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Nastavení šipek Novomatic Classic Dart 
 
Funkce DIP přepínačů v bloku „A“ 
 
 
Přepínače DIP1 a DIP2 slouží k nastavení ceny za hry 501, CRICKET a 
SCRAM. Nastavuje se zde cena základní a cena „zvýšená“. 
  
Tabulka ceny za hru  

DIP1 DIP2 Cena 
základní 

Cena 
zvýšená 

OFF OFF 1 kredit 2 kredity 
ON OFF 2 kredity 3 kredity 
OFF ON 2 kredity 4 kredity 
ON ON 4 kredity 6 kreditů 

 
Přepínač DIP3 slouží k volbě ceny za hru 501. 
OFF – cena základní 
ON – cena zvýšená (viz. Tabulka ceny za hru) 
  
Přepínač DIP4 slouží k volbě ceny za hru SCRAM a SUPER SCRAM. 
OFF – cena základní 
ON – cena zvýšená (viz. Tabulka ceny za hru) 
 
Přepínač DIP5 slouží k volbě ceny za Double in, Double out (Masters out). 
OFF – cena základní 
ON – cena zvýšená za zvolení Double in nebo Double out (Masters out) 
 
Přepínač DIP6 slouží k volbě ceny za Double in, Double out (Masters out). 
OFF – cena základní 
ON – cena zvýšená za současné zvolení Double in a Double out (Masters 
out) 
 
Přepínač DIP7 slouží k volbě počtu kol pro hry 301, 501 a CRICKET. 
OFF – počet kol neomezen 
ON – 10 kol pro 301, 20 kol pro 501,CRICKET(+CUT THROAT)  
 
Přepínač DIP8 slouží pro vstup do účetnictví. 
OFF – výstup z účetnictví 
ON – vstup do účetnictví  
 
 

 
 
Funkce DIP přepínačů v bloku „B“ 
 
 
Přepínač DIP1 slouží pro vstup do testovacího režimu.  
OFF – výstup z testovacího režimu 
ON – vstup do testovacího režimu 
 
Přepínač DIP2 slouží k nastavení „hry zdarma“ . 
OFF – bez „hry zdarma“ 
ON – s „hrou zdarma“ 
 
Přepínač DIP3 slouží k nastavení maximálního počtu hráčů.  
OFF – maximálně 4 hráči 
ON – maximálně 8 hráčů 
 
Přepínač DIP4 slouží k volbě ceny za hru CRICKET a CUT THROAT.  
OFF – cena základní 
ON – cena zvýšená (viz. Tabulka ceny za hru) 
 
Přepínač DIP5 určuje počet kreditů, které se natočí pomocí REMOTE.  
OFF – Remote = 20 kreditů 
ON – Remote = 40 kreditů 
 
Přepínač DIP6 slouží k nastavení počtu bodů při zásahu BULL´S EYE.  
OFF – vnitřní BULL´S EYE  = 50 bodů, vnější BULL´S EYE  = 25 bodů 
ON – oba BULL´S EYE za 50 bodů 
 
Přepínač DIP7 slouží k zapnutí/vypnutí IR senzoru pro přepínání hráčů.  
OFF – IR senzor vypnut 
ON – IR senzor zapnut 
 
Přepínač DIP7 slouží k zapnutí/vypnutí otřesového senzoru  
OFF – otřesový senzor vypnut 
ON – otřesový senzor zapnut 
 
Nulování kreditů: Vypnout ze sítě, DIP A8 ON 
Zapnout do sítě, DIP B1 ON, DIP A8 OFF, DIP B1 OFF 
Kredity vymazány, DIP vrátit do původní pozice 


