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HONEYBEE SMALL CRANE MACHINE 
 

DIP SW 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Το νόμιςμα αναςτζλλετε κατά 
τθν διάρκεια του παιχνιδιοφ 

ΝΑΙ ON        

ΟΧΙ OFF        

Να κρατάει τον κρατάει τον 
αρικμό των παιχνιδιϊν που 

ζχουν παιχτεί ακόμθ και μετά 
το κλείςιμο του μθχανιματοσ 

ΝΑΙ  ON       

ΟΧΙ  OFF       

Συχνότθτα Super δφναμθσ 
ΤΥΧΑΙΑ   ON      

ΣΤΑΘΕΗ   OFF      

Ριάςιμο ςτον αζρα 
ΝΑΙ    ON     

ΟΧΙ    OFF     

Τάςθ Super δφναμθσ 
VR1     ON    

Μζγιςτθ     OFF    

Μετακίνθςθ τθσ 
γερανογζφυρασ ςτο χϊρο των 

δϊρων, όταν ξεκινάει το 
παιχνίδι 

ΝΑΙ      ON   

ΟΧΙ      OFF   

Reserved ΣΤΑΘΕΗ       OFF OFF 

 

DIP SW 2 1 2 3 4 5 6 7 8 

Μουςικι Demo 
ΝΑΙ ON        

ΟΧΙ OFF        

Θζςθ όπου ανοίγει θ 
δαγκάνα ςτθν ζξοδο 

Η δαγκάνα αφινει το 
δϊρο όταν φτάςει 

χαμθλά 
 ON       

Η δαγκάνα αφινει το 
δϊρο απο ψθλά 

 OFF       

Αφαιρείται το credit όταν 
πατθκεί το κουμπί 

DROP(που κατεβάηει τθν 
δαγκάνα) 

ΝΑΙ   ON      

ΟΧΙ   OFF      

Ρότε να ενεργοποιείτε το 
φωτοκφτταρο των 

δϊρων 

Μόλισ θ δαγκάνα πάει 
ςτον χϊρο των δϊρων 

   ON     

Μόλισ κλείςει θ 
δαγκάνα 

   OFF     

Διαχείριςθ ςυςτιματοσ 
Κουμπιά     ON    

Joystick     OFF    

Διατιρθςθ credits 
ΝΑΙ      ON   

ΟΧΙ      OFF   

Να τροποποιείτε θ 
προκακοριςμζνθ 

ρφκμιςθ 

ΝΑΙ       ON  

ΟΧΙ       OFF  

Super Card 
ΝΑΙ        ON 

ΟΧΙ        OFF 
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DIP SW 3 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ικανότθτα ρίψθσ του 
δϊρου (Διάρκεια κατά 

τθν οποία κλείνει θ 
ενζργεια μεταξφ του VR1 

και VR2) 
L = μεγάλθ διάρκεια 
S = μικρι διάρκεια 

L 7 ON ON ON      

 6 OFF ON ON      

 5 ON OFF ON      

 4 OFF OFF ON      

 3 ON ON OFF      

 2 OFF ON OFF      

S 1 ON OFF OFF      

ΚΑΘΟΛΟΥ 0 OFF OFF OFF      

Ικανότθτα πιαςίματοσ 
D = δφςκολο 
E = εφκολο 

D 7    ON ON ON   

 6    OFF ON ON   

 5    ON OFF ON   

 4    OFF OFF ON   

 3    ON ON OFF   

 2    OFF ON OFF   

E 1    ON OFF OFF   

ΚΑΘΟΛΟΥ 0    OFF OFF OFF   

Χαρακτθριςτικά του 
“παίξε μζχρι να 

κερδίςεισ(αυτόματοσ 
πωλθτισ)” 

MODE 1        ON OFF 

MODE 2        OFF ON 

MODE 3        ON OFF 

NO.        OFF OFF 

 

Τ: Χαρακτθριςτικά του “παίξε μζχρι να κερδίςεισ(αυτόματοσ πωλθτισ)” 

SW 3 PIN7 SW3 PIN8 ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

ON ON Το credit κα αφαιρείται μόνο όταν κερδθκεί δϊρο. 

OFF ON 
Πταν ο αρικμόσ των παιχνιδιϊν που ζχουν παιχτεί φτάςει τον αρικμό που ζχει ρυκμιςτεί 
για τθν “Strongest Power (μζγιςτθ δφναμθ)” και κανζνα δϊρο δεν ζχει κερδθκεί, το credit 

να μζνει μζχρι να κερδθκεί δϊρο. 

