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GARL 2001 – systém pro elektronický vhazova č 
 

Návod na programování     
 
Pozn. Základní programování se uskutečňuje čtyřmi tlačítky 
na hlavním panelu s názvem UP, DOWN, LEFT a RIGHT 
(nahoru, dolů, vlevo a vpravo). Snadno je identifikujete dle  
obrázku. 
 
Základní pravidlo: používejte UP a DOWN na spouštění 
hlavní nabídky (vertikální pohyb), LEFT a RIGHT  k výběru 
požadované volby na každé odlišné úrovni nabídky 
(horizontální pohyb). Sledujte jednotlivé kroky programování 
na displeji. 
 
1. Stiskněte tlačítko UP ke vstupu do programu: na displeji 
se objeví nápis GARLANDO ITALY. 
2. Po několika sekundách se automaticky ukáže nápis 
GAMES PLAYED a číslo odpovídající celkovému počtu her 
uskutečněných od zahájení činnosti přístroje. 
3. Stiskněte tlačítko DOWN, abyste dosáhl další úrovně, nápis TOTAL MONEY CASHED a číslo: to 
je celková výše peněz v kase přístroje. Číslici, která ukazuje celkovou výši hotovosti, předchází 
označení (symbol) použité měny, jenž může být změněn dalším krokem. (K vrácení zpět na GAMES 
PLAYED stiskněte UP). 
 
Skryté (tajné) programování 
 
Pro vynulování počítadel postupujte následovně : 
Stiskněte tlačítka na hlavním panelu v následujícím pořadí: LEFT, LEFT, UP, LEFT: objeví se nápis 
PRESET NUMBER OF GAMES, pak stiskněte RIGHT k získání přístupu k menu SET NUMBER: 
vložte požadované číslo(pro vynulování 0000) a stiskněte RIGHT pro potvrzení (pozor: značka 
RIGHT se neobjeví na displeji). Stiskněte DOWN pro kontrolu RESET TOTAL CASHED (částka musí 
odpovídat vámi zadaným údajům). Stiskněte RIGHT (CONFIRM).ke znovuvložení a následnému 
potvrzení nebo zrušte použitím tlačítka LEFT (CANCEL). 
Vynulování celkového počítadla slouží jako kontrola stavu kasy při jednotlivých vyučtováních. 
 
4. Jestliže bylo předem vloženo heslo, display zobrazí INSERT PASSWORD (zadej heslo) : je nutné 
heslo vložit. Po zadání hesla jej musíte potvrdit tlačítkem RIGHT. Pokud je heslo v pořádku, můžete 
pokračovat v programování. 
 
4. 1 Pokud jste vložili špatné heslo, displej ukáže WRONG PASSWORD : stiskněte LEFT, abyste se 
vrátili k INSERT PASSWORD! 
4.2 Pokud nebylo zadáno žádné heslo, program tuto část přeskočí a po menu TOTAL CASH 
přechází přímo k SET GAME PRICE. 
4.3 Jestliže si nyní přejete heslo zadat, viz. bod 12. 
 
5. Stiskněte RIGHT, pro nastavení SET GAME PRICE (nastavení ceny za hru): displej ukáže číslo. 
Použijte LEFT a RIGHT k posunu kurzorové pozice doprava nebo doleva k vybrání čísla, které 
chcete změnit, pak použijte UP a DOWN ke zvýšení nebo snížení její hodnoty : výsledné číslo bude 
cena hry. 
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6. Stiskněte RIGHT pro potvrzení hodnotového nastavení, systém se vrátí na menu SET GAME 
PRICE. Stiskněte DOWN do hlavního menu. 
 
