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

– práv� 
 

Max Fire 2 
 

 
Pro spolehlivé používání automatu Max Fire 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.: +43 / 57 / 710 26 44 
 
 
 

 
Návod k obsluze Max Fire 
 
 
(MH,SM - 19.05.2006) 
 
 
 
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 nep�ebírá 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. 
 
 
(C) 1996-2006 TAB pr�myslová a zábavní elektronika s.r.o. 
   CZ-763 02  Zlín, Te�ovská 37 
   Tel.: +420 / 57 / 710 26 44, Fax +420 / 57 / 711 96 22, info@tab.cz 
 
Veškerá práva vyhrazena. 
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• 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 (nebo 115 V, pokud je uvedeno na 
typovém štítku), 50 Hz a má p�íkon 155 W. 

• P�ístroj smí být provozován jen s pojistkou 3,15 A. 

• P�i porušení �ástí sk�ín�, vytržení vodi��, požáru p�ístroje nebo rozbité obrazovce se 
musí p�ístroj okamžit� vypnout a sí�ový kabel vytáhnout. 

• Vadné nebo holé kabely, zvlášt� sí�ové kabely a zástr�kové spoje, je t�eba vym�nit. 

D�LEŽITÉ! 
Zajist�te, aby se v takovém p�ípad� nikdo nemohl p�ístroje dotýkat, resp. jej znovu 
zapnout! 

• Doporu�ená teplota v místnosti je 5 – 35°C. 

• Vedle jiných p�ístroj� m�že dojít k nep�íznivému ovlivn�ní provozu. 
 
 
Dbejte prosím licen�ních podmínek Microsoft uvedených na konci této p�íru�ky. 
 

 
 
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno 
jako s b�žným domovním odpadem. Výrobek je t�eba odnést na p�íslušné sb�rné místo, kde bude 
provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického za�ízení. Zajišt�ním správné likvidace 
výrobku m�žete p�edejít možným negativním následk�m pro životní prost�edí a lidské zdraví, které se 
mohou v opa�ném p�ípad� projevit jako d�sledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace 
materiál� p�ispívá k ochran� p�írodních zdroj�. Se žádostí o podrobn�jší informace o recyklaci tohoto 
výrobku se prosím obracejte na místní ú�ady, místní služby pro sb�r domovního odpadu nebo na 
obchod, kde jste výrobek zakoupili. 
 
 
 
 
 
 

Likvidace použitých elektrických a elektronických p�ístroj� (platná 
v zemích Evropské unie a jiných zemích se systémem t�íd�ného 
odpadu) 
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Popis p�ístroje 

Max Fire je moderní stylová hudební sk�í� vyrobená z povrchov� upraveného ocelového 
plechu a plastových díl�. 
 
V p�ístroji je umíst�n elektronická zkouše�ka mincí, 17" TFT displej (s dotykovou 
obrazovkou) a kompletní po�íta�ový systém. 
 

Montáž 
 

• Vybalení p�ístroje 
• Montáž (2 možnosti): 

o Nást�nný k�íž TAB 
o Nást�nný k�íž NSM 

• P�ipojení na sí�ové nap�tí 230 V / 50 Hz (zásuvka) 
• P�ipojení zvuku. Možnosti: 

o P�ipojení boxu k internímu zesilova�i (na p�ání) 
o P�ipojení p�ístroje k externímu zesilova�i (Line – IN) 
o P�ipojení jiného p�ístroje, nap�. CD p�ehráva�e, ke vstupu Line – IN 

a p�ipojení zesilova�e ke vstupu Line – OUT (hudební pozadí � viz 
Soubory MPEG p�i uvád�ní do provozu!) 

o Releové zapojení CD p�ehráva�e a p�ístroje MAX k zesilova�i 
(ovládání p�es IO – Controller a rovn�ž pro hudební pozadí.  
Viz obr. 1.0. Podrobn�jší popis p�epínání najdete v testovacím 
menu.)  
 

 

 

Obr. 1.0 

Io-Controller 
Pin 49 
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Montáž klí	ového spína	e 
 
 
Do každého p�ístroje Max Fire je navíc možné zabudovat klí�ový spína� do jednoho ze 
dvou p�ídavných vý�ez�. Propojte dva ploché konektory (šedý a �erný) s p�ívody klí�ového 
spína�e. Druhý volný vý�ez pro klí� je možné zakrýt záslepkou. P�išroubujte záslepku 
pomocí matic M4. 
 

Klí�ový spína�  
�íslo výrobku: 671191540 
 

Záslepka 
�íslo výrobku: 022080312 
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Vým�na LED lišt RGB v p�ístroji Max Fire 
 

• Vypn�te p�ístroj. 
• Odpojte kabel vadné LED lišty RGB. 

P�i odpojování a zapojování dbejte na to, že se jedná o elektronické komponenty. 
Postupujte velmi opatrn�, abyste nepoškodili plošné spoje. Zapamatujte si polohu 
plošného spoje a kabel�. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

P�ipojovací kabel 
ovládání LED PCI 
RGB k PC 
�íslo výrobku 
360110783 
 

P�ipojovací kabel 
pro LED lišty RGB 
4 kabely 
�íslo výrobku 
360110781 

LED lišta RGB 
�íslo výrobku 
462980010 
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Uvedení do provozu 
 
Každý p�ístroj je výrobcem otestován a p�ednastaven. 
Doporu�ujeme po�kat 15 minut, aby obrazovka dosáhla provozní teploty.  
Vlivem rozdíl� teplot se m�že stát, že nesouhlasí nastavení dotykové obrazovky. Proto 
doporu�ujeme p�i novém uvedení do provozu dotykovou obrazovku znovu nastavit (viz str.). 

 
 
 

• Zapn�te a spus�te p�ístroj (spína� je na zadní stran�). 
• Vyberte požadovaný jazyk pro uživatelské rozhraní Max Fire. 
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Testovací režim 

 
• Spína� testovacího režimu uvnit� p�ístroje p�epn�te do polohy ZAP (EIN). 

 

 
 
 
Dostanete se do testovacího režimu: 
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Menu Všeobecn� 
 
 

 
 

• Nastavení monitoru  
o Testovací obraz: 

Zde se obrazí testovací obraz. Pro zm�nu nastavení monitoru 
použijte desku s regulátory uvnit� p�ístroje. Zásadn� se monitor po 
zapnutí p�ístroj nastaví automaticky. 
 

 
 

• Nastavení dotykové obrazovky 
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o Konfigurace 
Stiskn�te p�íslušné polí�ko a postupujte podle pokyn� na obrazovce. 

o Test 
Zde m�žete otestovat dotykovou obrazovku. 

 
• Nastavení hlasitosti 

o Hra 
Zde m�žete nastavit hlasitost p�i hrách. 

o Pohotovostní režim 
Zde m�žete nastavit hlasitost v pohotovostním režimu. 

 
• Vymazání 

o Vymazat kredit 
Zde m�žete vymazat aktuální kredit(y) p�ístroje. 

o Master Reset 
Zde se nastaví veškerá menu p�ístroje na standardní hodnoty. 

 
• Ostatní 

o Testovací kredit  
Zde m�žete zvyšovat kredity. Je to ideální pro testování p�ístroje. 

o Nastavení sv�telného LED efektu 
Nastavte požadované osv�tlení p�ístroje Max Fire. 
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Menu Základní nastavení 
 

 
 

• Datum a 	as 
Zde m�žete nastavit aktuální �as a datum.  
Upozorn�ní:  
Pokud je p�ístroj p�ipojen k síti Championsnet, nastaví se �as i datum 
automaticky. Vy pak m�žete nastavit pouzr �asové zóny. 

