
P�i zvolení této možnosti se p�ed aktualizací neprovádí žádné zálohování dat 

 
Po aktualizaci se automaticky provede kalibrace dotykové obrazovky! 
 
Pokud by byla dotyková obrazovka tak siln� rozkalibrována, že by nebylo možné zvolit žádnou 
z možností, pak lze tla�ítkem Hrá� 1A (úpln� vlevo) procházet možnosti a tla�ítkem Hrá� 2A (úpln� 
vpravo) pak požadované možnosti vybrat. 
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Popis p�ístroje 
 
Silverball Strato je ergonomicky �ešený pultový p�ístroj z kovového t�la a plastových díl�. 
V p�ístroji je umíst�n elektronický vhazova� mincí, 15“ LCD obrazovka (dotyková obrazovka) a 
kompletní systém osobního po�íta�e. 
 
Ovládací prvky: 
 
Obsluha her se provádí hlavn� pomocí dotykové obrazovky. 
Pokud se u n�kterých her používají tla�ítka, je na to hrá� upozorn�n na za�átku hry (na p�ístroji jsou 2 
x 3 tla�ítka). 
 
Testovací spína� je umíst�n vpravo pod krytem. Funkce testovacího spína�e jsou p�esn� popsány 
v pomocném menu. 
 
P�i zapnutí testovacího spína�e a sou�asném stisknutí ur�itého tla�ítka mohou být vyvolány 
následující programy: 
 
� Hrá� 1A: Kalibrace dotykové obrazovky 
� Hrá� 1B: Test dotykové obrazovky 
� Hrá� 1C:  Zkušební obraz 
 
Ihned po zapnutí b�hem náb�hu p�ístroje lze vyvolat následující program: 
 

 
� Hrá� 2 všechna 3 tla�ítka:  Kontrola pevného disku 
� Hrá� 1A + 2A:   Data se p�i aktualizaci nezálohují a znovu nenahrávají 
 
Regulátory pro nastavení jasu obrazovky jsou umíst�ny vlevo na spodní stran� krytu. 
 
 
Systémové složky po�íta�e v SILVERBALL STRATO 
 
PC systém (2,4 GHz) s PCI-Bus a 256 MB RAM 
Grafická karta s �ipsetem ATI 
16-bit zvuková karta 
Pevný disk min. 40 GB 
PCI karta TAB s rozhraním ccTalk a FRAM 
USB Touch-Screen Controller 
Zkouše�ka mincí ComesteroCCTalk 
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Dopl�ky 
 
�te�ka bankovek: 
Astro Systems GBA C2E ccTalk 
 
Konektor VDAI: 
Na�ítání je možné od verze 3.50. Možnosti nastavení VDAI jsou uvedeny v testovacím režimu 
Silverball v položce Hardwarová nastavení. 
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Odstra�ování chyb 
 

Porucha P�í�ina poruchy Odstran�ní 
Dotyková obrazovka funguje jen 
�áste�n� 

Spojovací kabel od dotykové 
obrazovky k PC je vadný (ta �ást, 
která je p�ipojena k PC) 

Vym��te spojovací kabel 

P�i startu se objeví hlášení: 
MEMORY TEST FAIL 

Je vadná pam�� Vym��te PC 

   
   
Dotyková obrazovka po vým�n� 
po�íta�e nefunguje 

Z�ejm� celková dekalibrace Kalibrujte dotykovou obrazovku 
(stisknout �ervené tla�ítko na 
p�ístroji a p�ejít do zkušebního 
režimu) 

Dotykovou obrazovku nelze 
správn� zkalibrovat 

Chybné údaje ve vyrovnávací pam�ti 
�adi�e dotykové obrazovky 

P�epn�te do testovacího 
režimu, vypn�te p�ístroj, držte 
stisknuté �ervené tla�ítko 
(pam�� �adi�e se vymaže), 
potom znovu stiskn�te spína� 
testovacího režimu, znovu 
spus�te p�ístroj 

