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Urz¹dzeniem od³¹czaj¹cym od zasilania jest modu³ gniazda zasilania z bezpiecznikiem
i wy³¹cznikiem.
Zastosowano ochronê przeciwpora¿eniow¹ polegaj¹c¹ na tym, ¿e konstrukcja stalowa
po³¹czona jest z zewnêtrznym systemem uziemienia. Ponadto dostêp do œrodka
urz¹dzenia ma tylko osoba przeszkolona i mo¿liwy jest jedynie dostêp z u¿yciem klucza.
Konektory po³¹czone do gniazda zasilaj¹cego pokryte s¹ os³on¹ zabezpieczaj¹c¹ przed
przypadkowym dotkniêciem. Ca³e elektryczne wyposa¿enie po transformatorze
zasilane jest napiêciem ni¿szym od 25V wartoœci skutecznej pr¹du przemiennego oraz
60V pr¹du sta³ego.
Zastosowano cztery bezpieczniki topikowe:

– 3,15A szybki – zasilanie transformatora,
– 6,3A zw³oczny – obwód zasilania halogenów,
– 10A zw³oczny – obwód zasilania elektromagnesu,
– 3,15A szybki – obwód zasilania elektroniki steruj¹cej.

Transformator posiada atesty bezpieczeñstwa. Zastosowano filtr
przeciwzak³óceniowy.
Do zasilania elektromagnesu, halogenu oraz elektroniki steruj¹cej zastosowano osobne
uzwojenia transformatora.
Przewód zasilania elektromagnesu:

– obci¹¿alnoœæ pr¹dowa d³ugotrwa³a 10A,
– przekrój przewodu 1mm .

Przewód zasilania halogenów:
– obci¹¿alnoœæ pr¹dowa d³ugotrwa³a 5A,
– przekrój przewodu 1mm .

Przewody zasilania ¿arówek:
– obci¹¿alnoœæ pr¹dowa d³ugotrwa³a 100mA,
– przekrój przewodu 1mm .

Elektronika steruj¹ca oraz wyœwietlacze po³¹czone s¹ z systemem okablowania
odpowiednimi z³¹czami wykluczaj¹cymi przypadkow¹ pomy³kê podczas monta¿u lub
serwisu. Przewody do elektromagnesu i halogenów poprowadzone s¹ w kana³ach
kablowych. Przewody do czujników i przycisku START równie¿ s¹ poprowadzone
w kana³ach kablowych oddzielnie od przewodów mocy tj. halogenów i elektromagnesu.
Przewód ochronny posiada barwê zielono-¿ó³t¹. Przewody, które nie s¹ w kana³ach
kablowych s¹ krótkie i zakoñczone odpowiednimi z³¹czami.
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1.

2.

Wstêp

Parametry techniczne

Automat si³owy „BOXER” jest urz¹dzeniem rozrywkowym przeznaczonym do gry
w barach, lokalach, kinach, na festynach, w weso³ych miasteczkach, itp.Automat ten jest
urz¹dzeniem zarobkowym niewyp³acaj¹cym wygranych pieniê¿nych. Urz¹dzenie daje
mo¿liwoœæ wyboru trzech gier : pomiaru si³y uderzenia, pomiaru szybkoœci oraz opcja
turniejowa umo¿liwiaj¹ca automatyczne przeprowadzanie gry dla kilku osób
równoczeœnie.
Automat zosta³ zaprojektowany i zbudowany z najlepszych dostêpnych na rynku
materia³ów czêœci. Elementy sk³adowe urz¹dzenia spe³niaj¹ wymagane normy
bezpieczeñstwa potwierdzone certyfikatem CE.

Wysokoœæ:
– bez daszka .......................................... 215 cm
– z daszkiem .......................................... 230 cm

Szerokoœæ:
– bez daszka ............................................ 70 cm
– z daszkiem ............................................ 80 cm

D³ugoœæ:
– bez daszka........................................... 114 cm
– z daszkiem .......................................... 129 cm

Masa ca³kowita ............................................ 105 kg
Zasilanie .................................................... ~230 V
Maksymalny pobór mocy............................. 150 W
Œredni pobór mocy ........................................ 30 W
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10.