• Základní jazyk 
Zde ur�íte jazyk p�ístroje v testovacím režimu. 

• R�zné 
o Zvuk v pohotovostním režimu 

Nastavte, zda v pohotovostním režimu má nebo nemá hrát hudba 
z reproduktor� p�ístroje. 

o Nastavení zem� 
Zde m�žete ur�it, zda má být p�ístroj, resp. software zohlednit 
specifické znaky zem�. Pokud nastavíte n�kterou zemi, zobrazí se 
její vlajka v dialogu na obrazovce. 
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Menu P�ístrojové testy 
 

 
 
 
Mince: Test správného rozpoznání a p�i�azení vhazova�e mincí. 

 
Bankovky: Test správného rozpoznání a p�i�azení vtahova�e bankovek. 

 
Bonus card: Test bonusové karty. 

 
Poslední impulzy: Zde se zobrazí správné rozpoznání mincí a bankovek.. 
Stisk tla	ítka: Kontrola funkce a správného p�i�azení tla�ítek. 

 
Po	ítadla: Kontrola a test po�ítadla. Po stisknutí tla�ítka „Celkem” musí 

po�ítadlo napo�ítat 10 impuls�. 
 

 
• Hudební relé  

Zde m�žete aktivovovat a invertovat stav hudebního relé (zm�nit stav sepnutí). 
Hudební relé lze p�ipojit na IO-Controller na Pin 49 a na 12V (Pin 10). 
 

Menu Hardwarová nastavení 
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• M�na 
Nastavení naprogramované m�ny 

• Impuls po	ítadla 
Impulzy pro hardwarový �íta� 

• Nastavení VDAI (jen pro N�mecko!) 
Nastavení �tecího za�ízení VDAI 

• Klí	 NV7  
Tento klí� slouží pro instalaci �te�ky bankovek. Pokud byste n�kdy m�nili �te�ku 
bankovek, zkontrolujte, jestli klí� souhlasí s klí�em �te�ky bankovek! 

• Mince a bankovky 
Vypnutí, zapnutí a nastavení jednotlivých kanál� 

• Zkouše	ka mincí 
Zde m�žete sami naprogramovat zkouše�ku mincí. Je podporováno i programování 
žeton�. 

 
 
 
 
 

Postup 
 

• Vyberte „Spušt�ní Coin Service". 
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• Dostanete se do následujícího menu. 
 

 
 

• Upload cointable 
o Nahrání n�kolika m�nových tabulek 
 

• Teach coins/token 
o Programování mincí nebo žeton� 
 

• View coin channels 
o Zobrazení mincových kanál� 
 

• Delete coin channel 
o Vymazání mincových kanál� 
 

• Exit 
o Zp�t do hlavního menu 
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• Nyní vyberte „Zobrazení mincových kanál� (View coin channels)“, abyste 
zobrazili dostupné mincovní kanály. 

 

 
 
 
Kanály 12 až 15 jsou volné. M�žete si je voln� naprogramovat. 
 
 
 
• Vyberte „Zp�t“, abyste se dostali do p�edchozí menu. 

 
• Vyberte „Programování mincí nebo žeton�“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dostanete se do následujícího menu. 

 



 

 
Strana 17 

 
 
• Vyberte jeden z volných mincovních kanál� a stiskn�te „Start“. 
• Nyní vho�te do zkouše�ky mincí 15 mincí / žeton�. Na obrazovce se Vám zobrazí, kolik 

mincí / žeton� ješt� musíte hodit. 
 

 
 
 
 

• Stisknutím „Potvrzení (Accept)” potvrdíte vhození a dostanete se do následujícího 
menu. 
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• Ur�ete m�nu a její hodnotu. Zde byl kanál 12 naprogramován na Euro a hodnota je 1 
Euro = 1 kredit! 
P�i programování žeton� vyberte prosím „Žeton (Token)“. 

• Stisknutím „Nastavení (Set)“ se mincovní kanál naprogramuje a zobrazí se rovn�ž 
v seznamu. 
 

 
 

• Vra�te se zp�t na úvodní obrazovku. 
• Pro potvrzení zm�n v menu „Zkouše�ka mincí” vypn�te p�ístroj a vyjm�te servisní 

disk/stick. 
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• P�ístroj znovu zapn�te a spus�te. 
• P�epn�te spína� testovacího režimu do polohy ZAP (EIN). 
• Nyní musíte naprogramovanou m�nu nastavit v „Hardwarových nastaveních“. 

 
P�ijetí m�žete ihned otestovat v menu „P�ístrojové testy“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu Ú�etnictví 
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Zobrazí se kompletní vyú�tování. Ve výb�rovém okénku dole na obrazovce nastavte, zda si 
m�že dozor prohlížet tyto údaje. 
 

• Ú	etnictví 1 
Zde se zobrazuje veškerý p�íjem mincí, bankovek a bonusových karet a 
vypo�ítá se celkový sou�et. Dále se zde zobrazují testovací kredity, 
bonusové kredity, hudební kredity a doba provozu p�ístroje. 

• Ú	etnictví 2 
Zde se zobrazuje celkové údaje, testovací kredity, hudební kredity a doba 
provozu p�ístroje. 

 
Upozorn�ní:  
Ú�etnictví 1 a Ú�etnictví 2 m�žete vymazat odd�len�. 

 
 
 
 
 
Menu Nastavení ceny 
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• Nastavení ceny 
Zde m�žete nastavit cenu za hru. Na p�íklad� na obrázku je nastavena 
hodnota 50 cent� = 1 kredit. Pomocí tla�ítek s jednotkami m�žete tuto 
hodnotu m�nit. Toto je nastavení pro Standard1(normal). Ve Standard2 
(Bonus) m�žete ur�it bonusy. 

• Režim volné hry 
Zde m�žete aktivovat režim volné hry. Pokud je režim aktivní, jsou 
k dispozici kredity bez omezení. 

 
 
Menu Vkládání reklamních text� 
 
Zde m�žete vkládat a editovat reklamní spoty. 
Reklama se pak v pohotovostním režimu zobrazí na ur�itou dobu. N�které motivy již máte 
k dispozici. Mnoho nových motiv� m�žete najít v OTM v Online Service a stáhnout si je na 
p�ístroj. 
 
Menu Nastavení PIN) 
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• Zde m�žete zadat PIN až pro 3 osoby pov��ené dozorem. Pomocí tohoto 
PIN se osoba pov��ená dozorem dostane do speciálního testovacího 
režimu, kde se zobrazí menu, která lze pak zm�nit. 

 
• Zde m�žete zadat PIN, bez kterého nelze provád�t žádná nastavení ani 

zm�ny v testovacím režimu. 
 

• Zde je možno zadat PIN, bez kterého není možný p�ístup k Ú�etnictví 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Championsnet  
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o Aktivace Championsnet 

 
 
Upozorn�ní: Po aktivaci Championsnet se p�ístroj automaticky znovu spustí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyberte položku Zm�nit v poli P�ipojení  a dostanete se do následujícího menu: 

 
o Nastavení p�ipojení 
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� Nastavení typu p�ipojení, telefonního �ísla, hesla 
 

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

 

 
 

o Typ p�ipojení 
Zde ur�íte typ internetového p�ipojení. Deaktivujte pole Trvalé p�ipojení, aby 
p�ístroj nebyl trvale p�ipojen a abyste se vyhnuli placení vysokých �ástek za 
p�ipojení! 
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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 poskytovatele p�ipojení. 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: 

 
- deaktivace Disable DNS 
- zápis DNS 1 
- zápis DNS 2 
- deaktivace Use DHCP 
- zápis IP adresy 
- zápis masky podsít� (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 poskytovatele p�ipojení. 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 Disable DNS 
- deaktivace Use DHCP 
- zápis IP adresy 
- zápis masky podsít� (Subnet Mask) 

 
Údaje pro nastavení získáte od svého poskytovatele internetového p�ipojení. 
 