   
   
   
Žádná funkce Sí�ová zástr�ka není zasunuta 

 
Sí�ový vypína� není zapnutý 
Spálená pojistka 

Zasu�te sí�ovou zástr�ku 
 
Zapn�te sí�ový vypína� 
Vym��te pojistku 

Žádný obraz Není p�ipojen sí�ový kabel na monitor 
 
Videokabel není p�ipojen 
Monitor je vadný 

Zkontrolujte napájení monitoru 
a konektorové spoje 
P�ipojte videokabel 
Vym��te monitor 

Žádný zvuk Regulátor hlasitosti je úpln� ztlumen 
Audio kabel není p�ipojen 
Reproduktor je vadný 

Nastavte regulátor hlasitosti 
 
Zapojte audio kabel 
Vym��te reproduktor 

Jedno nebo více tla�ítek nefunguje Plochý konektor není zapojen 
 
Tla�ítko není správn� namontováno 
nebo je vadné 

Zkontrolujte konektorové spoje 
Zkontrolujte nebo vym��te 
tla�ítko 

Mince je chybn� po�ítána Chybn� naprogramovaná hodnota Zkontrolujte nastavení 
programu 
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Vhozené mince propadávají Na vhazova� mincí není p�ipojeno 

nap�tí 
Zne�išt�ní vhazova�e 
Kanál na mince není obsazen 
Vadný vhazova� mincí 

Zkontrolujte napájení 
 
Vy�ist�te vhazova� 
Zm��te programování 
Vym��te vhazova� mincí 

Špatný p�íjem mincí Vhazova� mincí je zne�išt�n Vy�ist�te vhazova� mincí 
Po�ítadlo nefunguje Po�ítadlo je vadné Vym��te po�ítadlo 
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Chybová hlášení 
 
B�hem kopírování se mohou objevit r�zná chybová hlášení. Zde je uveden seznam možných hlášení: 
 
HARDLOCK DONGLE NOT CONNECTED 
P�i kopírování musí být zapojen hardwarový klí�, p�ezkoušet p�ipojení tohoto klí�e. 
 
WRONG DONGLE CONNECTED 
Je p�ipojen špatný hardwarový klí�. 
 
UNKNOWN CONFIGURATION 
Aktualiza�ní disk nepodporuje konfiguraci p�ístroje, požádejte, prosím, o p�ezkoušení firmu TAB. 
 
OVERWRITE PROTECTION 
Zkontrolovat pevné disky, jinak požádat o p�ezkoušení firmu TAB. 
 
PARTITION ERROR 
Pevný disk, který má být aktualizován, nelze segmentovat. Je vadný bu� pevný disk nebo p�ívodní 
kabel pevného disku. 
 
MASTERDISK ERROR 
P�i p�ístupu na aktualiza�ní disk došlo k chyb�. Je vadný bu� aktualiza�ní disk, vým�nný rám nebo 
kabel pevného disku. 
 
SLAVEDISK ERROR 
P�i p�ístupu na pevný disk, který má být aktualizován, došlo k chyb�. Je vadný bu� pevný disk nebo 
kabel pevného disku. 
 
MASTER COPY FILES ERROR 
P�i �tení aktualiza�ního disku došlo k chyb�. Z�ejm� je vadný aktualiza�ní disk, vým�nný rám nebo 
kabel pevného disku. 
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SLAVE COPY FILES ERROR 
P�i zápisu na pevný disk, který má být aktualizován, došlo k chyb�. Je vadný bu� pevný disk nebo 
kabel pevného disku. 
 
NOT COMPLETELY UPDATED 
Proces aktualizace nebyl proveden úpln� a musí být zopakován. 
 
