
 

 

 

  

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Τηλ/Fax: 210 9931677 
Άγιος Δημήτριος, Αττικής 173 42 Ν. Ζέρβα 29 
e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr 
www.kokkinostoys.gr 
 

 
 
 
 

Εγχειρίδιο: 

Underwater World 

 

http://www.kokkinostoys.gr/


ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΗΣ www.kokkinostoys.gr ΤΗΛ/FAX: 210 9931677 
 

UNDERWATER WORLD CRANE MACHINE 
 

Χαρακτθριςτικά προγράμματοσ: 

1. Είναι προαιρετικό είτε να παίηει πρώτοσ ο γερανόσ με τα γλυκά, είτε ο γερανόσ με τα παιχνίδια. Η λειτουργία του 

κερματοδζκτθ κα αναςτζλλεται όταν το παιχνίδι ζχει ξεκινιςει. Εάν το joystick δεν ζχει κινθκεί κακόλου μζςα ςτον 

προκακοριςμζνο χρόνο ο γερανόσ κα μετακινθκεί ςτο χώρο με τα παιχνίδια και κα κατζβει να πιάςει δώρο 

αυτόματα.  

2. Είναι ακόμθ δυνατό να κζςετε διαφορετικοφσ κανόνεσ παιχνιδιοφ με το DIP SW3#1 και #6-7. Ραρακαλώ δείτε 

λεπτομζρειεσ ςτον πίνακα DIP SW3.  

DIP SW 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Super Δφναμθ 
δαγκάνασ παιχνιδιών 

+48V ON        

Κδιο με το VR1 OFF        

 Θζςθ κατά τθν οποία 
θ δαγκάνα παιχνιδιών 

ανοίγει  ςτθν ζξοδο 

Η δαγκάνα κατεβαίνει κάτω 
και μετά ανοίγει 

 ON       

Η δαγκάνα ανοίγει όταν 
βρίςκεται ςτθν πάνω κζςθ 

 OFF       

Θζςθ κατά τθν οποία 
θ δαγκάνα γλυκών 
ανοίγει  ςτθν ζξοδο 

Η δαγκάνα κατεβαίνει κάτω 
και μετά ανοίγει 

  ON      

Η δαγκάνα ανοίγει όταν 
βρίςκεται ςτθν πάνω κζςθ 

  OFF      

Ριάςιμο παιχνιδιοφ 
ςτον αζρα 

ΝΑΙ    ON     

ΟΧΙ    OFF     

Ριάςιμο γλυκών ςτον 
αζρα 

ΝΑΙ     ON    

ΟΧΙ     OFF    

Συχνότθτα super 
δφναμθσ 

ΤΥΧΑΙΑ      ON   

ΣΤΑΘΕΗ      OFF   

Επίδειξθ παιχνιδιοφ 
όςο ο γερανόσ δεν 

παίηει 

ΝΑΙ 
Ο γερανόσ παίηει αυτόματα κάκε 5 λεπτά 

(αλλά θ δαγκάνα μζνει κλειςτεί) 
ON  

ΟΧΙ       OFF  

TILT 
ΝΑΙ        ON 

ΟΧΙ        OFF 

Εργοςταςιακζσ προκακοριςμζνεσ ρυκμίςεισ ON OFF ON OFF OFF OFF OFF ON 

*υχνότητα Super Δφναμησ: Ο αρικμόσ των παιχνιδιών που ζχουν παιχτεί δεν παραμζνει μετά το κλείςιμο του 

μθχανιματοσ. 

 ΣΤΧΑΙΑ: μζςα ςε Χ παιχνίδια (νοφμερο ρφκμιςθσ Νο9. Κοίτα πίνακα INNER VALUE), το πρόγραμμα κα 

διαλζξει μία τυχαία ςτιγμι να δώςει super δφναμθ. Πταν τα Χ παιχνίδια ζχουν παιχτεί, μία άλλθ τυχαία ςτιγμι κα 

επιλεγεί για να ςτείλει super δφναμθ. 

 ΣΑΘΕΡΗ: κάκε Χ παιχνίδια κα δίνεται super δφναμθ. 