M�žete rovn�ž vzájemn� propojit n�kolik p�ístroj� a potom je p�ipojit k internetu. K tomu 
pot�ebujete hardwarový 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. 
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Druhá stránka menu Nastavení p�ipojení: 
 

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

• Terminál Silverball 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. 
 
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. 
 

 

Online Terminal Management 

Bild 1.0 
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Online Terminal Management poprvé nabízí možnost �ídit propojené p�ístroje z domu. 
 
 
Pomocí domovské stránky Online Terminal Management lze provád�t množství funkcí 
pouhým stisknutím tla�ítka myši: 
 

• Online Musik Shop 
 Online nahrávání hudby na jednotlivé terminály 
• Online Tournament (jen u p�ístroj� Silverball a Virtual Pinball) 

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 nebo 
www.tab.at/otm. 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Po provedení všech nastavení musíte nechat p�ístroj zaregistrovat. 
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P�i registraci se p�ístroj p�ihlásí a je mu p�i�azeno vlastní p�ístrojové �íslo.  
 
Aby byl Online Service k dispozici, musíte se zaregistrovat na naší domovské stránky 
v odkazu OTM a obdržíte pak vlastní seznam TAN a licence. Licence jsou 3 m�síce 
zdarma.  
V testovacím režimu je nyní možné vybrat položku Online Service. Aktivujte Online 
Service tak, že stisknete p�íslušné pole na obrazovce, odsouhlasíte pokyny a zadáte platné 
�íslo TAN. 
 
 
 
 
 
 
 

Menu Hudba  
 
Zde se nastaví veškerá nastavení, která jsou d�ležitá pro Musikbox. 
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1) Nastavení  
 

 
 
 

• Tla	ítka: 
Zde se ur�uje, jak dlouho bude titul uložen v hudební výb�rové obrazovce mezi 
položkami Novinky, Aktuální skladby a Oldies. 
o Novinky: 

Zde se ur�í, jak dlouho budou tituly zobrazeny v kategorii Novinky (v seznamu 
budou zobrazeny jinou barvou). 

o Aktuální skladby: 
Hudební tituly budou uloženy v aktuálních skladbách, pokud interní datum titulu 
(platí hodnota zadaná v MP3 formátu) není starší než x rok� (nap�. 1 rok). 
Nastavený m�síc je m�sícem, ve kterém za�íná další rok. 

o Oldies: 
Hudební tituly budou uloženy mezi Oldies, pokud interní datum titulu (platí 
hodnota zadaná v MP3 formátu) bude starší než x rok� (nap�. 10 let). 

 
• Zobrazení : 

Zde se nastavují r�zné druhy zobrazení. 
 

o P�ímá volba: 
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Je-li aktivována, zobrazí se 13 hudebních titul� v Top Hits a je možné je volit 
p�ímo z hlavní stránky. 

o Upozorn�ní: 
Je-li funkce aktivována, zobrazí se upozorn�ní ve form� šipek a zna�ek. 

o Playlist: 
Je-li funkce aktivována, zobrazí se vybrané tituly. 

o P�ed�azení titulu: 
Je-li funkce aktivována, zobrazí se p�ednostní spína�. Titul bude p�ed�azen 
seznamu titul� (playlist) a p�ehraje se tak d�ív. V seznamu playlist musí být ale 
minimáln� 2 tituly. Uživatel pak definuje vhozením kreditu, který titul se má 
p�ehrát jako další. 

o Pohotovostní režim Silverball: 
Je-li funkce aktivována, p�epne se 2 minuty po zm�n� titulu do menu SilverBall a 
na cca 1 minutu se zobrazí sekvence pohotovostního režimu p�ed zp�tným 
p�epnutím do menu SilverBall Max.  Byla-li nastavena reklamní stránka, je 
položka „SB Stand by“ bez funkce. SilverBall Selection Terminals se po p�ehrání 
titulu p�epne na 1 minutu do pohotovostního režimu Silverball. P�ístroje Max Fire 
Video se p�epnou na úvodní obrazovku. 

o Zobrazení po�tu titul� p�i spušt�ní: 
Je-li funkce aktivována, zobrazí se p�i spušt�ní p�ístroje po�et titul�. 

o Zobrazení reklamy na druhém monitoru: 
Nastavte zde, zda se mají reklamní stránky zobrazovat i na externích 
zobrazovacích p�ístrojích. 
 

• Tituly, které se smí vymazat: 
Zde se ur�uje, za jakých podmínek se smí tituly automaticky vymazat, pokud je na 
pevném disku již málo místa, aby se mohly nahrát a uložit nové tituly. 

 
o Vymaž nejhorší: 

Je-li funkce aktivována, vymažou se tituly, které byly nejmén� vybírány. 
 

o Vymaž nejstarší: 
Je-li funkce aktivována, vymažou se tituly, které už nejdelší dobu nebyly 
vybírány. 

o Vymaž �íta� titul� (TOP hity): 
Zde se ur�uje, jak �asto se bude nulovat �íta� seznamu Top hit�. Standardní 
nastavení je: každé dva týdny. 

o Volné místo 
Zde m�žete ur�it, kolik volného místa se má automaticky udržovat na pevném 
disku. Navíc se Vám bude stále zobrazovat aktuální volná kapacita na pevném 
disku. 

 
2) Soubory Mpeg 
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• Hudba na pozadí: 
 

o P�ístup: 
Toto �íslo udává, kolik procent (nap�. 30 %) nejmén� hraných skladeb bude 
použito pro hudební pozadí. P�i nastavení tohoto �ísla na nulu (0 %) se 
aktivuje animace (viz „P�estávka“). 

o Délka titulu: 
Toto �íslo udává maximální délku v sekundách, po kterou se skladba hraje 
jako hudební pozadí. 

o Hlasitost: 
Toto �íslo v procentech udává hlasitost hudebního pozadí. 

o P�estávka: 
Toto pole je aktivní, pokud je �íslo pro p�ístup nastaveno na 0 %. Nastavená 
hodnota udává, jak dlouho bude zastaveno p�ehrávání hudebního pozadí. 
Nap�. nastavení 30 minut: Titul z p�ístroje Max se p�ehraje jako hudební 
pozadí a potom bude následovat p�estávka 30 minut. 
Pokud je na vstupu Line In p�ipojen externí p�ístroj, b�hem p�estávky se 
zobrazí. B�hem p�estávky se rovn�ž sepne výstupní relé, pomocí kterého lze 
ovládat externí zesilova�. 

 
o P�ehrávání jen videa (pouze Max Fire Video) 
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P�i aktivaci této položky se jako hudební pozadí p�ehrávají jen video 
sekvence. 

 
• Prolínání: 
 

o Hlasitost externího zdroje: 
Tato hodnota ur�uje hlasitost hudby z externího zdroje p�ipojeného na vstup 
Line In. 
 

o Ztlumení: 
Toto �íslo udává �as v sekundách, b�hem kterého se titul hraný jako hudební 
pozadí ztlumí, a za�ne hrát zvolený titul. 
 

o Max. délka titulu: 
Toto �íslo udává max. �as v sekundách, po který se zvolený titul p�ehrává. 