CHECK FILES ERROR 
Obsah pevného disku neodpovídá zadání. Provést opravnou aktualizaci. Pokud se chyba vyskytne ihned po 
procesu aktualizace, je vadný bu� pevný disk nebo jeho kabel. 
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Seznam díl� SILVERBALL STRATO 
 

Montážní celky 
 

1) T�lo 
2) Kryt obrazovky 
3) P�ední dví�ka 
4) P�ídavné vybavení 

 
 
1) T�lo 
 
2 Zámek C905 23 mm 675.191-550 
1 Korpus d�ev�ný SB PRO TFT 022.082-012 
1 Dví�ka pokladny SB PRO TFT 022.130-218 
1 Kabel SB Stand Pro TFT 360.110-675 
1 P�ed�adník pro úspornou lampu 7W 410.840-132 
1 Blokovací prvek SB PRO TFT 022.130-219 
2 Reproduktor 4ohm/40W DM 131mm 412.120-251 
2 Ochranná m�ížka reproduktor�, �erná 135x13 412.120-252 
2 Plastová rukoje� s možností zapušt�ní 675.080-200 
1 Kombinovaný sí�ový filtr 4A 3,15A 671.115-507 
2 Vedení blokovacího prvku SB Pro 022.223-725 
1 Držák zesilova�e Kemo 022.082-063 
2 Modul zesilova�e 3,5W M031 471.221-762 
1 Blokovací prvek pro SILVERBALL Pro JTIC 675.196-186 
1 Základní deska zesilova�e Kemo 022.130-217 
1 Blokovací úhelník zámku pokladny 022.130-222 
1 Montážní úhelník spína�e 022.130-209 
1 Výztuha vhozu bankovek 022.130-210 
1 Ventilátor 80x80mm s konektorem JST 831.900-033 
1 M�ížka ventilátoru80x80 022.082-051 
1 Pojistný úhelník 50x21x21mm, pozinkovaný 210.221-515 
1 Plechový držák JST, konektor18 022.130-223 
1 P�epravní pojistka Strato 022.130-216 
1 Držák p�epravní pojistky Strato 022.130-200 
1 Blokovací há�ek Cosmo/Strato 675.196-192 
1 Pojistka zámku pro sázkový automat 022.082-017 
1 Spodní záv�s MAX Fire 675.191-166 
1 Spína� na zadní st�n� s plochým konektorem 6,3 671.188-150 
1 Vhoz bankovek Strato 022.130-211 
1 Zkouše�ka bankovek Astro GBA2 C2E 010.100-523 
1 Deska cctalk pro Astro GBA2 010.100-519 
1 Clona Compact Astro GBA 022.031-046 
1 PC TAB Micro-ATX VC2 / STRATO 831.000-069 
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2) Kryt monitoru 
 
1 Pojistný úhelník krytu, pravý 022.130-207 
1 Pojistný úhelník krytu, levý 022.130-208 
1 Kryt STRATO 19" TFT joystick/kamera 373.210-106 
2 Tla�ítko kulaté �ervené TAB classic 771.200-733 
2 Tla�ítko kulaté žluté TAB classic 771.200-734 
2 Tla�ítko kulaté zelené TAB classic 771.200-735 
1 Držák kamery 022.130-204 
1 Plexi kryt kamery SB Pro TFT 672.165-755 
1 Kamera Notecam Pro 831.800-011 
1 Joystick JV4 s konektorem JST 360.110-654 
1 Držák joysticku SB ProTFT 022.130-205 
1 Pojistka joysticku SB PRO LCD 022.130-203 
1 Zámek, p�ední 022.130-206 
1 LCD TFT 19" LTM190EI 831.700-031 
1 Dotyková obrazovka 19" plochá+USB K.138051117MA 462.930-102 
1 Kabel �adi�e dotykové obrazovky USB na EXII 462.930-117 
 