11.

Uwagi eksploatacyjne

Analiza zgodnoœci z PN-EN 60204-1

1)
Gruszka wraz z mechanizmem spuszczaj¹cym oparta jest na budowie dŸwigni. Jedno
ramiê stanowi sama gruszka. Drugie ramiê dla przeciwwagi obci¹¿one jest sprê¿yn¹.
Zmniejsza to znacznie zu¿ycie mechanizmu wyci¹gaj¹cego. Jeœli zdarzy siê, ¿e gruszka
nie bêdzie spada³a, oznacza to, ¿e nale¿y dokonaæ regulacji tego uk³adu poprzez
dokrêcenie lub odkrêcenie nakrêtki zmieniaj¹cej naprê¿enie sprê¿yny. Dodatkowo
mo¿na wszystkie elementy mechanizmu spryskaæ WD40.
2)
Wiêksze rysy i uszkodzenia mo¿na usun¹æ np. past¹ polersk¹ „Tempo”. Standardow¹
kosmetykê mo¿na wykonaæ np. œrodkiem „Pronto” do czyszczenia mebli.
3)
Urz¹dzenie posiada wbudowane kó³eczka znacznie u³atwiaj¹ce przemieszczenie
automatu.

Bezpieczeñstwo maszyn. Wyposa¿enie elektryczne maszyn.
Urz¹dzenie zasilane jest pr¹dem przemiennym 230V ±10%, 50Hz ±0,01%.
Zastosowano gniazdo zasilaj¹ce z filtrem przeciwzak³óceniowym, gniazdem
bezpiecznikowym i wy³¹cznikiem. Urz¹dzenie dzia³a poprawnie w temp. +5°C ÷ +40°C.
Urz¹dzenie przesz³o pozytywne testy dla wilgotnoœci 50% w temp. +40°C. Przy bardzo
wysokiej wilgotnoœci lub zalaniu urz¹dzenia, wymagane s¹ drobne regulacje
mechanizmu spustowego oraz zaleca siê spryskanie elektroniki steruj¹cej preparatem
wypieraj¹cym wilgoæ, np. Kontakt 40 firmy Kontakt Chemie. Urz¹dzenie zabezpieczone
jest przed przypadkowym zalaniem.
Modu³ steruj¹cy zosta³ zamontowany na podk³adkach gumowych. Elementy
elektroniczne lutowane s¹ na obwodach dwustronnych, przez co znacznie zosta³a
zwiêkszona wytrzyma³oœæ mechaniczna na wstrz¹sy i udary.
Do urz¹dzenia zamocowane jest jedno gniazdo zasilaj¹ce, które jest bezpoœrednio
pod³¹czone przewodami do transformatora 150W/2*12V. Transformator ten zasila ca³e
wyposa¿enie elektryczne maszyny. Transformator posiada stosowne badania
i certyfikaty (do³¹czone w za³¹cznikach).
Z gniazda zasilania wyprowadzony jest jeden zacisk przy³¹czony do zewnêtrznego
systemu uziemienia ochronnego. W pobli¿u gniazda zasilania w maszynie umieszczony
jest zacisk po³¹czony ze stalow¹ konstrukcj¹ urz¹dzenia oznaczony literami PE oraz
symbolem

regulacja mechanizmu

czyszczenie

transport
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Przyk³ad :
Aby dziêki opcji kredytowej na kanale nr 1 uzyskaæ 0,5 kredytu za ka¿d¹ wrzucon¹
monetê, nale¿y przyciskiem SI£A lub SZYBKOŒÆ uzyskaæ „11” na liczniku kredytowym,
nastêpnie przyciskiem START! uzyskaæ „150” na wyœwietlaczu rekordów .
***
Przyk³ad :
Aby licznik na kanale nr 1 (poz. 14) wskazywa³ 2 dla ka¿dej wrzuconej monety, nale¿y
przyciskiem SI£A lub SZYBKOŒÆ uzyskaæ „14” na liczniku kredytowym, przyciskiem

uzyskaæ „2” na wyœwietlaczu rekordów.
****
Przyk³ad :
Je¿eli chcemy, aby automat wydawa³ bilety od 300 punktów: za ka¿de 50 punktów 1 bilet,
zaœ gracz uzyska³ wynik 790 punktów, wtedy :
X=300
Y=50
Z=1
[(760-300):50]x1=460:50 = 9,2 – automat wyda 9 biletów