 
• Nastavení volného p�ehrávání: 
 

o Volné tituly: 
Toto �íslo udává po�et titul�, které lze po zapnutí Jukeboxu zvolit bezplatn�. 
Pokud je �íslo v�tší než 2, aktivují se následující pole: 

1. Max. po�et volných titul�: 
Toto �íslo udává, kolik titul� je možné zvolit p�edem. 

2. Zpožd�ní: 
Doba p�estávky do další nabídky volných titul�. 
P�íklad: Je zvoleno 5 volných titul� z 10 možných. Po zvolení 5 
titul� se na 20 sekund zobrazí zpráva: „Danke, dass Sie Max 
Fire benutzt haben (D�kujeme, že jste použili p�ístroj Max Fire)“. 
Po uplynutí 20 sekund m�žete znovu zvolit dalších 5 volných 
titul�. 
Po dalším p�ehrání 5 volných titul� se op�t zobrazí zpráva, ale 
už nemáte k dispozici žádné další volné tituly, protože jich bylo 
k dispozici celkem 10. 
 
 

• Nastavení pro zvolené tituly: 
 

o Hlasitost:  
Toto �íslo v procentech udává hlasitost p�ehrávání zvoleného titulu. 
 

o Zastavení p�ehrávání hudebního pozadí: 
Je-li funkce aktivována, pak se p�i zvolení n�jakého titulu ihned ztlumí 
hudební pozadí a za�ne se p�ehrávat zvolený titul. 
 

o Blokování titulu: 
Je-li funkce aktivována, p�ehraje se titul, který byl zvolen dvakrát, pouze 
jednou. Pokud toto nastavení není aktivní, p�ehraje se titul tolikrát, kolikrát byl 
zvolen. Standardn� je blokování titulu aktivováno. 
 

o Blokování titulu – 15 minut: 
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Další volba stejného titulu je možná až po 15 minutách. 
 

o Podle volby: 
Pokud je zvoleno toto nastavení, p�ehrávají se tituly v tom po�adí, jak byly 
zvoleny. 
 

 
o Náhodné p�ehrávání 

P�i tomto nastavení jsou zvolené tituly p�ehrávány v náhodném po�adí. 
 

o Cena titulu: 
Lze nastavit ½ až 10 kredit�. Cena za jeden kredit je ur�ena v testovacím 
režimu v Nastavení ceny za hru. 

 
 
• Test hlasitosti: 
 

o Zvolené tituly: 
Tímto tla�ítkem se dá otestovat hlasitost zvoleného titulu. 
 

o Pozadí: 
Tímto tla�ítkem se dá otestovat hlasitost hudebního pozadí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Databáze 
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V databázi najdete všechny hudební tituly se�azené podle interpret�, názv� skladeb, žánr�, 
stavu zablokování a �etnosti výb�ru od vymazání �íta�e titul� (= �íta� pro Top hity). 
 
Pro lepší p�ehled a práci s databází máte možnost tento seznam se�adit. Stiskn�te záhlaví 
každé �ady. Úzké šipky ukazují varianty t�íd�ní. 
 

• Editace: 

Editace vybrané položky v seznamu. 
Je možné editovat jméno interpreta, titulu, název alba, žánr a stav zablokování. 

 

 

 

Zobrazí se následující okno: 
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Pomocí tla�ítek vedle interpreta, titulu a alba m�žete nastavit jazyk p�íslušného vkládacího 
pole, a tím zm�nit i rozložení klávesnice a sady znak� klávesnice. Tak je možné zadat titul 
nap�. písmeny �ecké abecedy. 
 
Dotkn�te se pole, které chcete editovat, a zm��te je pomocí klávesnice. Pro p�epínání polí 
použijte tabulátor. 
 
D�ležité: 
Pole interpret a titul nesmí z�stat prázdná. 
 
Navíc m�žete zvolit žánr titulu nebo zm�nit stav zablokování (gesperrt). Po skon�ení 
editace potvr�te údaje pomocí pole OK. Dostanete se zp�t do p�ehledu databáze. 
 
 
 
 
 
4) Hrací 	asy 
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V záložce Hrací doby m�žete vytvo�it a aktualizovat až 5 r�zných �asových interval�. 
V r�zných �asových zónách lze provád�t r�zná nastavení žánr�, hudebního pozadí a 
možností volby titul� (viz bod 5 Žánry). 
P�i sou�asném prolínání n�kolika �asových úsek� má prioritu vždy nejvyšší �asový interval 
uvedený v seznamu. 
 

Po nastavení �asového intervalu lze všechno vymazat. Pokud je ale k dispozici jen jeden 
�asový interval, nelze jej smazat, ale jen editovat. 
 
Pomocí pole + na konci seznamu je možné p�idat nový �asový interval. 
Pomocí pole – je možné mod�e ozna�ený interval vymazat. 

Vybrané záznamy lze editovat pomocí pole Editace nebo dvojím kliknutím na vybranou 
položku. 
 

• Zobrazení hrací doby v testovacím režimu  
Zde se ur�uje, zda má osoba pov��ená dozorem možnost prohlížet si �asové 

intervaly. 
 
5. Žánry 
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Zde se jednotlivé tituly rozd�lují do žánr� a mohou se editovat. Je také možné nastavit 
nové žánry. 
 

 
 
 
M�žete ur�it zem�, ze kterých má být hudba k dispozici. Informace jsou uvedeny 
v podrobnostech mp³ souboru každého titulu. 
V každém souboru mp³ jsou informace, jako nap�. datum po�ízení, délka titulu a zem� 
p�vodu. 
 

• Zobrazení mezinárodních titul�: 
Zde se ur�uje, zda se mají zobrazit mezinárodní tituly nebo jen tituly 
z nastavené zem�. Doporu�ujeme tuto možnost aktivovat. 

• Zobrazení žánr� v testovacím režimu (speciální žánry v hrací dob�): 
o Zobrazení všech žánr�: 

Zde se všechny žánry se�adí do jednoho seznamu. 
o Zobrazení žánr� ve skupinách: 

Zde jsou žánry rozd�leny do skupin, které pak m�žete zobrazovat a 
nastavovat v položce Speciální žánry v záložce Hrací doby. 
M�žete nap�. ur�it, které žánry se mají za�adit do skupiny Vánoce a ve kterém 
�asovém období mají být k dispozici. 
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• Nové žánry: 

Zde m�žete nastavit nový žánr, p�i�adit mu název a p�i�adit mu jednotlivé tituly 
z Databáze. 

 
 
6) Download 
 

 
 
 
Tato možnost je aktivní, jen pokud je aktivován Championsnet a byla provedena prvotní 
registrace p�ístroje. 
 

• Aktivace stahování titul� 
o Cena titulu: 

• Zde m�žete ur�it cenu za jeden stažený titul. 
 
 
 

• Aktivace stahování video sekvencí (jen Max Fire) 
o Cena titulu: 

Zde m�žete ur�it cenu za jedno stažené video. 
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Pokud vyberete pole Jako domácí tituly, nastaví se automaticky taková cena, jaká je 
uvedena v Nastaveních v položce Cena za hru. 
 

• Po	et stažených titul� za m�síc: 
Zde m�žete ur�it po�et titul�, které se smí stáhnout za jeden m�síc. Po dosažení 
tohoto po�tu se tato možnost automaticky zablokuje a bude k dispozici až p�íští 
m�síc. 

• Objem stažených titul� za m�síc: 
Zde m�žete ur�it objem dat v megabytech (MB), které se smí stáhnout. Po 
dosažení tohoto po�tu se tato možnost automaticky zablokuje a bude k dispozici 
až p�íští m�síc. 