 
3) P�ední dví�ka 
 
1 Výztuha SB Pro TFT, p�ední 022.223-727 
1 Kanál mincí SB Pro TFT 022.130-212 
1 Pojistný úhelník SB PRO TFT, p�ední horní 022.130-220 
1 Pojistný úhelník SB PRO TFT, p�ední dolní 022.130-221 
1 Držák zkouše�ky mincí pro G13 MFT 464.065-241 
1 Vrace� mincí TAB Standard 464.071-427 
1 Vhazova� mincí TAB Standard 464.071-425 
2 Plexi modré pro p�ední dví�ka SB Pro 672.165-752 
1 Dví�ka p�ední, plastová SILVERBALL Pro 373.210-095 
1 Osv�tlení pro SILVERBALL Pro 373.115-202 
1 Plechová svorka osv�tlení vhazova�e mincí 022.031-035 
 
 
4) P�ídavné vybavení 
 
1 Pokladna plastová SILVERBALL Pro 361.110-125 
1 Sí�ový kabel 2,5 m s úhlovou zástr�kou 360.141-830 
1 Zkouše�ka mincí Seci RM5GCC nonmodificable 464.138-705 
1 Pokladna plastová Virtual C. 206x263x144 361.110-126 
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1 LCD TFT 19" LTM190EI 831.700-031 
2 Dotyková obrazovka 19" plochá+USB K.138051117MA 462.930-102 
3 Držák kamery 022.130-204 
4 Kryt STRATO 19" TFT joystick/kamera 373.210-106 
5 Tla�ítko kulaté �ervené TAB classic 771.200-733 
5 Tla�ítko kulaté žluté TAB classic 771.200-734 
5 Tla�ítko kulaté zelené TAB classic 771.200-735 
6 Držák joysticku SB ProTFT 022.130-205 
7 Pojistný úhelník krytu, pravý 022.130-207 
7 Pojistný úhelník krytu, levý 022.130-208 
8 Zámek, p�ední 022.130-206 
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1 Sv�tlovodivé plexisklo 373.115-202 
2 Výztuha SB Pro TFT, p�ední 022.223-727 
3 Kanál mincí SB Pro TFT 022.130-212 
4 Pojistný úhelník SB PRO TFT, p�ední dolní 022.130-221 
5 Pojistný úhelník SB PRO TFT, p�ední horní 022.130-220 
6 Dví�ka p�ední, plastová SILVERBALL Pro 373.210-095 
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1 Korpus d�ev�ný SB PRO TFT 022.082-012 
2 Pokladna plastová SILVERBALL Pro 361.110-125 
3 PC TAB Micro-ATX VC2 / STRATO 831.000-069 
4 Dví�ka pokladny SB PRO TFT 022.130-218 
5 Pokladna plastová Virtual C. 206x263x144 361.110-126 
6 Výztuha vhozu bankovek 022.130-210 
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Schéma zapojení 
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Prohlášení o shod� 
 
Dokument �.:  QZ 1000/044/01/18105 
 
Výrobce:  TAB Austria 

Industrie- und Unterhaltungselektronik Gesellschaft m. b. H. 
Adresa:  Haider Strasse 40 

A - 4052 Ansfelden 
Rakousko 
Tel.: 07229/78040-0, Fax.: 07229/78660 
 

Druh p�ístroje: Hrací automat 
Typ:   STRATO 
 
 
Uvedený výrobek je v souladu s následujícími p�edpisy EU: 
 
Sm�rnice: 73 / 23 / EWG 

Sm�rnice pro sesouhlasení p�edpis� �lenských stát� týkající se elektrických za�ízení 
napájených nap�tím ur�ité velikosti, zm�n�ná sm�rnicí RL 93 / 68 / EWG. 
 
89 / 336 / EWG 
Sm�rnice pro sesouhlasení p�edpis� �lenských stát� týkající se elektromagnetické 
kompatibility, zm�n�ná sm�rnicemi RL 91 / 263 / EWG, 92 / 31 / EWG, 93 / 68 / EWG 
a 93 / 97 / EWG. 

 
 
Soulad uvedeného výrobku s p�edpisy je prokázán dodržením p�íslušných odstavc� následujících 
norem. 
 