*TILT: Ρριν ξεκινιςει το παιχνίδι και το TILT είναι ενεργοποιθμζνο,  κα ακουςτεί θ φωνι “don’t shake the machine”. 

Αν όμωσ το TILT ενεργοποιθκεί αφοφ ξεκινιςει το παιχνίδι αλλά πριν το credit αφαιρεκεί, κα ακουςτεί θ φωνι 

“don’t shake the machine” και 1 credit κα αφαιρεκεί για να τελειώςει το παιχνίδι. Εάν το TILT ενεργοποιθκεί όταν 

το credit ζχει ιδθ αφαιρεκεί, κα ακουςτεί θ φωνι “don’t shake the machine” και θ δαγκάνα κα ανοίξει για να 

ελευκερώςει το δώρο αμζςωσ. 
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DIP SW 2 1 2 3 4 5 6 7 8 

Αναγνώριςθ 
φωτοκφτταρου 

Συνεχείσ (προτείνετε για μικρά 
δώρα) 

ON        

Μία φορά (προτείνετε για 
μεγαλφτερα δώρα) 

OFF        

Μουςικι Demo 
ΝΑΙ  ON       

ΟΧΙ  OFF       

Super Δφναμθ δαγκάνασ 
γλυκών 

+48V   ON      

Κδιο με το VR1   OFF      

Τφποσ παιχνιδιοφ τθσ 
γερανογζφυρασ των 

γλυκών 

Μόνο μία προςπάκεια 
Αφαίρεςε το credit 

μόλισ νικιςει 
ON     

Ρροςπάκθςε όςεσ περιςςότερεσ 
φορζσ μπορείσ μζςα ςτον χρόνο 

παιχνιδιοφ 

Αφαίρεςε το credit 
όταν παιχτεί το 

παιχνίδι 
OFF     

RESERVED Στακερό  OFF    

Να κρατά το credit μετά 
το κλείςιμο του 
μθχανιματοσ; 

ΝΑΙ      ON   

ΟΧΙ      OFF   

Να μπορεί να αλλάξει 
τθν προκακοριςμζνθ 

ρφκμιςθ; 

ΝΑΙ       ON  

ΟΧΙ       OFF  

MODE 
Ελεφκερο παιχνίδι Εμφανίηεται [PA] ON 

Κανονικό παιχνίδι        OFF 

Εργοςταςιακζσ προκακοριςμζνεσ ρυκμίςεισ ON ON ON ON OFF OFF OFF ΟFF 

 

*Ελεφκερο παιχνίδι: Η οκόνθ εμφανίηει [PA] όταν το μθχάνθμα ζχει ρυκμιςτεί για ελεφκερο παιχνίδι. Μετακινιςτε 

το joystick για να παίξετε χωρίσ να ρίξετε νόμιςμα. 

*[SERVICE] : ο αρικμόσ των φορών που το κουμπί *SERVICE] ζχει πατθκεί κα αναβοςβιςει ςτθν οκόνθ εάν το 

πατιςετε. Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ ο κερματοδζκτθσ κα απενεργοποιθκεί. Και αν κερδθκεί δώρο δεν κα 

καταγραφεί. 

DIP SW 3 1 2 3 4 5 6 7 8 

Reserved Στακερό OFF        

Μετακίνθςθ τθσ δαγκάνασ ςτο 
χώρο των δώρων, αυτόματα μόλισ 

ξεκινιςει το παιχνίδι 

NAI  ON       

OXI  OFF       

υκμίςεισ Κερματοδζκτθ 1 
φκμιςθ εςωτερικισ 

τιμισ 
  ON      

φκμιςθ από DIP SW   OFF      

Αν ειςάγει 5 νομίςματα 
ςυνεχόμενα κα πάρει: 

1 ζξτρα παιχνίδι  ON     

2 ζξτρα παιχνίδια  OFF     

Χρόνοσ ανάμεςα ςτα ςυνεχόμενα 
νομίςματα που ρίχνει ο παίχτθσ 
για να πάρει το ζξτρα παιχνίδι 

Άπειροσ  ON 
   Μζγιςτο 5 δευτ. από 

νόμιςμα ςε νόμιςμα 
 OFF 

 

MODE A 
     ON ON  

     OFF ON  

MODE B      ON OFF  

MODE C      OFF OFF  
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Ακολουκία παιχνιδιοφ 
Γλυκά-Δώρα  ON 

Δώρα-Γλυκά        OFF 

Εργοςταςιακζσ προκακοριςμζνεσ ρυκμίςεισ OFF ON ON ON OFF OFF OFF ΟFF 

 

MODE ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ: 

MODE A: Ο παίχτθσ παίηει και ςτα δφο ταμπλό παιχνιδιοφ, είτε κερδίςει είτε χάςει ςτο πρώτο ταμπλό. 

