ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
-Δεκηνπξγία partition max 2 GB.
-Εγθαηάζηαζε ηνπ Setup ζην θαηλνύξγην partition.

Εικ.1
-Εκθαλίδεηαη ε (εηθ.1)
-Επηθνηλωλνύκε κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζην ηειέθωλν (+30 22410-36353) ή
κε e-mail (info@neo-games.gr) γηα λα καο πξνκεζεύζεη ηνλ θωδηθό ελεξγνπνίεζεο. Αλ
ζέινπκε λα δνύκε ην πξόγξακκα ζε κνξθή demo παηάκε ην πιήθηξν “continue
evaluating”.
-Πάλω δεμηά εκθαλίδεηαη ην tray ηεο εθαξκνγήο
-Με ην δείθηε από ην mouse θάλεηο αξηζηεξό θιηθ πάλω ζηελ εηηθέηα active coin
όπνπ ζνπ αλνίγεη έλα παξάζπξν δεηώληαο θωδηθό, όπνπ αξρηθά ν θωδηθόο είλαη θελό
θαη OK.

Εηθ.2
-Μπαίλνληαο ζηηο ξπζκίζεηο έρεηο δπλαηόηεηα λα δώζεηο 2 δηαθνξεηηθνύο θωδηθνύο
(θαηαζηεκαηάξρε-ηδηνθηήηε) (εηθ.2)

-Ο θαηαζηεκαηάξρεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ην ηακείν λα κεδελίζεη ηνλ
κεηξεηή(βάξδηα), θαζώο λα δεη θαη ην ηζηνξηθό ηωλ ηακείωλ.
Επίζεο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηνλ ρξόλν γηα ην κήλπκα πνπ εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε όηη ν
ρξόλνο ηειεηώλεη. (εηθ.3)

Εηθ.3
-Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεδελίζεη ην ηακείν, λα
δώζεη bonus ζηνλ ρξήζηε, θαζώο θαη λα κπεη ζηα security settings πνπ είλαη νη
ξπζκίζεηο αζθαιείαο.(εηθ.4)

Εηθ.4
SYSTEM LOCKS
Ελεξγνπνηεί ή απελεξγνπνηεί εληνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο, όπωο θαη ζπγθεθξηκέλνπο
ζπλδπαζκνύο πιήθηξωλ γηα απνθπγή δεκηώλ από θαθόβνπινπο ρξήζηεο.
Σην Port prob tool αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν.(εηθ.5)

Εηθ.5

Παηάκε ην “start probing”
Δίλεη δίπια ζην Port Value κία ηηκή.
Σηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε έλα θέξκα 0,50 ηνπ Επξώ.
Μαο δίλεη κία ηηκή ζην πεδίν pulses.
Παηάκε transfer settings. Τα ζηνηρεία έρνπλ κεηαθεξζεί ζην port probe tool ζηα
security settings.
Reboot options
Επηινγή  Επαλεθθίλεζε κεηά ην ηέινο ηεο ρξνλνρξέωζεο.
Επηινγή  Επαλεθθίλεζε κεηά από αδξάλεηα …. αλάινγωλ ιεπηώλ.
Επηινγή  Δηαγξαθή credits ζηελ επαλεθθίλεζε.
Project Storage:
Επηινγή Partition D ή E ή ,… θαη ηζεθάξηζκα λα είλαη πάληνηε locked
FTP CONFICURATION
Επηινγή πνπ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύκε ηα ηακεία από καθξηά.
TIMER APPEARANCE
Επηινγή πνπ καο επηηξέπεη λα κεηαθηλήζνπκε ην tray, όπωο επίζεο λα αιιάμνπκε ην
ρξώκα ηνπ ξνινγηνύ.
AUTO LOGON ON WINDOWS ACCOUNT
Δίλνπκε ηνλ θωδηθό πξόζβαζεο ηνπ Δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.
Όηαλ νινθιεξώζνπκε, ΔΕΝ μερλάκε λα παηήζνπκε ην πιήθηξν save & exit.