 Ozna�ení normy Datum vydání 
Harmonizované evropské normy: EN 55022 1998 
 EN 55024 1998 
 EN 60950 2000 
 EN 61000-3-2 2000 
 EN 61100-3-3 2000 
 
 
Vystavil:  Vedení spole�nosti: 
 
Jednatel:  Ing. Siegfried Dattl 
 
Místo, datum:  Ansfelden, 18 ledna 2005 
 
Právn� závazný podpis / razítko: 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE KONCOVÉMU UŽIVATELI NA 
SOFTWARE FIRMY MICROSOFT 

 
D�LEŽITÉ - PE�LIV� PRO�ÍST: Tato Smlouva o poskytnutí licence koncovému 
uživateli (“Smlouva EULA“) je zákonnou smlouvou mezi vámi (bu	 fyzickou 
nebo právnickou osobou) a výrobcem (“Výrobce“) nebo vámi získaným 
jednoú�elovým po�íta�ovým systémem (“SYSTÉM“), který obsahuje ur�ité 
softwarové produkty spole�nosti Microsoft a které jsou v SYSTÉMU 
nainstalovány (“SOFTWAROVÝ PRODUKT“ nebo “SOFTWARE“). SOFTWARE 
zahrnuje po�íta�ové programy, p�íslušná datová média, veškerý tiskový 
materiál a veškerou interaktivní (“online“) a elektronickou dokumentaci.  Tímto 
souhlasíte, že instalace, kopírování nebo jiný zp�sob použití SOFTWARU je 
vázán podmínkami uvedenými v této smlouv� EULA. Pokud nesouhlasíte s 
podmínkami v této smlouv� EULA, výrobce a spole�nost Microsoft Corporation 
(spole�nost Microsoft) není ochotna vám poskytnout licenci na používání 
SOFTWARU. V takovém p�ípad� nesmíte používat nebo kopírovat SOFTWARE 
a m�li byste urychlen� navázat kontakt s výrobcem, aby vám p�edal p�íslušné 
pokyny  nebo vrátit nepoužívané produkty s žádostí o vyplacení náhrady. 
___________________________________________________________________
______ 
 
LICENCE NA SOFTWARE 
 
SOFTWARE je chrán�n autorskými právy a mezinárodními smlouvami o autorských 
právech, jakož i  ostatními zákony a smlouvami, které se týkají duševního majetku. 
Software se neprodává, na SOFTWARE se ud�luje licence. 
 
  1. UD�LENÍ LICENCE. Tato smlouva EULA vám poskytuje následující práva: 
 
* Software. M�žete používat SOFTWARE, který je nainstalován v Systému. 
 
* Sdílení aplikací. SOFTWARE m�že obsahovat technologii, která umož�uje, aby 
r�zné aplikace byly sdíleny dv�ma nebo více SYSTÉMY, ba dokonce aby ur�itá 
aplikace byla nainstalována pouze v jednom z více SYSTÉM	. Tuto možnost byste 
m�li porovnat se svou smlouvou o poskytnutí licence na aplikace, nebo obrátit se na 
poskytovatele licence na aplikaci a  p�esv�d�it se, zda sdílení aplikace je tímto 
poskytovatelem licence povoleno. 
 
* Používání pam�
ových médií/sít�. Pokud je SOFTWAROVÝ PRODUKT 
nainstalován v SYSTÉMU p�es interní po�íta�ovou  sí� z ur�itého serveru, musíte 
získat zvláš� licenci na SOFTWAROVÝ PRODUKT pro každý SYSTÉM, na n�mž je 
SOFTWAROVÝ PRODUKT provozován, nebo ke kterému je p�es sí� p�enášen. 
Jednu licenci na SOFTWAROVÝ PRODUKT nelze sdílet nebo používat sou�asn� v 
r�zných SYSTÉMECH. 
 