MODE B: Ο παίχτθσ εάν χάςει ςτο πρώτο ταμπλό το παιχνίδι τελειώνει. Εάν όμωσ νικιςει, ςυνεχίηει και παίηει και 

ςτο δεφτερο. 

MODE C: Ο παίχτθσ παίηει ςτο δεφτερο ταμπλό, μόνο εάν ζχει χάςει ςτο πρώτο. 

ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΕΡΜΑΣΟΔΕΚΣΗ 1: 

SW 3 PIN3 ΗΜΕΙΩΕΙ 

ON 
φκμιςθ εςωτερικισ τιμισ: ο κερματοδζκτθσ 1 ρυκμίηεται ςφμφωνα με τισ εςωτερικζσ ρυκμίςεισ 

του μθχανιματοσ (επόμενοσ πίνακασ #3-4). Στθν λειτουργία αυτι δεν λειτουργεί το ΕΞΤΑ παιχνίδι 
εάν βάλει 5 ςυνεχόμενα νομίςματα. 

OFF 
φκμιςθ DIP SW: θ ρφκμιςθ γίνεται από το SW3 #4, από όπου και επιλζγετε ο αρικμόσ των  ΕΞΤΑ 

παιχνίδιων. 
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Οδηγίες ρυθμίσεων 
 

Θζςτε το 7ο pin του DIP SW2 ςτο ON και ανοίξτε το μθχάνθμα. Ρεριμζνετε μζχρι θ οκόνθ να δείξει auto-test ready. 

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 επιβεβαιώςετε τισ τιμζσ. 

Νοφμερο Περιεχόμενο ρφθμιςησ 
Προ-

καθοριςμζνη 
τιμή 

ημειώςεισ 

00 Ζξοδοσ - 
Το 7ο pin του DIP SW2 πρζπει να τεκεί 

πάλι ςτο OFF 

01 
Κερματοδζκτθσ 1: αρικμόσ ειςερχόμενων 

νομιςμάτων 
1  

02 
Κερματοδζκτθσ 2: αρικμόσ ειςερχόμενων 

νομιςμάτων 
1  

03 
(Κερματοδζκτθσ 1) – Ροςότθτα 

ειςαγόμενων νομιςμάτων 
1 

Ροςότθτα νομιςμάτων για να πάρεισ 
credit. Το 0 δεν είναι αποδεκτι τιμι. 

Ρρζπει να είναι από 1 και πάνω. 

04 (Κερματοδζκτθσ 1) – παιχνίδια για παίξιμο 1 

Ο αρικμόσ των  παιχνιδιών είναι 
ιςοδφναμοσ με τθν πάνω ρφκμιςθ 

νομιςμάτων. Το 0 δεν είναι αποδεκτι 
τιμι. Ρρζπει να είναι από 1 και πάνω. 

05 
(Κερματοδζκτθσ 2) – Ροςότθτα 

ειςαγόμενων νομιςμάτων 
1 

Ροςότθτα νομιςμάτων για να πάρεισ 
credit. Το 0 δεν είναι αποδεκτι τιμι. 

Ρρζπει να είναι από 1 και πάνω. 

06 (Κερματοδζκτθσ 2) – παιχνίδια για παίξιμο 1 

Ο αρικμόσ των  παιχνιδιών είναι 
ιςοδφναμοσ με τθν πάνω ρφκμιςθ 

νομιςμάτων. Το 0 δεν είναι αποδεκτι 
τιμι. Ρρζπει να είναι από 1 και πάνω. 

09 
Αρικμόσ των φορών 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. 

