flappy bird : نام وسیلو

کتابچو راىنمای فنی

گروه تولیدی مانیک

" کحاةچه راونمای فنی ةازی " فالپی ةرد

For More Information, Visit MANICK Gaming | www.MANICKK.com
All right reserved for manick games
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گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نام وسیلو flappy bird :

فىرسث راونما :
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نؼزصات و اجضا جؼکیل دٌيسه دظحگاه 5 ..................................................................
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نؼزصات الکحصوىیکی دظحگاه 8 ....................................................................................
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ارتباط با ما :
WWW.MANICKK.IR
0911-911-1823
0935-743-9177
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گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نام وسیلو flappy bird :

وشدارعميمی و ایمنی:
 ؾسم کارکصد درظث ایو دظحگاه نی جَاىس نيجص ةً ظَء ؾهلکصد یا خادثً ػَد لعفا قتل از ػصوع ةازی و
نَىحاژ  ،ایو کحاةچً ی راٌيها را ةزَاىیس.
 نعهئو ةاػیس کً دظحگاه را ٌهاىعَر کً در ایو راٌيها جَضیح داده ػسه اظث ،اجصا کيیس.
 اگص دظحگاه ىحَاىس ةً ظَر صدیح ؾهل کيس ،ةالفاصلً دظحگاه را رانَش کيیس و ةا ػصکث ظازىسه جهاس
ةگیصیس
 ایو دظحگاه ةصای اظحفاده در فضای ظصپَػیسه ظارحً ػسه اظث،درفضای روةاز و در نؿصض آفحاب از آن
اظحفسه ىيهاییس.
 اةحسا دظحگاه را ةً پط از جاىهایی ةً صَرت کانل ىصی کيیس و ظپط ةصق آن را نحصل کيیس،ةصای
اظهیيان ةیؼحص از ندافغ ةصق نياظب ةصای دظحگاه اظحفاده ىهاییس.
کحاةچً راٌيهای فيی وظیلً جفصیدی گیم جَظط ػصکث ناىیک ،در جاریذ پاییض  1398جٍیً و جيؼیم ػسه اظث.
لشا از جهام نالکیو یا ةٍصه ةصداران ایو وظیلً جقاضا نی ػَد ٌ ،صگَىً جغییص در وظیلً را گضارش داده و ةا نصاجؿً

ةً ػصکث  ،کحاةچً راٌيها را ةً روز ىهاییس  ،جا از نؼکالت اخحهالی جلَگیصی ػَد.

هشدار  :حمل ونقل وسیله تفریحی
ایو وظیلً جفصیدی دارای قعؿات خعاس و ػکييسه نی ةاػس لشا ٌيگام خصکث و اىحقال نصاقب ةاػیس  .از خصکث
ٌای رؼو  ،پصجاب ،ظقَط از ارجفاع و ضصةً رَدداری ىهاییس .

هشدار  :قطع برق هنگام سرویس و حرکت
قتل از خصکث دادن وظیلً ٌ ،يگام ىؼافث درون جؿتً کيحصل یا جؿهیصات وظیلً و ٌصگَىً ةصرظی و ظصویط
خحها نيتؽ قسرت (ةصق ورودی ) از وظیلً جسا گصدد
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گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نام وسیلو flappy bird :

عملکرد دسحگاه:
اةحسا ةازیکو ظکً را وارد قعهث ورودی ظکً نی کيس(در دظحگاٌٍایی کً کارجزَان ىصب ػسه اظث ،کارت را
نی کؼس)،زناىی کً ظکً ػياظایی ػس ةازیکو وارد ندیط اىحزاب نصخلً نی ػَد،ظپط ةا کلیسٌای چپ و
راظث کً روی دظحگاه جؿتیً ػسه اظث یکی از نصاخل را اىحزاب و وارد ندیط ةازی نی ػَد.
ةا زدن کلیس وظط کً کلیس ةازی نی ةاػس ةازی ػصوع نی ػَد و ةازیکو ةایس ةا ضصةً زدن ةً ٌهان کلیس پصىسه را
کيحصل و آن را از نَاىؽ ؾتَر دٌسٌ.صچً نَاىؽ ةیؼحصی را پؼث ظص ةگشارد انحیاز ةیؼحصی دریافث نی کيس