* Záložní kopie. Pokud VÝROBCE  nep�iložil jednu kopii SOFTWARU po�ízenou na 
odd�lené záložní médium k SYSTÉMU, m�žete si vytvo�it jednu kopii SOFTWARU 
používanou u SYSTÉMU výhradn� pro ú�ely archivace. 
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 2. POPIS OSTATNÍCH PRÁV A OMEZENÍ 
 
* Omezení týkající se zp�tného návrhu, dekompilace a rozkladu. Nesmíte 
provád�t zp�tný návrh, dekompilaci nebo rozklad SOFTWARU, s výjimkou p�ípadu, 
kdy je takový druh �innosti výslovn� povolen právem ignorovat toto omezení. 
 
* Zásada jediného SYSTÉMU. Na SOFTWARE je poskytnuta licence k jeho 
provozování  v jednom SYSTÉMU, s nímž tvo�í nedílný celek. 
 
* Nájem. SOFTWARE nesmíte najímat ani pronajímat. 
 
* P�enos softwaru. M�žete trvale provád�t p�evody svých práv stanovených 
smlouvou EULA pouze jako sou�ást prodeje nebo p�evodu SYSTÉMU za 
p�edpokladu, že si neponecháte žádné kopie a provedete p�evod všech komponent� 
SOFTWARU (v�etn� všech datových médií, aktualiza�ních  a záložních kopií, v�etn� 
této smlouvy EULA a Osv�d�ení o autenti�nosti, pokud bylo vystaveno) a že jejich 
p�íjemce souhlasí s podmínkami zakotvenými ve smlouv� EULA. Jestliže je 
SOFTWAREM jeho nová verze (upgrade), každý p�evod musí zahrnovat všechny 
p�edcházející verze SOFTWARU. 
 
* Ukon�ení smlouvy. Bez zaujatosti k jakýmkoli ostatním práv�m, výrobce nebo 
spole�nost Microsoft mohou vypov�d�t tuto smlouvu EULA, pokud nedodržíte 
podmínky v ní obsažené. V takovém p�ípad� musíte zni�it všechny kopie 
SOFTWARU a všech jeho komponent�. 
 
* Zásada jediné smlouvy EULA.  Ur�ité balení SOFTWARU m�že obsahovat více 
verzí této smlouvy EULA, jako nap�. více p�eklad� a/nebo více mediálních verzí 
(nap�.  v uživatelské dokumentaci a softwaru samotného). V takovém p�ípad� máte 
licenci pouze na jednu (1) kopii SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. 
  

3. AKTUALIZA�NÍ (UPGRADE) A OBNOVOVACÍ  MÉDIA 
 

* Pokud výrobce poskytuje SOFTWARE na datovém médiu odd�len� od SYSTÉMU 
a je ozna�en nápisem “For Upgrade Purposes Only“ (tj. pouze pro aktualizaci verze) 
(Nová verze SOFTWARU), m�žete do SYSTÉMU nainstalovat pouze jednu Novou 
verzi SOFTWARU jako náhradní kopii SOFTWARU  za p�vodn� instalovanou a 
používat ji v souladu s ustanoveními v �lánku 1 této smlouvy EULA. Rovn�ž m�žete 
instalovat další kopie Nové verze SOFTWARU jako náhradní kopie v dalších 
SYSTÉMECH, které mají stejnou zna�ku a  model jako SYSTÉM a které obsahují  na 
základ� �ádn� ud�lené licence kopii SOFTWARU stejné verze a jazykové mutace  
(“DALŠÍ SYSTÉMY“), a to za p�edpokladu, že (1) výrobce dodal odpovídající sériový 
štítek pro každou další kopii Nové verze SOFTWARU a že (2) p�ilepíte sériový štítek 
dle pokyn� výrobce na každé za�ízení, kde jste provedli instalaci  Nové verze 
SOFTWARU. 
 