• Max. po	et sou	asn� volitelných titul�:  
Tituly vybrané ke stažení jsou za�azeny do seznamu a postupn� jsou stahovány. 
Zde se nastaví, kolik titul� m�že být v seznamu �ekajících titul�. Po p�ekro�ení 
po�tu se nakupování stahovaných titul� zablokuje. Zablokování se zruší po 
úplném stažení jednoho z �ekajících titul�. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po provedení veškerých nastavení p�epn�te p�epína� testovacího režimu do polohy 
VYP (AUS). P�ístroj se automaticky znovu spustí a zobrazí se obrazovka Max Fire / 
Video. 
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Jukebox 
 

Po stisknutí pole Jukebox se dostanete do obrazovky pro p�ehrávání hudby. 

 

 
� Novinky 

Zde jsou veškeré nové tituly, které vyšly v ur�itém období. 
� Seznam titul� (Playlist) 

Zde si m�žete prohlédnout seznam zvolených titul� a jejich se�azení. 
� Top hity (Top Hits) 

Zde se zobrazí 13 titul�, které byly v ur�itém období nej�ast�ji vybírány. 
� Vyhledávání 

Pomocí zadaného slova m�žete vyhledat požadovaného interpreta nebo titul. 
� Funkce p�esko	ení 

Pro aktivaci této funkce zadejte PIN osoby pov��ené dozorem (viz Testovací režim 
� Nastavení PIN. Stiskn�te pole se zobrazením kreditu (�erné s bílým písmem) a 
zadejte PIN. Aktuáln� p�ehrávaný titul se zruší. 

 
Upozorn�ní:  
Možnosti v položkách Seznam titul� (Playlist), Novinky a Top hity se �ídí nastavením, které 
jste provedli v menu Hudba. 
 

• Výb�r hudby 
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Zde se dostanete do seznamu hudebních titul�, které jsou k dispozici. 

 

 
 

M�žete v seznamu listovat pomocí tla�ítek se šipkami nebo pomocí navigace na 
obrazovce. Pokud máte dostate�ný kredit k volb� titulu, je pole Výb�r zelené. Pokud 
nemáte dostate�ný kredit, je �ervené. 

 

• T�íd�ní  

Zde m�žete t�ídit tituly podle vlastního p�ání, podle interpret�, titul�, alb a žánr�. 
Dále m�žete zobrazení omezit na Novinky, Aktuální skladby a Oldies. 
Vyhledávat m�žete tituly podle interpreta, titulu, alba a zadáním textu. 

 

 

 

 

Zvolením pole  
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se dostanete do menu internetového prohlíže�e a obrazovky pro emaily.  
 

 
 

Pomocí prohlíže�e m�žete surfovat v internetu nebo posílat maily. 
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Email 

• Od koho (Von): 

Zde zadejte svou emailovou adresu. Pokud žádnou nemáte, zadejte zde jen své 
jméno. 

• Komu (Zu): 

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

• Kopie (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. 

• Slepá kopie (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 

• Adresa (Browse): 

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

• Aktualizovat (Refresh): 

Zde se aktualizuje práv� zobrazená stránka. 

• Dom� (Home): 

Návrat na výchozí domovskou stránku. 

• Zastavit (Stop): 

Zde se p�eruší zobrazování stránky. 

• Zp�t (Back): 

Návrat na poslední zobrazenou stránku. 

• Vp�ed (Forvard): 

Zobrazení následující stránky. 

• Zav�ít (Exit): 

Zav�ení internetového prohlíže�e. 

• Klávesnice (Keyboard): 
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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 p�ipojen do 
sít� Championsnet a pokud byla provedena veškerá povinná nastavení pro p�ipojení.  
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Aktualizace 
 
Softwarový program Max Fire / Video 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. 

 

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. 
 
 

 

Upozorn�ní: 

P�i aktualizaci se zapnutým testovacím spína�em je možné vybrat r�zné možnosti, které 
jsou vysv�tleny v odstavci Tla	ítka na následující stran�!  
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Aktualizace hudebních titul� a videa pomocí servisního disku 
XPE a servisního klí	e XPE 

 
Od verze 1.21 se nové tituly p�enášejí na vestav�ný pevný disk pomocí servisního disku 
XPE nebo servisního klí�e XPE. 
Tento servisní disk XPE je možné objednat p�ímo u firmy TAB pod objednacím �íslem 
“831.000.075”. Krom� toho si m�žete servisní disk XPE nebo servisní klí� XPE  vytvo�it 
sami pomocí programu „Prepare Tool“! Další údaje a p�esný návod k servisnímu disku XPE  
v technických informacích, které si m�žete p�ímo stáhnout na našich stránkách www.tab.at 
v souborech ke stažení Silverball Download.  
 
Dále musí být na vým�nném disku k dispozici soubory MP3 s hudbou a pokud možno také 
p�íslušný jpg soubor s obalem CD. 
Nejjednodušším zp�sobem pro vytvo�ení vým�nného disku je konverze titul� z CD na 
formát mp3 a naskenování obalu CD. Je k tomu zapot�ebí PC s Windows, program Mpeg 
DJ Encoder a skener. Tento software m�žete získat u firmy TAB. PC musí být vybaven 
vhodným vým�nným rámem a skenerem.  

Celý balík si ale m�žete také objednat u firmy TAB. Požadované hudební tituly si m�žete 
vybrat na stránkách TAB v OTM.  

 

Tla	ítka 
 
Po spušt�ní p�ístroje se zapnutým testovacím spína�em se zobrazí menu s následujícími 
možnostmi: 
 

 
 
�  Request Filecheck 

Zkontrolují se veškerá data na pevném disku  
 
� Request Touchscreen calibration 

Požadavek na kalibraci dotykové obrazovky 
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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! 
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Rozm�ry p�ístroje 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 

P�ístroj v�etn� obalu: Š – 590 mm, H – 460 mm, V – 1030 mm  
 

Hmotnost p�ístroje:  38 kg 
Hmotnost v�etn� obalu: 44,5 kg 
 
 
 
 
 

460 mm 260 mm 
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0 

m
m
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Odstra
ování poruch 
 

Porucha P�í�ina poruchy Odstran�ní 
Dotyková obrazovka 
(Touch-Screen) 
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 

P�i startu se objeví 
hlášení: 
NO SOUND CARD 
FOUND 

Z�ejm� špatný kontakt u 
zvukové karty 

Vym��te PC 

Bílá obrazovka Vadná grafická karta 
Kabel grafické karty není 
zapojen 
Kabel grafické karty je vadný 

Vym��te PC 
Zasu�te kabel 
 
Vym��te kabel 

Dotyková obrazovka 
(Touch-Screen) po 
vým�n� po�íta�e 
nefunguje 

Z�ejm� celková dekalibrace Zkalibrujte dotykovou obrazovku 
(stiskn�te �ervené tla�ítko na 
p�ístroji a p�ejd�te do testovacího 
režimu) 

Dotyková obrazovka 
(Touch-Screen) 
nefunguje a (nebo) 
bliká LED dioda na 
zadní stran� PC 

Vadný ovláda� nebo kabel 
dotykové obrazovky 

Zkontrolujte kabelové mezi 
dotykovou obrazovkou a 
ovlada�em, pop�. vym��te vadný 
ovlada� nebo PC 

Žádná funkce Sí�ová zástr�ka není zasunuta  
Sí�ový vypína� není zapnut  
Spálená pojistka 

Zasu�te sí�ovou zástr�ku  
Zapn�te sí�ový vypína� 
Instalujte novou pojistku 

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

Zkontrolujte napájení monitoru a 
zástr�kové (konektorové) spoje 
P�ipojte videokabel 
Vym��te monitor 

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

Nastavte regulátor hlasitosti 
 
Zasu�te audiokabel 
Vym��te reproduktor 

Mince je chybn� 
po�ítána 

Chybn� naprogramovaná 
bonita (hodnota) 

Zkontrolujte nastavení programu 

Vhozené mince 
propadávají 

Na vhazova� mincí není 
p�ipojeno nap�tí 
Zne�išt�ní vhazova�e 
Kanál na mince není 
rezervován 
Vadný vhazova� mincí 

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

Špatný p�íjem mincí Zne�išt�ní vhazova�e mincí 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 
P�i kopírování musí být zapojen hardwarový klí�, p�ezkoušet p�ipojení tohoto klí�e. 
 