ON OFF 

Πταν ο αρικμόσ των παιχνιδιϊν που ζχουν παιχτεί φτάςει τον αρικμό που ζχει ρυκμιςτεί 
για τθν “Strongest Power (μζγιςτθ δφναμθ)” και κανζνα δϊρο δεν ζχει κερδθκεί, το credit 
χάνετε και ςτα επόμενα παιχνίδια(πρζπει να ρίχνει νόμιςμα ο παίχτθσ) το μθχάνθμα κα 

δίνει τθν μζγιςτθ δφναμθ μζχρι να κερδθκεί δϊρο. 

OFF OFF 

Πταν ο αρικμόσ των παιχνιδιϊν που ζχουν παιχτεί φτάςει τον αρικμό που ζχει ρυκμιςτεί 
για τθν “Strongest Power (μζγιςτθ δφναμθ)” και κανζνα δϊρο δεν ζχει κερδικεί, το 

παιχνίδι κα δϊςει τθν μζγιςτθ δφναμθ για μία ακόμθ φορά και μετά κα ξεκινιςει νζοσ 
κφκλοσ. 

 

Ο γερανόσ πρζπει να ζχει εγκατεςτθμζνο το φωτοκφτταρο δϊρου (εκτόσ από τα μθχανιματα με DIP SW3 #7 + #8 να 

είναι ςτθν κζςθ OFF, OFF ( ON “παίξε μζχρι να κερδίςεισ(αυτόματοσ πωλθτισ)”). Σε περίπτωςθ που δεν ζχει 

ρυκμιςτεί ςωςτά ι δεν είναι εγκατεςτθμζνο το φωτοκφτταρο δϊρου, κα εμφανιςτεί το μινυμα λάκουσ [Ee] μόλισ 

ανοίξετε το μθχάνθμα. 
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Οδηγίες ρυθμίσεων 

 

Θζςτε το 7ο pin του DIP SW2 ςτο ON και ανοίξτε το μθχάνθμα. Θα ακουςτεί θ φράςθ “Good Luck” αφοφ οι οκόνεσ 

κα τρζξουν ζνα διαγνωςτικό πρόγραμμα, κα αναβοςβιςει το [00].  

 

 

 

 

 

Χειριςμοί: 

1. Μετακινιςτε το joystick *Μπροςτά+ ι *Αριςτερά+ : για να ρυκμίςετε το Display 1 (τισ μονάδεσ) 

2. Μετακινιςτε το joystick *Πίςω+ ι *Δεξιά+ : για να ρυκμίςετε το Display 2 (τισ δεκάδεσ) 

3. Ρατιςτε το κουμπί [DROP] (κουμπί που κατεβάηει τθν δαγκάνα) : για να επιβεβαιϊςετε τισ τιμζσ. 