* Pokud výrobce poskytuje SOFTWARE na datovém médiu odd�len� od SYSTÉMU 
a je ozna�en nápisem “Recovery Media“ (tj. obnovovací médium), nesmíte si pro 
archivní ú�ely vytvo�it ani jednu kopii SOFTWARU, jak je uvedeno v �lánku 1. 
Namísto toho m�žete obnovovací médium použít výhradn� k obnovení nebo nové 
instalaci SOFTWARU stejné verze a stejné jazykové mutace jako byl SOFTWARE 
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p�vodn� v SYSTÉMU nainstalovaný a následn� tento SOFTWARE používat jako 
obnovený nebo znovu nainstalovaný, a to v souladu s ustanoveními v �lánku 1 této 
smlouvy EULA.  Jedno obnovovací médium lze použít pro obnovení nebo novou 
instalaci SOFTWARU do DALŠÍCH SYSTÉM	. 
 
 
 
 

4. AUTORSKÁ PRÁVA 
 

Všechny názvy a autorská práva týkající se SOFTWARU (v�etn� následujících 
položek:  obrazy, fotografie, animace, video, audio, hudba a text zakomponovaný do 
SOFTWARU), p�iložených tiskových materiál� a všech kopií SOFTWARU jsou 
majetkem spole�nosti Microsoft nebo jejích dodavatel�.  Nesmíte kopírovat tiskové 
materiály p�iložené k SOFTWARU.  Všechna práva, která nejsou ud�lena touto 
smlouvou EULA, jsou vyhrazena spole�ností Microsoft. 
 

5. PODPORA PRODUKT� 
 

Podpora SOFTWAROVÝCH PROUKT� nezajiš
uje spole�nost Microsoft nebo 
její pobo�ky. S žádostí o podporu produkt� se obra
te na výrobce uvedeného v 
dokumentaci k SYSTÉMU.  Pokud byste m�li n�jaké dotazy týkající se smlouvy 
EULA nebo z nejr�zn�jších jiných d�vod� pot�ebovali kontaktovat výrobce, 
použijte adresu uvedenou v dokumentaci k SYSTÉMU. 
 

6. OMEZENÁ ZÁRUKA 
 

* Omezená záruka. Výrobce garantuje, že SOFTWARE  bude �ádn� pracovat v 
souladu s p�iloženými písemnými materiály po dobu devadesáti (90) dn� ode dne 
p�íjmu. Jakékoli jiné poskytované záruky týkající se SOFTWARU jsou omezeny na 
dobu devadesáti (90) dn�. N�které státy/jurisdikce  nedovolují �asová omezení v 
délce trvání poskytované záruky, takže výše uvedené omezení nelze aplikovat. 
 
* Nárok zákazníka na sjednání nápravy.  Výrobce a jeho dodavatelé nesou 
odpov�dnost za sjednání nápravy formou danou možnostmi výrobce, a to bu� (a) 
navrácením uhrazené ceny, nebo (b) opravou nebo vým�nou SOFTWARU, který 
není v souladu s ustanoveními o omezené záruce a který zákazník vrátí výrobci s 
kopií svého p�íjmu. 
 
* Žádné jiné záruky. POKUD NENÍ VÝSLOVN� UVEDENO JINAK V ODSTAVCI O 
OMEZENÉ ZÁRUCE, SOFTWARE SE POSKYTUJE KONCOVÉMU UŽIVATELI  S 
T�MITO ZÁRUKAMI BEZ JAKÉHOKOLI JINÉHO DRUHU ZÁRUK, AVŠAK 
V�ETN� ZÁRUK NA NEPORUŠITELNOST, OBCHODOVATELNOST A/NEBO 
P�IZP�SOBENÍ  PRO KONKRÉTNÍ Ú�EL.  D�RAZ NA KVALITU A 
PROVOZUSCHOPNOST SOFTWARU JE  VAŠÍ ZÁLEŽITOSTÍ. 
 