UNKNOWN CONFIGURATION 
Aktualiza�ní (update) 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 inicializovat. Je vadný bu� pevný disk nebo 
p�ívodní kabel pevného disku. 
 
MASTERDISK ERROR 
Došlo k chyb� p�i p�ístupu na aktualiza�ní pevný disk. Je vadný bu� aktualiza�ní disk nebo 
vým�nný rám a p�íslušný kabel pevného disku. 
 
SLAVEDISK ERROR 
Došlo k chyb� p�i p�ístupu na interní pevný disk, který má být aktualizován. Je vadný bu� 
disk nebo kabel pevného disku. 
 
MASTER COPY FILES ERROR 
P�i �tení aktualiza�ního pevného disku došlo k chyb�. Z�ejm� je vadný aktualiza�ní pevný 
disk, pop�. vým�nný rám nebo kabel pevného disku. 
 
SLAVE COPY FILES ERROR 
P�i zápisu na pevný disk, který má být aktualizován, došlo k chyb�. Pevný disk nebo jeho 
kabel je vadný. 
 
NOT COMPLETELY UPDATED 
Proces aktualizace nebyl dokon�en a musí být zopakován. 
 
CHECK FILES ERROR 
Obsah pevného disku není správný. Prove�te aktualizaci. Pokud se chyba objeví ihned po 
aktualizaci, je vadný pevný disk nebo jeho kabel. 
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Kalibrace 	te	ky bankovek ASTRO  
 
Kalibrace 
 

 
         Pot�ebné vybavení: 

1. Tenký p�edm�t pro p�epnutí DIP p�epína�e 
2. Tenký a silný kalibra�ní papír 
 
Postup: 
 
1. Zapn�te �te�ku bankovek minimáln� 15 minut p�ed kalibrací. 
2. V horní �ásti �te�ky najd�te DIP p�epína� 1. 
3. P�epn�te DIP p�epína� 1 do polohy ZAP (ON). 
4. Zasu�te tenký kalibra�ní papír. 
5. Kalibra�ní papír je podržen 3 sekundy a potom se op�t vysune ven. Pokud se tak 

nestane, p�epn�te DIP p�epína� 1 znovu do polohy VYP (OFF) a vypn�te a zapn�te 
�te�ku bankovek. Ješt� jednou prove�te kalibraci od bodu 1. 

6. Po kalibraci tenkým papírem zasu�te silný papír. 
Po max. 0,5 sekund� se papír vysune. 
P�i chyb� kalibrace zopakujte postup od bodu 5. 

7. P�epn�te DIP p�epína� do polohy VYP (OFF), vypn�te a zapn�te �te�ku bankovek. 
8. Kalibrace je hotová. 
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Seznam díl� Max Fire  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položka �íslo dílu Popis 
1 22082090 Držák displeje MF 2 
2 831700033 LCD TFT 17" LTM170KT-LS19E4 
3 462930202 Plochá dotyková obrazovka (Touch Screen) 

17"+USB C. 17-8421-117 
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Položka �íslo dílu Popis 
1 675162053 P�ední kryt zkouše�ky mincí MF 2 
2 22032000 P�ední spodní kryt BG MF 2 
3 464065244 Kryt Midi zkouše�ky mincí pro Seci RM-

F6/DL 
4 464138445 Zkouše�ka mincí SECI RM5FZC, p�ední 
5 22082806 Držák akceptoru Astro GBA 
6 10100523 �te�ka bankovek Astro GBA HR1 
7 22082140 Horní kryt NIRO MF 2 
8 373210000 P�ední plastový díl MF 2 
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Položka �íslo dílu Popis 
1 22083000 Pokladna mincí BG MF 2 
2 675191166 Spodné záv�s MAX Fire 
3 675191766 Záv�s MF 2 
4 831900033 Ventilátor 80x80 mm s konektorem 

JST 
5 412120260 Reproduktor SC 5.9 ND 8056 
6 22089000 Korpus BG MF 2 
7 675196870 Pojistné rameno MF2 JTIC 
8 675191550 Zámek C905 23 mm JTIC 
9 22083220 Protikus zajišt�ní zámku pokladny 

MF 2 
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Seznam díl� Max Fire 
 

�íslo dílu Popis 
Množství 
(KMe) ME 

P�ední dve�e, LCD    
22032000 Spodní kryt, p�ední BG MF 2 1,000 ST 
373210000 P�ední plastový díl MF 2 1,000 ST 
462990000 Sada osv�tlení MF 2 1,000 ST 
672166000 Horní plexi kryt MF 2, opálový, 2mm 1,000 ST 
831700033 LCD TFT 17" LTM170KT-LS19E4 1,000 ST 

462930202 
Plochá dotyková obrazovka (Touch Screen) 
17"+USB C. 17-8421-117 1,000 ST 

464065244 Kryt Midi zkouše�ky mincí pro Seci RM-F6/DL 1,000 ST 
22082090 Držák displeje MF 2 1,000 ST 
22130290 Montážní úhelník LED lišty MF 2, horní 2,000 ST 
22130291 Montážní úhelník LED lišty MF 2 8,000 ST 
22130500 Vložka pojistky MF 2 2,000 ST 
22130510 Vložka st�edicího trnu MF 2 1,000 ST 
22082140 Kryt NIRO MF 2, horní 1,000 ST 
462980010 LED lišta RGB 5,000 ST 
360110781 Propojovací kabel RGB Led 15cm 4,000 ST 
675191766 Záv�s MF 2 1,000 ST 
675162053 P�ední kryt zkouše�ky mincí MF 2 1,000 ST 

