MC300 BINGON ARVONTAOHJELMA
-tarkoitettu Windows käyttöjärjestelmään (7, 8, 10)
-tarkastaa löytyneet bingot pelilapuista
-lukee numerot ääneen
-animoitu yleisönäyttö
-yleisönäyttö samassa näytössä tai erillisessä näytössä (TV tai videotykki)
-sisältää 75 sekä 90 numeron bingopelin

ASENNUS
1. Lataa asennuspaketti osoitteesta www.sbh.fi
2. Käynnistä lataamasi tiedosto sijainnista johon sen tallensit
3. Seuraa asennusohjelman ohjeita ja suorita asennus loppuun
4. Asennus tekee työpöydälle pikakuvakkeen, josta ohjelma käynnistetään
Windows 8 ja 10
-SmartScreen suodatin varoittaa tuntemattomasta ohjelmasta. Varoitus on kuitenkin
aiheeton ja voidaan ohittaa klikkaamalla ”Lisätietoja” tekstiä ja siitä
ilmestyvää ”Suorita joka tapauksessa” painiketta.

ASETUKSET
Kieli = Voit valita ohjelman kieleksi suomen lisäksi englannin tai ruotsin
Kuulutuskieli = Valitaan käytettävä kuulutusääni pelityypin ja kielen mukaan
Yleisönäyttö = Valitaan käytettävän yleisönäytön tyyppi.
Jos käytetään yleisönäyttöä toisessa monitorissa (esim. TV), täytyy Windowsin asetuksista
laajentaa työpöytää päänäytön oikealle puolelle, paina näppäimistön Win painike + P ja
valitse laajenna näyttö.
Ulkoisia näyttöjä voidaan hallita myös Windowsin näytön asetuksista.
Ulkoisen näytön resoluutio on oletusarvoisesti nolla, jolloin näytön koko säädetään
automaattisesti.
Jos kuva ei näy oikein, voidaan kenttiin syöttää näytön oikea koko manuaalisesti.
Numeromäärä = Valitaan joko 75 numeron pelityyppi (viitosbingo) tai 90 numeron bingo
(vihkobingo)

Lappusarja = Valitaan lappusarja, ei tarvitse muuttaa jos ohjelma näyttää oikein
käyttämäsi pelilaput.
Vapaa keskiruutu = bingoruudukon (75 nro) keskinumero aina vapaa tai osunut
Peliloki painike = Klikkaamalla saat näkyviin pelilokin, joka kerää tietoa
pelin tapahtumista myöhempää käyttöä varten.
Asennuskoodi = Ostaessasi tämän ohjelman tarvitaan tämä koodi, jonka perusteella saat
rekisteröintikoodin. Syötä saamasi rekisteröintikoodi sille varattuun kenttään.
Koodien kirjaimet ovat aina isoja ja kirjaimia vain väliltä A-F

Kun muutat asetuksia käynnistä ohjelma uudestaan,
jotta kaikki asetukset tulevat voimaan.

Saat laajennettua työpöydän painamalla näppäimistön
Windows painiketta ja P-kirjainta samanaikaisesti
ja valitsemalla ‘Laajenna näyttö’.

PELAAMINEN
Kun asetukset on tehty, voidaan aloittaa pelaaminen.
-Arvonta aloitetaan klikkaamalla hiirellä ”Arvonta” painiketta tai näppäimistöstä välilyönti
näppäintä.
Voit myös valita automaattisen arvonnan klikkaamalla ”Automaattinen” tekstiä ja

valitsemalla halutun arvontanopeuden. Numeroita voidaan myös tarvittaessa peruuttaa
jos uusi numero on arvottu liian aikaisin ja/tai bingo tullut aiemmalla numerolla.
-Kun bingo on ilmoitettu, kirjoitetaan voittaneen ruudukon numero sille varattuun kenttään
ja klikataan ”Tarkista” painiketta tai ENTER-näppäintä. Ohjelma ilmoittaa automaattisesti
löytyikö syötetystä bingoruudukosta vaakarivin bingo. Kun kaikki ilmoitetut bingot on
tarkastettu, voidaan peliä jatkaa ”Arvonta” painikkeesta.
Jos käytetään yleisönäyttöä samassa monitorissa ei yleisönäytöstä tarvitse poistua vaan
numeron voi näppäillä suoraan ja tarkastaa ENTER-näppäimellä.
-Riviä voidaan tarvittaessa vaihtaa erikoistilanteessa (+) ja (-) painikkeista, tämä ei
kuitenkaan ole tarpeellista normaalitilanteessa. Kone vaihtaa riviä automaattisesti, kun
bingo on tarkistettu.
-Ohjelma kerää listaan pelattavan pelin oikeaksi tarkistetut bingot. Tämä helpottaa
tilanteissa, joissa tarkastetaan samalla rivillä useampi bingo tai muissa epäselvissä
tilanteissa.
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