دسحيرالعمل نصب و راه اندازی:
 قتل ازروػو کصدن ،دظحگاه را از لداظ ػاٌصی ةصرظی ىهاییس
 قفل چصخ ٌا را پاییو آورده جا دظحگاه در جای رَد ثاةث گصدد
 ظکً نزصَص رَدرا در ػیار نزصَص دظحگاه ژجَن رَر قصاردٌیس
 ظیم ةصق را ةً ندل جؿتیً ػسه در پؼث دظحگاه وصل کصده وةً ةصق وصل کيیس
 جيؼیهات ظکً وجیکث ةً صَرت پیغ فصض جيؼیم ػسه نی ةاػس کً ةا نصاجً ةً جسول نصةَظً در ایو
کحاةچً نی جَاىیس جغییصات الزم را اىجام دٌیس
 ةازی را ةصرظی کيیس وجا ٌهً چیض ةً درظحی کار کيس.درصَرجی کً ةزؼی کارىهی کصد یا ةازی نؼکل داػث
نی جَاىیس ةا ةزغ رسنات جهاس ةگیصیس
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کتابچو راىنمای فنی

گروه تولیدی مانیک

نام وسیلو flappy bird :

اجزای جشکیل دونده دسحگاه و جدول مشخصات :

ىَع ةازی

ویسیَ گیم جیکحی

جيط ةسىً

MDFو پلکعی

اةؿاد دظحگاه

110 W * 120 D * 220 H

ولحاژ ورودی

220v AC @ 50 HZ

رده ظيی

 5ظال ةً ةاال
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گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نام وسیلو flappy bird :

نحيه نگىداری:
یک دظحگاه ةازی رَب وجشاب و جهیض نَجب جشب ةیؼحص ودرآنس ةیؼحص نی ػَد.ةياةصایو رؾایث
ىکات زیص الزم نی ةاػس .در زیص یک لیعث کَجاه از جؿهیص وىگٍساری ؾهَنی فصاٌم گصدیسه کً جَصیً
نی ػَد ایو روش ٌا ةً صَرت نيؼم دىتال گصدد.

کاروای روزانه:
 ندل جیکث را ةً ػصفیث نياظب پص کيیس
 صيسوق ظکً را در صَرت ىیاز رالی کيیس


ةسىً دظحگاه را ةا پارچً ىصم جهیض کيیس

کاروای وفحگی:
 روػيایی ٌای دظحگاه را ةصرظی کيیس
 ػصایط کلیس ٌا را ةصرظی کيیس کً قعؿی ىساػحً ةاػيس
 ندل ورود ظکً را ةصرظی کصده جا ةً درظحی کار کيس
 ندل رصوج جیکث را ةصرظی کصده جا ةً درظحی کار کيس

کاروای ماوانه:
 ؾهلکصد نياظب کلیسٌای را ةصرظی کيیس
 ندل اجصال کلیس ٌا را ةصرظی کيیس کً قعؿی یا زدگی ىساػحً ةاػس
 ندل اجصال ظَکث ٌای ةصد و کیط کانپیَجص را ةصرظی کيیس
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گروه تولیدی مانیک

نام وسیلو flappy bird :

کتابچو راىنمای فنی

جنظمات دسحگاه:
اةحسا ةَظیلً صفدً کلیسی کً دارل دظحگاه جؿتیً ػسه اظث وارد نيَی جيؼیهات نی ػَیس

جيؼیهات نصةَط ةً ػصکث ظازىسه
نیضان صسای ةازی

advanced setting ..............................

....................................

) volume : ( low

خساکثص زنان ةازی maximum game time : 3 min .................................
جؿساد جیکث جازه

........................................

جؿساد جیکث ةً ازای ٌص انحیاز

......................

) mercy ticket : ( 10
) point per ticket : ( 10

ناکضیهم جیکحی کً دظحگاه نی دٌس maximum ticket : ( 50 ) ...................
جؿساد ةازی ةً ازای ٌص ظکً

game mode : 1 coin ( 1 game ) ...............