 

 

 

      Display 2   Display 1 
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10 
Χρόνοσ παιξίματοσ για δαγκάνα 
παιχνιδιών(ςε δευτερόλεπτα) 

50 
Από 0 ζωσ 99. Εάν θ τιμι τεκεί 

μικρότερθ από 5, αυτόματα κα αλλάξει 
ςε 5 δευτερόλεπτα 

11 
Χρόνοσ παιξίματοσ για δαγκάνα γλυκών(ςε 

δευτερόλεπτα) 
20 

Από 0 ζωσ 99. Εάν θ τιμι τεκεί 
μικρότερθ από 5, αυτόματα κα αλλάξει 

ςε 5 δευτερόλεπτα 

 

Οδηγίες Δοκιμής 

 
1. Δφναμη δαγκάνασ: 

Κρατιςτε πατθμζνο το διακόπτθ [TEST] και ανοίξτε το μθχάνθμα. Η οκόνθ κα δείξει *C0]. Πταν κζλετε να βγείτε 

πάλι πατιςτε πάλι το [TEST] . 

Λειτουργία Joystick Είδοσ υπό δοκιμή Ζνδειξη οθόνησ 

Κάντε το joystick *ΡΙΣΩ+ Γερανόσ Ραιχνιδιών VR1 C1 

Κάντε το joystick [ΔΕΞΙΑ+ Γερανόσ Ραιχνιδιών VR2 C2 

Κάντε το joystick [ΑΙΣΤΕΑ+ Γερανόσ Γλυκών VR1 C3 

Κάντε το joystick [ΜΡΟΣΤΑ+ 
Ζλεγχοσ μζγιςτθσ δφναμθσ τθσ δαγκάνασ για τον 

γερανό παιχνιδιών 
C4 

Ρατιςτε το κουμπί [DROP] 
Ζλεγχοσ μζγιςτθσ δφναμθσ τθσ δαγκάνασ για τον 

γερανό γλυκών 
C5 

VR1: Το πρώτο 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 

δώρο. 

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

δώρο, 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(δώρα) που κα 

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

δαγκάνα.  

2. Δοκιμή γερανογζφυρασ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Κρατιςτε το joystick ςτα *ΔΕΞΙΑ] και ανοίξτε το ρεφμα ςτο μθχάνθμα. Η οκόνθ κα δείξει *a1] και μετά αφιςτε το 

joystick. Η οκόνθ κα δείξει [a0]. 

Joystick/ Κουμπιά – Λειτουργία Θζμα Ζνδειξη οθόνησ 

*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 
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3. Δοκιμή γερανογζφυρασ ΓΛΤΚΩΝ 

Κρατιςτε το joystick ςτα *ΑΡΙΣΕΡΑ] και ανοίξτε το ρεφμα ςτο μθχάνθμα. Η οκόνθ κα δείξει *a2] και μετά αφιςτε το 

joystick. Η οκόνθ κα δείξει [a0]. 

Joystick/ Κουμπιά – Λειτουργία Θζμα Ζνδειξη οθόνησ 

*ΡΙΣΩ+ Η δαγκάνα κατεβαίνει κάτω a3 

*ΜΡΟΣΤΑ+ Η δαγκάνα ανεβαίνει πάνω a4 

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

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

 

 

Περιγραφή Λαθών 
 

Κωδικόσ 
λάθουσ 

Περιγραφή 

Ε1 
Το κορδόνι ςτθν γερανογζφυρα ΡΑΙΧΝΙΔΙΩΝ δεν ανεβαίνει 

πάνω 

Ε3 
Το κορδόνι ςτθν γερανογζφυρα ΡΑΙΧΝΙΔΙΩΝ δεν κατεβαίνει 

κάτω 

Ε7 Το κορδόνι ςτθν γερανογζφυρα ΓΛΥΚΩΝ δεν ανεβαίνει πάνω 

Ε8 Το κορδόνι ςτθν γερανογζφυρα ΓΛΥΚΩΝ δεν κατεβαίνει κάτω 

E9 Ο μετρθτισ δεν είναι κατάλλθλα ςυνδεδεμζνοσ 

Ee Αποτυχία αιςκθτιρα εξόδου ΡΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

EF Αποτυχία αιςκθτιρα εξόδου ΓΛΥΚΩΝ 

Er Ενεργοποιικθκε το TILT 

 