Regulacji tê mo¿emy dokonaæ za pomoc¹ potencjometru monta¿owego umieszczonego
na p³ycie (elektronika). Na potencjometrze umieszczone jest pokrêt³o
u³atwiaj¹ce regulacjê.

Zmiana kredytów

Liczniki – ile wskazuje licznik za ka¿d¹ wrzucon¹ monetê

Iloœæ biletów =[(wynik – x)/y]×z
START!

g³ównej

9. Regulacja g³oœnoœci
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Pomiar si³y 0-999

Pomiar szybkoœci 999-0

Turniej 0-999

Opcja pomiaru si³y jest uaktywniona jeœli nad przyciskiem SI£A (STRENGHT) œwieci siê
lampka. W przeciwnym razie nale¿y nacisn¹æ przycisk SI£A. Ka¿de uderzenie kosztuje
gracza 1 kredyt. Po wrzuceniu monety graj¹cy naciska przycisk START. W tym
momencie gruszka opada automatycznie. Halogeny po obu stronach gruszki oœwietlaj¹
pole uderzenia. Po uderzeniu w gruszkê automat dokonuje pomiaru u¿ytej si³y.
Nastêpnie rozpoczyna siê prezentacja dŸwiêkowa i œwietlna, której przebieg jest
uzale¿niony od si³y uderzenia. Pobicie rekordu jest gratyfikowane dodatkowymi
sekwencjami dŸwiêkowymi i œwietlnymi oraz dodaniem jednego kredytu.
Najlepszym wynikiem w opcji SI£Ajest 999.

Opcja pomiaru szybkoœci jest uaktywniona jeœli nad przyciskiem SZYBKOŒÆ (SPEED)
œwieci siê lampka. W przeciwnym razie nale¿y nacisn¹æ przycisk SZYBKOŒÆ. Ka¿de
uderzenie kosztuje gracza 1 kredyt. Po wrzuceniu monety graj¹cy naciska przycisk
START. W tym momencie gruszka opada automatycznie. Halogeny po obu stronach
gruszki oœwietlaj¹ pole uderzenia. Po uderzeniu w gruszkê automat dokonuje pomiaru
szybkoœci uderzenia. Nastêpnie rozpoczyna siê prezentacja dŸwiêkowa i œwietlna,
której przebieg jest uzale¿niony od szybkoœci uderzenia. Pobicie rekordu jest
gratyfikowane dodatkowymi sekwencjami dŸwiêkowymi i œwietlnymi oraz dodaniem
jednego kredytu.
Najlepszym wynikiem w opcji SZYBKOŒÆ jest 0.