رصوج back ....................................................................................
ةَظیلً کلیسٌای جيؼیهات نی جَاىیس جيؼیهات دلزَاه را اىجام داده و ةصای رصوج روی گضیيً نصةَظً آنسه و ةا
زدن کلیس ةازی (اظحارت) از نيَ نی جَاىیس رارج ةؼَیس
در صَرجی کً وارد گضیيً جيعیهات نصةَط ةً ػصکث ظازىسه ػسیس ةَظیلً کلیس نيَ نی جَاىیس رارج ػَیس و
ظپط دظحگاه را رانَش و ظپط روػو ىهاییس
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کتابچو راىنمای فنی

نقشه الکحرونیکی دسحگاه
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نام وسیلو flappy bird :

گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نام وسیلو flappy bird :

عیب یاةی:
در زیص لیعحی از رصاةی ٌایی کً نهکو اظث ةَجَد ةیایس وجَد دارد.ةا جَجً ةً ىَع رصاةی ةَجَد آنسه ةزغ
نصةَظً راةصرظی کيیس.در صَرت لضوم از یک جکيعیو ةصای اىجام ایو انَر کهک ةگیصیس و در صَرجی کً نؼکل
ةا جَجً ةً ىکات گفحً ػسه در کحاةچً ویا ججصةیات جکيعیو ةصظصف ىؼس نی جَاىیس ةا ةزغ جؿهیصات ػصکث
جهاس گصفحً و آىٍا را در جصیان انَر قصار دٌیس.

دسحگاه خاميش اسث:
 از اجصال کاةل ةصق اظهیيال خاصل کيیس
 دوػارً ةصق را ةصرظی کيیس

 کلیس رانَش /روػو دظحگاه را ةصرظی کيیس
 ولحاژ نيتً جغشیً را ةصرظی کيیس
 فیَز ٌای ورودی را چک کيیس

دسحگاه صدا ندارد:
 رانَش/روػو ةَدن آنپلی فایص را ةصرظی کيیس
 ولَم صسا را جغییص دٌیس

 ظیم ٌای ةليسگَ را ةصرظی کيیس

 وجَد کارت خافؼً در ػیار نزصَص روی ةصد اصلی را ةصرظی کيیس
 فیغ صسا و ظَکث صسا را ةصرظی کيیس
 نیضان صسا را از دارل نيَ چک کيیس

دسحگاه جیکث نمی دود:
 اجصاالت ةیو ةصد وظَکث دظحگاه جیکث را ةصرظی کيیس

 دظحگاه جیکث را ةً صَرت دظحی جعث کصده و ؾهلکصد آن را ةصرظی کيیس
 جيؼیهات دیپ ظَویچ دظحگاه نصةَط ةً جیکث را ةصرظی کيیس
 جيؼیهات نصةَط ةً جیکث را از دارل نيَ چک کيیس
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کتابچو راىنمای فنی

گروه تولیدی مانیک

نام وسیلو flappy bird :

جعداد جیکث را اشحتاه می دود:

 ظيعَر دارل دظحگاه جیکث را جهیض کيیس
 جيؼیهات دیپ ظَویچ را ةصرظی کيیس

 در صَرت لضوم ةا یک دظحگاه جیکث ظالم دیگص جعث کيیس

ةازی ةاال نمی آید و ارور کانکث می دود:
 پَرت  usbرا ةصرظی کيیس

 وضؿیث کیط را ةصرظی کيیس

 وضؿیث ةصد نیو را ةصرظی کيیس
 ةا ػصکث ظازىسه جهاس خاصل فصناییس
* جَجً داػحً ةاػس کً پَرت یَ اس ةی کً ةً کیط نحصل نی ةاػس ،ىتایس جا ةً جا گصدد *

ارور کد فعال سازی می دود:
 ةا ػصکث ظازىسه جهاس خاصل فصناییس

ارتباط با ما :
WWW.MANICKK.IR
0911-911-1823
0935-743-9177
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