414831001 
Deska plošných spoj� OSD Board Display 
15"/17" 1,000 ST 

360110702 Kabel OSD Board pro TFT Samsung 1,000 ST 
Korpus, kabeláž, dokon	ení    
22089000 Korpus BG MF 2 1,000 ST 
22018006 Záv�sný k�íž TAB Max Fire 1,000 ST 
675191166 Spodní záv�s MAX Fire 1,000 ST 
831900033 Ventilátor 80 x 80 mm s konektorem JST 1,000 ST 
412120260 Reproduktor SC 5.9 ND 8056 2,000 ST 
675191550 Zámek C905 23 mm JTIC 1,000 ST 
675191395 Zámek 23 mm C610-L, kulatý 1,000 ST 
22083220 Portikus zajišt�ní zámku pokladny MF 2 1,000 ST 
22130540 Vedení pojistného ramene MF 2 2,000 ST 
675196800 Pojistné rameno MF2 JTIC 1,000 ST 
671115507 Kombinovaný sí�ový filtr 3,15A 1,000 ST 
675196870 Pojistné rameno MF2 1,000 ST 
22082109 Kryt �te�ky karet Strato Steel 1,000 ST 
22050500 Záv�sné �epy pro nást�nný p�ístroj 112462 4,000 ST 
360110005 Kabel VDAI Strato 1,000 ST 
Kabeláž, dokon	ení    
831000082 PC TAB Micro-ATX MAX FIRE 2 1,000 ST 
462930117 Kabel Touch Controller USB na EXII 1,000 ST 
464138445 Zkouše�ka mincí SECI RM5FZC, p�ední 1,000 ST 
360110724 Kabelový svazek Max Fire 2 1,000 ST 
360110783 Propojovací kabel RGB PC k LED lišt� 1,000 ST 
360110780 Napájecí kabel displeje MaxFire2 1,000 ST 
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360110712 Kabel VGA pro LCD TFT 17" 1,000 ST 
�te	ka bankovek ASTRO (na p�ání)    
22080300 Záslepka akceptoru MF 2 1,000 ST 
22083000 Pokladna BG MF 2 1,000 ST 
10100523 �te�ka bankovek Astro GBA HR1 1,000 ST 
22082806 Držák akceptoru GBA 1,000 ST 
361110000 Pokladna BG MF 2 1,000 ST 
Zesilova	 (na p�ání)    
22082082 Držák sí�ového filtru MF 2 1,000 ST 
22083400 Kryt sí�ového filtru MF 2 1,000 ST 
360110609 Kabel PC audio 1,000 ST 
210076000 Kryt podstavce BG MF 2 1,000 ST 
210076002 Dve�e podstavce BG WF 2 1,000 ST 
22032004 Kryt tiskárny MF2 1,000 ST 
675191940 Záv�s podstavce BG MF 2 1,000 ST 
22083201 Kryt otvoru pro sí�ový filtr MF 2 1,000 ST 
22083410 Kryt sí�ového filtru – podstavec MF 2 1,000 ST 
285146005 Zesilova� pro MAX s dálkovým ovlada�em 1,000 ST 
22082088 Držák zesilova�e MF 2 1,000 ST 
675191395 Zámek 23 mm C610-L, kulatý 1,000 ST 
675196810 Pojistné rameno – podstavec MF 2 1,000 ST 
22080900 Propojovací lišta MF 2 1,000 ST 
22223730 Zajišt�ní základní desky - podstavec MF 2 1,000 ST 
210076010 Zajišt�ní BG – podstavec MF 2 1,000 ST 
22082333 St�edicí trn – podstavec MF 2 2,000 ST 
Výstupní kontrola    
831100002 Softwarová licence pro Windows XP 1,000 ST 
840030085 Exportní balení MAX Fire 2 1,000 ST 
C – díly (spot�ební materiál)    
364191321 Gumový pásek NK20 20 x 20 mm 0,100 M 
364191322 Gumový pásek NK20 20 x 5 mm 0,100 M 

22011707 
Distan�ní objímka 6 mm dlouhá AD 8,0 IDM 4,2 
0 12,000 ST 

374300530 Pr�chodka D=24 d=18 HV 1305 1,000 ST 
21911018 Kabelový držák FTH-3 s rozp�rnou kotvou 6,000 ST 
364191320 P�nové t�sn�ní 9 x 2 mm 10.2026.3209 e 1,400 M 
364114503 Lepicí páska 25 mm/10 m �erná tesaflex 4163 1,000 ST 
141110135 Upev�ovací sokl pro kabelové spony Pandu 6,000 ST 
141110140 Kabelová spona 100 mm standardní, PLT1M 5,000 ST 
141110150 Kabelová spona natur reca 140 x 3,5 14,000 ST 
141110100 Kabelová spona 200 x 3,6/Natur 2,000 ST 
831000082 PC TAB Micro-ATX MAX FIRE 2 0,000  
831900024 PC sk�í� TAB Micro-ATX 1,000 ST 
831000047 PC pevný disk 160 GB 1,000 ST 
831000094 PC pevný disk 250 GB 1,000 ST 
831000089 PC pevný disk 400 GB 1,000 ST 
831000077 PC MOTHERBOARD PCPARTNER MICRO ATX 1,000 ST 
831000057 PC CPU Pentium 4 2,4GHz 1,000 ST 
831900034 PC ventilátor Tigerclaw P4 478 3.06G 1,000 ST 
831900007 PC HDD ( UDMA 100/133 ) kabel 1,000 ST 
831900009 PC deska vým�nného rámu 1,000 ST 
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831300015 PC RAM DIMM 256MB DDR (ATX board) 1,000 ST 
414164358 PC I/O-Controller PCI cctalk 50pólový Sub-D 1,000 ST 
831600012 PC sí�ový zdroj FSP 300 1,000 ST 
285260045 Hardwarový klí� (Dongle Hardrock) 1,000 ST 
831200009 PC zvuková karta Creative Lab 128 1,000 ST 
360110625 Y kabel PC Micro ATX 1,000 ST 
831900014 Kabel Y Power 5,25" na 5,25" 1,000 ST 
471221761 PC zesilova� 2 x 2 W 260035(DFI) 1,000 ST 
471221763 PC zesilova� TAB 2 x 3 W 1,000 ST 
462980020 PC RGB-LED Controller PCI 1,000 ST 
Na p�ání    
831000100 PC grafická karta 9250 ATI HIS 128MB 1,000 ST 
LICENCE Licen�ní náklady F&E 1,000 ST 
C – díly (spot�ební materiál)    
22011604 Distan�ní �ep 20 mm, IG M2.5 plastový 2,000 ST 
22011602 Distan�ní �ep 20 mm, IG M3 plastový 121 6,000 ST 
364191350 EMV plechová pojistka (EMI Clips) 1,000 ST 
364191365 EMV – textilní t�sn�ní (2 m ty�) BE-2005-0 1,000 ST 
N29000014 Uzlový �et�z B24 1,6 mm �. 9296 0,360 M 
141110135 Upev�ovací sokl pro kabelové spony Pandu 1,000 ST 
USB kabel (sou�ástí motherboardu)  1,000 ST 
Kabel pevného disku (sou�ástí 
motherboardu)  1,000 ST 
Krytka (sou�ástí motherboardu PCPa.)  1,000 ST 
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Schéma zapojení 
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Prohlášení o shod� 
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Zvláštní obchodní podmínky firmy TAB-AUSTRIA 
Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG, Haider 

Straße 40, A-4052 Ansfelden (kurz TAB), pro dodávání hudebních 
titul� ve formátu MP3 nebo MPEG 

 
 
1. Všeobecné obchodní podmínky: 
 

Platí „Všeobecné obchodní podmínky firmy TAB-AUSTRIA Industrie- und 
Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG“, pokud nejsou zm�n�ny nebo dopln�ny t�mito 
ustanoveními. „Všeobecné obchodní podmínky“ najdete na stránce www.tab.at.  
Pokud by se jedno nebo n�kolik následujících ustanovení stalo neú�innými nebo 
neproveditelnými, z�stává platnost ostatních ustanovení nedot�ena. Neú�inné, resp. 
neproveditelné ustanovení je t�eba nahradit ú�inným, resp. proveditelným opat�ením, 
které se co nejvíce p�ibližuje ú�elu p�vodního ustanovení. 

 
2. Dodáním hudebních titul� nezískáváte právo na kopírování t�chto titul�. Právo na 

kopírování hudebních titul� (p�ehrávání hudby na jiný pevný disk, ukládání hudby 
(získané jinde než u firmy TAB) na pevný disk (z kteréhokoliv p�vodního nosi�e), 
kopírování hudebního obsahu pevného disku atd.) musíte získat od austro mechana a 
LSG. V takovém p�ípad� Vás žádáme o zkontaktování (v Rakousku) austro mechana, 
Baumannstraße 10, 1031 Wien (tel.: 0043/(0)1/71787) a LSG, Schreyvogelgasse 2/5, 
1010 Wien (tel.: 0043/(0)1/53560350) nebo p�íslušné spole�nosti ve Vaší zemi. 

 
Hudba smí být nahrávána jen na terminály vyrobené firmou TAB. Totéž platí pro 
p�ípadné aktualizace získané od firmy TAB. Máte právo na nahrání hudby pouze na 
jediný terminál. Práva na nahrávání hudby na další terminály musíte rovn�ž získat u 
výše uvedených spole�ností (nebo u firmy TAB). 