7. Následující úroveň je SET 1* BONUS Nastavení bonus 1). Stiskněte RIGHT pro přístup k volbě. 
Pokud není stanoven žádný bonus, na displeji čteme NO BONUS (CHANGE). Pro stanovení bonusu 
stiskněte UP a na displeji se ukáže 1 BONUS EACH x GAMES (x = od 2 do 9). Po určení bonusu je 
možné zvýšit jeho hodnotu stisknutím UP a snížit ji tlačítkem DOWN. Následně stiskněte RIGHT pro 
potvrzení a výstup a DOWN pro pokračování dalším krokem (SET 2* BONUS). Nechcete-li určit 
žádný bonus, stiskněte RIGHT pro výstup a pak DOWN pro návrat k hlavnímu menu. 
 
8. SET 2* BONUS: stanovte podle předchozího bodu. Pozor: hodnota 2* bonusu musí být nezbytně 
vyšší než první. Chcete-li vynechat tento krok, stiskněte RIGHT pro výstup. 
DOWN stiskněte pro pokračování práce. 
 
9. Nastavení kanálů vhazovače. 
Stiskněte RIGHT pro nastavení 1* kanálu. Hodnota musí odpovídat hodnotě 1* kanálu na vhazovači, 
stisknutím RIGHT je potvrzeno. Totéž opakujte pro každý ze šesti kanálů. Přeješ-li si kanál odpojit, 
zadej řadu nul. 
 
10.SELECT CURRENCY (výběr měny) 
Stiskněte RIGHT pro vstup a manipulujte tlačítky RIGHT a LEFT dokud se vybraná měna neobjeví na 
displeji: potvrďte výběr stisknutím RIGHT. Použitelné měny jsou česká koruna (Kr), euro (značka E), 
švýcarský frank (FR) a americký dolar ($).Je samozřejmě možné nastavit vhazovač pro jakoukoliv 
měnu, běžným použitím jednoho ze tří grafických symbolů, které jsou k dispozici. 
Stiskněte DOWN pro další krok: SELECT CURRENCY, stiskněte RIGHT pro vstup, pak použijte UP 
nebo DOWN pro výběr měny, kterou chcete použít. 
 
11.SELECT LANGUAGE (výběr jazyka): 
Stiskněte RIGHT pro vstup: výběr je nabízen mezi ITALIANO (italsky), ENGLISH (anglicky), 
DEUTCH (německy), FRANCAIS (francouzsky). Použijte UP a DOWN pro výběr a potvrďte 
stisknutím tlačítka RIGHT. Nadále se budou všechna slova na displeji objevovat ve vybraném jazyce. 
 
12. Stiskněte tlačítko DOWN pro přístup na úroveň, která dovolí stanovit nové heslo, CHOOSE NEW 
PASSWORD. Použijte tuto možnost v případě, že nikdy předtím nebylo heslo zadáno, nebo kdykoli si 
budete přát heslo změnit. Heslem může být jakákoli řada čtyř čísel od 0 do 9. 
Změňte kurzorovou pozici použitím LEFT a RIGHT v návaznosti na každé číslo a zvyšujte nebo 
snižujte jeho hodnotu manipulací s tlačítky UP (zvýšení) nebo DOWN (snížení), pak stiskni RIGHT 
pro potvrzení: displej ti nabídne dvě možnosti: CANCEL(ZRUŠENÍ) stiskni LEFT nebo CONFIRM 
(POTVRZENÍ)stiskni RIGHT. Nepřejete-li si použít žádné heslo, jednoduše stiskněte DOWN. 
 
13. Závěrečná fáze je reprezentována výstupem EXIT: uzavřít programování a uložit všechny 
informace: displej zhasne. Chcete-li se vrátit k programování, stiskněte UP. 
 
Poznámka: Abychom se vyvarovali nadměrného zatížení baterie, displej ukončí po 15 vteřinách 
nečinnosti funkci a pak je nutné nové nastartování programové práce. Předchozí vybraná volba však 
bude v každém případě zajištěna. 
 
Varování: Doporučujeme Vám, abyste zabezpečili tyto instrukce jako přísně důvěrné, aby se 
předešlo pozměnění programu ze strany nepověřených osob. 
 