Νοφμερο Περιεχόμενο ρφκμιςθσ 
Προ-

κακοριςμζνθ 
τιμι 

θμειώςεισ 

00 
Ζτοιμο να ξεκινιςει με τθν αλλαγι των 

ρυκμίςεων ι ζξοδοσ 
- 

Το 7ο pin του DIP SW2 πρζπει να τεκεί 
πάλι ςτο OFF 

01  0  

02  0  

03 
(Κερματοδζκτθσ 1) – Ροςότθτα 

ειςαγόμενων νομιςμάτων 
1 

Ροςότθτα νομιςμάτων για να πάρεισ 
credit. Εάν τεκεί ςτο 0, αυτόματα κα 

πάρει τθν τιμι 1 

04 
(Κερματοδζκτθσ 1) – Ροςότθτα credits 

παιχνιδιοφ 
1 

Credits παιχνιδιοφ. Εάν τεκεί ςτο 0, 
αυτόματα κα πάρει τθν τιμι 1 

05 
(Κερματοδζκτθσ 2) – Ροςότθτα 

ειςαγόμενων νομιςμάτων 
1 

Ροςότθτα νομιςμάτων για να πάρεισ 
credit. Εάν τεκεί ςτο 0, αυτόματα κα 

πάρει τθν τιμι 1 

06 
(Κερματοδζκτθσ 2) – Ροςότθτα credits 

παιχνιδιοφ 
1 

Credits παιχνιδιοφ. Εάν τεκεί ςτο 0, 
αυτόματα κα πάρει τθν τιμι 1 

07 
Ροςότθτα εκδομζνων ειςιτθρίων που 

ζχουν κερδίςει 
0  

08 
Ροςότθτα εκδομζνων ειςιτθρίων που δεν 

ζχουν κερδίςει 
0  

09 
Αρικμόσ των φορϊν που κα εφαρμοςτεί θ 

Super Δφναμθ ςτθν δαγκάνα ςαν bonus 
10 

ΣΤΧΑΙΑ: μζςα ςε Χ φορζσ παιχνιδιοφ, 
τυχαία κα επιλεγεί μία φορά να δοκεί θ 

μζγιςτθ δφναμθ(Super Power) ςτθν 
δαγκάνα. Μετά από αυτζσ τισ X φορζσ 

παιχνιδιοφ, κα επιλεγεί τυχαία μία άλλθ 
ευκαιρία να δοκεί θ μζγιςτθ δφναμθ. 

ΣΑΘΕΡΗ: κάκε Χ φορζσ παιχνιδιοφ κα 
δίνεται θ μζγιςτθ δφναμθ (super power). 

Εάν τεκεί θ τιμι ςτο 0, αυτόματα κα 
αλλάξει θ τιμι ςε 256 φορζσ. 

10 Χρόνοσ παιξίματοσ (ςε δευτερόλεπτα) 50 
Εάν θ τιμι τεκεί μικρότερθ από 5, 

αυτόματα κα αλλάξει ςε 5 
δευτερόλεπτα 

11 Reserve 3  

 

 

 

      Display 1   Display 2 
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12 
‘N’ φορζσ για *ζνα ακόμθ δωρεάν παιχνίδι+ 

ςτθν Super Card 
8 

[ζνα ακόμθ δωρεάν παιχνίδι+ κάκε Ν 
παιχνίδια (ιςχφει μόνο με τθν Super 

Card) 

13 
‘N’ φορζσ για *δφο ακόμθ δωρεάν 

παιχνίδια+ ςτθν Super Card 
3 

[δφο ακόμθ δωρεάν παιχνίδια+ κάκε Ν 
παιχνίδια (ιςχφει μόνο με τθν Super 

Card) 

14 
‘N’ φορζσ για *με πρόςκετθ δφναμθ+ ςτθν 

Super Card 
1 

[με πρόςκετθ δφναμθ+ κάκε Ν παιχνίδια 
(ιςχφει μόνο με τθν Super Card) 

15 
Μζςοσ όροσ τιμισ για τα 12 – 14 99 

Μζςοσ όροσ ευκαιρίασ(επιτυχίασ) να 
κερδθκεί bonus για τα 12-14 μζςα ςτα 

‘Ν’ παιχνίδια 

16 Reserve 1111  

17 Reserve 2  

18 Reserve 3  

19 Reserve 90  

20 Reserve 50  

 

Οδθγίεσ ρφκμιςθσ για το 15. 
 
Εάν θ τιμι τεκεί μικρότερθ από το  11 (<11), το ςφςτθμα αυτόματα κα τθν αλλάξει τισ τιμζσ ωσ εξισ: 

Όταν θ τιμι είναι ίςθ με: Η τιμι αυτόματα αλλάηει ςε: 

0 100 

1 110 

2 120 

3 130 

4 140 

5 150 

6 160 

7 170 

8 180 

9 190 

10 200 

11 11 

 

Για παράδειγμα: Το 12 = 8, το 13 = 3, το 14 = 1, το 15 = 100 

Τότε μζςα ςε ζνα κφκλο 100 παιχνιδιϊν, κα υπάρξουν 8 ευκαιρίεσ για *ζνα ακόμθ δωρεάν παιχνίδι+, 3 ευκαιρίεσ για 

*δφο ακόμθ δωρεάν παιχνίδια+, 1 ευκαιρία για *με πρόςκετθ δφναμθ+. Το Bonus δεν ςυςςωρεφεται από τον ζνα 

κφκλο παιχνιδιοφ ςτουσ επόμενουσ κφκλουσ. Πταν ζνασ καινοφργιοσ κφκλοσ παιχνιδιοφ ξεκινιςει, το bonus επίςθσ 

μετράει από τθν αρχι. Το πρόγραμμα κρατάει εγγραφζσ για κάκε παιχνίδι. Η εγγραφι κα παραμείνει ςτο 

πρόγραμμα ακόμθ και αν κλείςει και ξανά ανοίξει το μθχάνθμα.  
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Οδηγίες Δοκιμής 

 

1. Δφναμθ δαγκάνασ: 