* Žádná odpov�dnost za následné škody. DODAVATELÉ VÝROBCE 
NEPONESOU ŽÁDNOU ODPOV�DNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZP�SOBENÉ 
KONCOVÝM ZÁKAZNÍKEM (V�ETN� OBECNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, 
NÁSLEDNÝCH NEBO NAHODILÝCH ŠKOD, JAKOŽ I ŠKOD ZP�SOBENÝCH 
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ZTRÁTOU ZISKU Z PODNIKATELSKÉ �INNOSTI, ZTRÁTOU OBCHODNÍCH 
INFORMACÍ A PODOBN�) V SOUVISLOSTI S DODÁVKOU, VYUŽITÍM NEBO 
PROVOZEM SOFTWARU. 
 

7. POZNÁMKA K PROGRAMOVACÍMU JAZYKU JAVA 
 

SOFTWAROVÉ PRODUKTY MOHOU OBSAHOVAT PODP	RNÉ PROST
EDKY 
PRO PROGRAMY NAPSANÉ V PROGRAMOVACÍM JAZYKU JAVA. 
TECHNOLOGIE VYUŽÍVAJÍCÍ JAZYK JAVA NENÍ TOLERANTNÍ K PORUCHÁM A 
NENÍ VYVINUTA, VYTVO
ENA A UR�ENA PRO VYUŽITÍ A DALŠÍ PRODEJ K 
APLIKACI V 
ÍDICÍCH SYSTÉMECH V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ 
VYŽADUJÍ ODOLNOST PROTI PORUCHÁM, JAKO NAP
ÍKLAD P
I PROVOZU 
JADERNÝCH ZA
ÍZENÍ, U LETECKÝCH NAVIGA�NÍCH A KOMUNIKA�NÍCH 
SYSTÉM	, P
I 
ÍZENÍ LETECKÉHO PROVOZU, U LÉKA
SKÝCH P
ÍSTROJ	 
P
ÍMO PODPORUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ FUNKCE NEBO U ZBRA�OVÝCH SYSTÉM	, 
U NICHŽ N�JAKÁ PORUCHA P
I POUŽITÍ JAZYKA JAVA BY MOHLA VÉST 
P
ÍMO KE SMRTI, ZRAN�NÍ OSOB NEBO T�ŽKÝM FYZICKÝM ÚJMÁM, NEBO K 
POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO PROST
EDÍ. 
 
PRÁVNÍ OMEZENÍ ZE STRANY VLÁDY USA 
 
• SOFTWARE a dokumentace se poskytuje s PRÁVNÍMI OMEZENÍMI.  Pojmy jako 

používání, duplikace a únik jsou podle vlády USA p�edm�tem restrikce, kterou  je 
možno aplikovat podle ustanovení v odstavci (c)(1)(ii) kapitoly Práva k technickým 
údaj�m a po�íta�ovému softwaru v dokumentu DFARS 252.227-7013 nebo v 
odstavcích (c)(1) a (2) kapitoly Právní omezení u komer�ního po�íta�ového 
softwaru v dokumentu 48CFR 52.227-19. Výrobcem je Microsoft Corporation/One 
Microsoft Way/Redmond,WA 98052-6399. 

• Pokud jste smlouvu EULA získali v USA, spory smluvních stran se �eší podle 
právního �ádu státu Washington. 

• Jestliže jste smlouvu EULA získali v Kanad�, spory smluvních stran se �eší podle 
právního �ádu provincie Ontario, Kanada. Každá ze smluvních stran zde uvedená 
je neodvolateln� právn� zastoupena jurisdikcí soudního dvora v provincii Ontario 
a dále souhlasí s tím, že se za�ne zabývat jakoukoli litigací, která m�že vzniknout 
u soudního dvoru v Judicial District of York,  provincie Ontario. 

• Pokud  byla smlouva EULA získána za hranicemi USA, lze použít právní �ád 
p�íslušné zem�. 

• Pokud byste m�li jakékoli dotazy týkající se smlouvy EULA, obra�te se, prosím, na 
výrobce. 
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P�i p�ípadných poruchách funkce p�ístroje zkontrolujte 
nap�tí a konektorové spoje! 

 
 
 
 
 
 

Pokud nelze poruchu odstranit, zavolejte, prosím, naši 
horkou linku. 
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Poznámky 
 
 


