
Ghecklista vid köp av flipperpspel

Spelotg
BMG

t] Spelplan - slitage, sprickor, repor, fårgslåpp, bubblor i myhr, inserts i nivå med selplanen?

Not:

n Kontrollera switchar på spelplanen - registerar dom träffår vid 6pel eller uför switch test via menyn?

l,lot:

t] Target på spelplanen trasiga, saknas?

Nol:

! Phstdetaljer på spelplanen trasiga, saknas?

Not:

t] Skick på Backglass / Translite - få€slåpp, repor etler skador frånGmperaturvå{ingar vårme / kyla?

l,lot:

t] Displåyer - Lyser alla punkter starK, finns det svaga kanter eller linjer, syns Eittast når spelet är kallt innan display blivit varm?

Not:

t] Ramper- hela och utan sprickor?

Not:

tr Visas det några felkoder vid uppstart av spelet - om punK visas efter credits eller "Test reporf i displayen ftnns det felkod?

Not:

tr Kabinett / Backbox - solbleK, klotter, repor, slitage vid infästningar för flipperben?

I'lot:

tr Finns nycklartill kabinett, backbox?

I'lot:

n FinnE manual, kopplingsschema?

Not:

D Lampor trasiga - många eller enstaka lampor - tyder på allvarligt fel? - Md attrac,t mode ska alla lampor blinka - USör hmptest?

Not:

i] cummiringar - Skick, färg?

Nol:

t] Hur är flippers kondition - svage, fladdriga, går de lika långt upp - undersök flippermekanismen efter slitna delar, EOS kontaK?

I'lot:

n RoM-version - visas vid upFtart av spelet?

llot:

D Kretskort - Let efter brEinda kontaKer, komponenter?

Nol:

tr Ljud - fungerar tudkortet, högtalare - lyssna på ljudkvaliteten - en Uudsignal vid uppstart avs€r inga problem med ljudsysteme0

Not:

n SpelfunKioner - Speh et antal spel på Epelet fttr att säkra att alh tunktioner år heh?

Not:

n Plunger - ej vara trlb, ska triiffa mitt på ffipperkulan och orka skjuta den hetå vågen ut på spelp{anen 6ller genom en ramp?

llol:

tr Bumper/Slingshots - ska vara livliga och snabba?

tlot:

n InspeKera undersidan av spelplanen - finns provisoriska lagningar - någon enhet trasigt eller såknas?

llol:

n Finns myntsil för svenska mynt i dönen på framsidan, coin door?

Nol:

n Fffpperben - rått sort för spelet, hela och inte för mycket rost?

Not:
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