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Zadávání reklamních textů 
(SILVERBALL od verze 5)  

 
Přístroj umožňuje uložit vlastní stránky reklamních textů, které se dle nastaveného časového 
intervalu zobrazují střídavě se základní stránkou her během režimu Stand-by (klidový stav). 
 
Vstup do testovacího režimu 
Po zapnutí přístroje vyčkejte, až se zobrazí základní stránka her. Přepněte spínač označený 
„TEST“ do polohy EIN (testovací režim zapnut). Spínač naleznete po odklopení plastového 
krytu obrazovky. Je umístěn na levé vnitřní straně přístroje. Program se přepne ze 
základního hracího menu do „Testovacího režimu“. 
 
Tvorba nové reklamní stránky  

1) Dotekem zvolte pole „Zadávání reklamních textů“ (vlevo dole). 
2) Dotekem zvolte pole „Nová“. 
3) Pomocí pole „Text“ je možno zadat libovolný text, podobně jako na klávesnici 

počítače, pouze omezen počtem znaků. Lze volit barvu i velikost písma. 
4) Po doteku na pole „OK“ se text zobrazí na černém pozadí obrazovky. Při doteku na 

napsaný text jej lze libovolným směrem přesouvat po ploše obrazovky. Pozor! 
Přemístěním až do levého dolního rohu, na symbol koše, se text smaže. Háček lze 
vytvořit pomocí písmene „V“ v menší velikosti a jeho přesunutím nad dané písmeno 
textu. Čárku lze vytvořit obdobně za pomoci písmene „I“. 

5) Pomocí pole „Symbol“, šipkami nahoru nebo dolů lze vybrat z nabídky symbol a 
dotekem na „OK“ jej přenést k textu na černé pozadí. I Symbol lze dotekem prstu a 
přetáhnutím libovolně přesouvat po ploše. 

6) Pomocí pole „Pozadí“, vyberete pozadí. Postup je stejný jako u zadávání symbolů. 
7) Zvolte pole „Zpět“, „Uložit stránku?“- „ANO“. Stránka se uloží a zapíše do seznamu. 
8) Obdobným způsobem lze editovat další stránky.  
 

Nastavení doby, po kterou se má stránka zobrazovat v režimu Stand-by   
V seznamu reklamních textů lze nastavit dobu, po kterou se má daná stránka zobrazovat.  
Např.: „Strana 1 x 8 s“. Po doteku na požadovanou stránku v seznamu se tato zobrazí. 
Dobu, jejího zobrazení v režimu Stand-by, pak můžete měnit pomocí polí [+] a [-] v rozmezí 
mezi 5 až 25 sekundami. Pokud nechcete, aby se daná stránka zobrazovala, zrušte 
zaškrtnutí u pole „Zobrazit“. 
 
Úprava již vytvořené stránky 
Již vytvořené reklamní stránky ze seznamu můžete upravovat po doteku na pole „Editovat“. 
Pro úpravu textu se jej dotkněte dvakrát rychle za sebou. Stejně je možno upravovat i 
symboly. Stránku lze smazat po doteku na pole „Smazat“. 
 
Potvrzení provedených změn 
Veškeré úkony či změny při zadávání reklamních textů je třeba potvrdit dotekem na pole 
„Převzít“. Menu zadávání reklamních textů opustíte pomocí pole „Zpět“.  
 
Opuštění testovacího režimu 
Nyní jste opět v základní nabídce testovacího režimu. V horní části obrazovky je zobrazeno 
„Silverball Testovací režim“. Přepněte spínač „TEST“ na levé vnitřní straně přístroje do 
polohy AUS (testovací režim vypnut). Po chvíli se zobrazí základní stránka her. Vaše 
reklamní stránky jsou uloženy.    


