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I. WSTĘP 

 

 Crazy Cow to najnowsze urządzenie firmy JAKAR. Głównie możemy je spotkać w parkach 

rozrywki, centrach handlowych czy wesołych miasteczkach. Urządzenie to może zostać 

umieszczone zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz, pod zadaszeniem. Dodatkowo 

wszystkie elementy zostały wykonane z najwyższej klasy materiałów. Atrakcyjny wygląd, ciekawe 

aranżacje muzyczne i szeroka gama nagród to tylko jedne z wielu atutów tego urządzenia. Każda 

gra nawet ta zakończona niepowodzeniem premiowana jest nagrodą w postaci kulki z 

niespodzianką, a sama zabawa daje nam możliwość zdobycia bardzo cennych nagród. 

Gracz za pomocą pokrętła próbuje złapać do koszyka piłkę spadającą pomiędzy świecącymi 

 słupkami, które wyznaczają tor poruszającej się piłki po pionowej planszy. Po złapaniu piłki gracz 

 odbiera nagrodę lub kontynuuje grę na wyższym poziomie. 

 

 

 

 

II. TECHNICAL PARAMETERS 

 

Wysokość z daszkiem: 200 cm 

Długość: 70 cm 

Szerokość: 100 cm 

Waga: 200 kg 

Zasilanie: 220 – 240 V 

 

  !!! UWAGA !!! 

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.  

Prosimy o zachowanie tej instrukcji. 

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, bez 

wcześniejszego zapoznania się z instrukcją. 

           Urządzenie należy podłączyć do gniazdka AC 230 V 50 Hz. 



III. USTAWIENIA PODSTAWOWE 

 

Wejście w SETUP jest możliwe przy zerowym stanie kredytów! 

Naciśnięcie przycisku SET - poruszanie się po opcjach 

Naciśnięcie przycisku DOWN/UP - zmiana parametrów danej opcji 

Wszystkie komunikaty pojawiają się na wyświetlaczu 

 

 

 
 

VOLUME DEMO za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność demówki automatu 

VOLUME VOICE za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność głosu 

VOLUME MUSIC za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność muzyki  

VOLUME ALARM za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność alarmu 

VOLUME WIN za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność wygranej  

VOLUME MP3 za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność MP3 

BASS MP3 za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy siłę basów  

TREBLE MP3 za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy siłę wysokich tonów  

 

LICZNIKI ELEKTRONICZNE: 

IN1: licznik elektroniczny od początku działania urządzenia (wartośćniekasowalna) 

IN2: bieżący licznik elektroniczny – od ostatniego kasowania. Wartość kasowalna – za pomocą 

przycisków DOWN/UP 

 

OUT1: liczba wygranych nagród (górne ramiona) 

OUT2: liczba wygranych nagród (dolne ramiona) 

Wartości niekasowalne 

 

USTAWIENIA WRZUTNIKA 

Przykład dla monety  € (EUR) 

Ustawiona wartość 0,50/1/2 € monety, oraz 5/10/20 € banknoty 

za wrzuconą monetę o nominale 1 € otrzymujemy 1 kredyt 

0,50 € = 0,50 impulsu 



1 € = 1 impuls 

2 € = 3 impulsy 

5 € = 6 impulsów 

10 € = 12 impulsów 

20 € = 25 impulsów 

Monety: 

COIN CHN1: 0,50 

Impuls: 0,50 

 

COIN CHN2: 1 

Impuls: 1 

 

COIN CHN3: 2 

Impuls: 3 

 

Banknoty: 

BANK CHN1: 5 

Impuls: 6 

 

BANKCHN2: 10 

Impuls: 12 

 

BANK CHN3: 20 

Impuls: 25 

 

Zmian wartości monet na poszczególnych kanałach oraz liczby impulsów dokonujemy poprzez 

naciśnięcie przycisków DOWN/UP. 

Przyciskiem «SET» poruszamy się po kolejnych kanałach. (1-4) 

Strzałka na wyświetlaczu informuje nas o tym, który parametr możemy w danym momencie 

zmienić. 

 

FREE PLAY - Opcja gry za darmo. Za pomocą przycisków DOWN/UP wybieramy rodzaj gry. 

Off – opcja gry za darmo wyłączona 

On – opcja gry za darmo włączona 

 

IV.  USTAWIENIA ROZSZERZONE 
 

Wejście w SETUP jest możliwe przy zerowym stanie kredytów! 

Aby wejść w rozszerzone programowanie urządzenia, należy jednocześnie nacisnąć przyciski 

DOWN I UP  

 

Naciśnięcie przycisku SET  - poruszanie się po opcjach 

Naciśnięcie przycisku DOWN/UP - zmiana parametrów danej opcji 



 

PPRESENTATION TIME -  zmiana czasu powtórki prezentacji 

 

 

GIVE BALL BEFORE GAME OR NOT - Wydawanie kulek z niespodzianką. (OFF – opcja gry  

wyłączona / ON – opcja gry włączona). Za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy, czy 

urządzenie będzie wydawać kulkę z nagrodą po wrzuceniu monety, zanim urządzenie zacznie 

odmierzać czas (45s.) na podjęcie decyzji o wyborze nagrody dodatkowej.   

 

RESET – powrót do ustawień fabrycznych. Aby powrócić do ustawień fabrycznych, należy 

jednocześnie nacisnąć przyciski DOWN i UP, a następnie naciśnij przycisk SET. 

 

 