Aby rozpocz¹æ grê TURNIEJ naciskamy jednoczeœnie przyciski SI£A i SZYBKOŒÆ.
Automat informuje nas o wyborze opcji i o mo¿liwoœci uzyskania dalszych informacji
o grze po naciœniêciu przycisku START. Ka¿dy gracz, który wrzuci iloœæ pieniêdzy
ustalon¹ przez operatora jest witany przez maszynê. W TURNIEJU mo¿e braæ udzia³ od
2 do 9 osób. Turniej rozpoczynamy po naciœniêciu przycisku START. Maszyna
automatycznie przechodzi do gry. Nadmiar wrzuconych pieniêdzy zostaje przeniesiony
do gry indywidualnej SI£A lub SZYBKOŒÆ. Gra rozpoczyna siê od rundy treningowej.
Uderzenia w tej rundzie nie s¹ brane pod uwagê w klasyfikacji koñcowej wyników. Ka¿dy
gracz jest informowany o rozpoczêciu danej rundy oraz który gracz ma wykonaæ
uderzenie. Po ka¿dym uderzeniu nastêpuje pomiar si³y oraz prezentacja dŸwiêkowa
i œwietlna wyniku w zale¿noœci od si³y uderzenia. Po pierwszej rundzie gracze dowiaduj¹
siê, który z nich mia³ najlepszy wynik. Po drugiej rundzie prezentowana jest informacja
o najwy¿szym wyniku oraz który z graczy jest na pierwszym miejscu po dwóch rundach
(liczy siê tutaj suma punktów z kolejnych uderzeñ). Po trzeciej rundzie nastêpuje
og³oszenie wyników tzn. prezentacja trzech pierwszych miejsc (suma punktów z trzech
rund) oraz najlepszy wynik z pojedynczego uderzenia w danym turnieju.
Najlepszym wynikiem w opcji TURNIEJ w poszczególnej rundzie jest 999.
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6. Programowanie i zmiana parametrów BOXERA

Rys. 1. Modu³ steruj¹cy elektroniki od strony z³¹cz

7. Prze³¹cznik funkcyjny SETUP
Za pomoc¹ prze³¹cznika funkcyjnego SETUP mo¿emy zmieniaæ póŸniejsze
zachowanie BOXERA. Mamy równie¿ mo¿liwoœæ sprawdzenia liczników
elektronicznych monet, uderzeñ, testów, rekordów oraz skasowania tych liczników,
zmianê offsetu charakterystyk si³y i szybkoœci.
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8. Rozkazy
UWAGA! Aby wejœæ w opcje BOXERa nale¿y nacisn¹æ prze³¹cznik funkcyjny SETUP
Nastêpnie us³yszymy charakterystyczny dŸwiêk oznaczaj¹cy umo¿liwienie ustawienie
poszczególnych opcji.
OPCJE :
Zmiana programu przyciski SI£A– SZYBKOŒÆ
Akceptacja przycisk START
Wyœwietlacz kredytowy nr programu
Wyœwietlacz rekordu – wartoœæ parametru
Nr programu na wyœwietlaczu kredytowym

00 – wyjœcie
*01 – ustawienia standardowe:
02 – iloœæ pieniêdzy od pocz¹tku istnienia maszyny,
03 – iloœæ pieniêdzy licznik bie¿¹cy,
04 – kasowanie licznika bie¿¹cego,
05 – licznik iloœci pobitych rekordów,
06 – kasowanie licznika iloœci pobitych rekordów,
07 – kasowanie rekordów,
08 – kasowanie kredytów,
09 – free play
10 – czas powtórzenia prezentacji (5 min – 45 min)
**11 – zmiana kredytów (kana³ nr 1)
**12 – zmiana kredytów (kana³ nr 2)
**13 –zmiana kredytów (kana³ nr 3)
***14 – licznik (kana³ nr 1)
***15 – licznik (kana³ nr 2)
***16 – licznik (kana³ nr 3)
17 – iloœæ kredytów/1 gracza w opcji TURNIEJ
18 – offset charakterystyki si³a (0 – 240),
19 – offset charakterystyki szybkoœæ(0 – 240),
21 – on-off ticket dispenser
****22 – x – wartoœæ progowa
****23 – y – co ile punktów kolejny bilet
****24 – z – wielokrotnoœæ wydawanych biletów
25 – has³o

* :
– czas prezentacji – 15 min
– kredyty: kana³ nr 1– 1 kredyt, kana³ nr 2 – 2 kredyty, kana³ nr 3 – 4 kredyty
– liczniki: kana³ nr 1 – 1 na licznik, kana³ nr 2 – 2 na licznik, kana³ nr 3 – 4 na licznik
– charakterystyka si³a – 120
– charakterystyka szybkoœæ – 120

–
–
–

Ustawienia standardowe
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