υκμίςτε το COIN ςτο N.C. και μετά ανοίξτε το μθχάνθμα ι κρατιςτε πατθμζνο το διακόπτθ [TEST] και ανοίξτε το 

μθχάνθμα. Η οκόνθ κα δείξει *C0] 

Λειτουργία Joystick Είδοσ υπό δοκιμι Ζνδειξθ οκόνθσ 

Κάντε το joystick *ΡΙΣΩ+ VR1 C1 

Κάντε το joystick [ΔΕΞΙΑ+ VR2 C2 

Κάντε το joystick [ΜΡΟΣΤΑ+ Ζλεγχοσ μζγιςτθσ δφναμθσ τθσ δαγκάνασ C3 

VR1: Το πρϊτο ςτάδιο τθσ δφναμθσ του κλειςίματοσ τθσ δαγκάνασ. Αυτό είναι τθν ςτιγμι που θ δαγκάνα πζφτει για 

να αρπάξει το αντικείμενο. Πςο μεγαλφτερθ είναι θ δφναμθ του πιαςίματοσ, τόςο ευκολότερο είναι να κερδθκεί 

δϊρο. 

VR2: Το δεφτερο ςτάδιο τθσ δφναμθσ του κλειςίματοσ τθσ δαγκάνασ. Αυτό είναι όταν θ δαγκάνα ζχει πιάςει το 

δϊρο, ανεβαίνει πάνω και κινείται προσ τθν ζξοδο. Πςο μεγαλφτερθ είναι θ δφναμθ του πιαςίματοσ, τόςο πιο 

δφςκολο είναι να γλιςτριςει το αντικείμενο από τθν δαγκάνα. 

Η ρφκμιςθ τθσ δφναμθσ του κλειςίματοσ τθσ δαγκάνασ ςχετίηεται με το μζγεκοσ και το βάροσ του αντικειμζνου. 

Συνιςτάτε να δοκιμάςετε τθν δφναμθ του κλειςίματοσ τθσ δαγκάνασ με τα αντικείμενα(δϊρα) που κα 

χρθςιμοποιείτε. Πςο πιο ελαφρφ και μεγάλο είναι το αντικείμενο, τόςο πιο δφςκολο είναι να γλιςτριςει από τθν 

δαγκάνα.  

Διαδικαςίεσ προςαρμογισ 

1. υκμίςτε το COIN1 ςτο N.C. και μετά ανοίξτε το μθχάνθμα. Η οκόνθ κα δείξει *C0+. υκμίςτε το COIN1 πίςω 

ςτο Ν.Ο.  

2. Κάντε το joystick *ΡΙΣΩ+: για ρυκμίςετε το VR1, θ οκόνθ κα δείξει C1. 

3. Κάντε το joystick *ΔΕΞΙΑ+: για ρυκμίςετε το VR2, θ οκόνθ κα δείξει C2. 

4. Κάντε το joystick *ΜΡΟΣΤΑ+: για να ρυκμίςετε τθν μζγιςτθ δφναμθ τθσ δαγκάνασ, θ οκόνθ κα δείξει C3. 

 

2. Γερανογζφυρα 

υκμίςτε το COIN2 ςτο N.C. και ανοίξτε το ρεφμα ςτο μθχάνθμα. Η οκόνθ κα δείξει *a0]. 

Joystick/ Κουμπιά – Λειτουργία Θζμα Ζνδειξθ οκόνθσ 

*ΡΙΣΩ+ Η δαγκάνα κατεβαίνει κάτω a3 

*ΜΡΟΣΤΑ+ Η δαγκάνα ανεβαίνει πάνω a4 

[DROP]+[ΔΕΞΙΑ+ Το μοτζρ κινείτε προσ τα δεξιά b1 

[DROP]+[ΑΙΣΤΕΑ+ Το μοτζρ κινείτε προσ τα αριςτερά b2 

[DROP]+[ΡΙΣΩ+ Το μοτζρ κινείτε προσ τα πίςω b3 

[DROP]+[ΜΡΟΣΤΑ+ Το μοτζρ κινείτε προσ τα μπροςτά b4 

 

Περιγραφή Λαθών 
Κωδικόσ 
λάκουσ 

Περιγραφι 

Ε0 Αποτυχία επεξεργαςτι 

Ε1 Stop-up SW breakdown 

E9 Ο μετρθτισ δεν είναι κατάλλθλα ςυνδεδεμζνοσ 

Ee Αποτυχία αιςκθτιρα εξόδου 

 