 
Hudba, kterou jste získali, je ur�ena pouze k ve�ejnému p�ehrávání a nesmí být 
p�edávána ani prodávána t�etí osob�. Práva na ve�ejné p�ehrávání hudby (p�ehrávání 
hudby v restauracích, hernách atd.) je t�eba získat u p�íslušných spole�ností (v 
Rakousku AKM) za licen�ní poplatek. 
 
Spole�n� s hudebními tituly na pevném disku se dodává bezpe�nostní nálepka. Jste 
povinni nalepit nálepku na pevný disk p�ístroje ur�eného k p�ehrávání hudby. 
V opa�ném p�ípad� zaniká jakýkoliv nárok na záruku, resp. náhradu hudebních titul� 
ztracených z d�vodu vady p�ístroje nebo pam��ového média. Veškeré nároky na 
záruku nebo náhradu zanikají rovn�ž v p�ípad�, že je bezpe�nostní nálepka poškozena 
nebo jinak znehodnocena. 

 
Firma TAB je kdykoliv obvyklé provozní dob� zákazníka oprávn�na zkontrolovat 
oprávn�ní k p�ehrávání hudby na terminálu vyrobeném firmou TAB. 

 
 
 
Zn�ní z 25.4.2005 
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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. 

  

2. POPIS OSTATNÍCH PRÁV A OMEZENÍ. 
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• 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 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 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 
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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. 
Tato omezená záruka neplatí, pokud došlo k závad� SOFTWARU následkem nehody, 
zneužití nebo chybného použití. Za vym�n�ný SOFTWARE se poskytuje záruka po 
dobu zbývající do vypršení p�vodní záru�ní lh�ty nebo po dobu t�iceti (30) dn�, podle 
toho, která lh�ta je delší. 

 

• 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 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 
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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.
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Attachment 1 
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Záru	ní podmínky firmy TAB-AUSTRIA Industrie und 

Unterhaltungselektronik GmbH & Co KG 
(dále zvaná TAB) 

 

Na tento p�ístroj poskytujeme záruku podle následujících podmínek: 

 

1. Platí „Všeobecné obchodní podmínky firmy TAB AUSTRIA Industrie- und 
Unterhaltungselektronik GmbH“, pokud nejsou dopln�ny nebo zm�n�ny t�mito 
ustanoveními, která popisují p�edpoklady a rozsah naší záruky. 

 

2. Záru�ní doba na naše výrobky od data dodávky �iní: 

• 24 m�síc� na všechny terminály Silverball (Silverball Strato, Silverball Strato Max, 
Silverball Cosmo, Silverball Cosmo Max, Silverball Pro, Silverball Max Pro, Silverball 
Beetle Pro, Silverball Beetle Max Pro) 

• 24 m�síc� na p�ístroje Max Fire, Max Fire Video, Virtual Pinball, Golden Island 

• 12 m�síc� na všechny ostatní výrobky, zejména na sout�žní terminály 

• 6 m�síc� na všechny náhradní díly; pokud je ale na p�ístroj záru�ní doba delší než 6 
m�síc�, platí tato záru�ní doba i na náhradní díl.  

 

3. Záruka je poskytována jen na nové výrobky TAB, ne na jejich náhradní díly, ne na 
výrobky jiných zna�ek a výrobc� ani jejich náhradní díly. Rovn�ž není poskytována 
žádná záruka na použité výrobky. 

 

4. Podle podmínek v následujících ustanoveních odstraníme bezplatn� poruchu p�ístroje, 
která byla prokazateln� zp�sobena vadou materiálu nebo chybou výrobce, která nebyla 
odhalena p�i výstupní kontrole a která nám byla v záru�ní dob� ohlášena naším 
smluvním partnerem nebo prvním koncovým odb�ratelem do 14 dn� od vzniku této 
poruchy. Za použité p�ístroje nep�ebíráme žádnou záruku. 

 

5. Záruka se vztahuje výhradn� na ty komponenty, které jsou pro provoz p�ístroje 
nezbytné. Nevztahuje se na snadno zni�itelné a opot�ebitelné díly, jako nap�. sklo, 
plasty nebo žárovky. Nepatrné odchylky od požadovaného stavu, které jsou pro hodnotu 
a použitelnost p�ístroje zanedbatelné, nezp�sobují nárok na záruku. P�i škodách 
zp�sobených fyzikálními, chemickými, elektrickými, elektrochemickými nebo jinými jevy 
vyvolanými p�i jiném než p�im��eném použití p�ístroje nelze uplatnit nárok na záruku. 
Totéž platí pro škody zp�sobené vodou a abnormálními okolními vlivy nebo 
nep�im��enými podmínkami p�i provozu p�ístroje. Rovn�ž nelze p�evzít záruku za vady 
p�ístroje vzniklé poškozením p�i doprav� (za kterou neodpovídáme), nesprávné instalaci 
a montáži, chybném použití, nedodržení provozních nebo montážních pokyn� nebo 
špatné údržb�. 
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6. Nárok na záruku zaniká, pokud opravy nebo zásahy do p�ístroje provedl zákazník nebo 
osoba, která k tomu není oprávn�na nebo námi zplnomocn�na, pokud byly do našich 
p�ístroj� instalovány náhradní díly, dopl�ky a p�íslušenství, které nelze považovat za 
originální náhradní díly, nebo pokud byly z p�ístroje n�které díly demontovány.  

 

7. Záru�ní oprava probíhá tak, že vadný díl je dle našeho uvážení bezplatn� opraven nebo 
vym�n�n za nový díl, krom� p�ípadu, kdy je oprava nebo vým�na nemožná nebo je 
spojena s nep�im��en� velkými náklady. V t�chto p�ípadech je poskytnuta sleva z ceny 
nebo p�i závažn�jší poruše vým�na p�ístroje. 

 

8. P�ístroje, na které je uplat�ována záruka, nám musí být p�edány nebo zaslány. Opravy 
v míst� provozu nejsou možné. P�epravní náklady a rizika nese zákazník. 

 

9. Vym�n�né díly p�echázejí do našeho vlastnictví. 
 
10. P�i záru�ní oprav� se záru�ní doba neprodlužuje ani nevzniká nová záru�ní doba.  
 
11. Další nebo jiné nároky (zejména nároky na náhradu škody vzniklé mimo p�ístroj) jsou 

vylou�eny, pokud není takové ru�ení p�edepsáno zákonem.  

12. Tyto záru�ní podmínky platí pro p�ístroje koupené a provozované v Rakousku. Pro 
p�ístroje provozované v zahrani�í platí, jen pokud jsou v souladu s technickými 
p�edpoklady v dané zemi (nap�. nap�tí, frekvence atd.), jsou tam ú�edn� schváleny a 
jsou vhodné pro tam�jší klimatické a okolní podmínky. 

13. TFT LCD displej je složen z více než 1 000 000 tenkovrstvých tranzistor� (TFT). Malý 
po�et chyb�jících, tmavých nebo svítících bod� je charakteristický pro technologii TFT. 
Nárok na záruku vzniká tehdy, pokud TFT LCD obsahuje více než 15 chyb�jících, 
tmavých nebo svítících bod�. 

 
 
Zn�ní z 25.4.2005 
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P�i p�ípadných závadách na p�ístroji zkontrolujte všechna nap�tí a 
konektorové spoje! 

 
 
 
 
Pokud ani tak nebude závada odstran�na, zavolejte prosím naši horkou 

linku. 
 
 
 
 
 

577 102 644 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky 


