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PROFESSIONAL CHIP MANAGEMENT SOLUTION

Návod na obsluhu
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Úvod
ChipperX je špecializované zariadenie na triedenie a správu žetónov s priemerom 39 a 40mm. Zariadenie je ovládané prostredníctvom 7“ farebného TFT displeja s dotykovou obrazovkou. Automaticky
triedi žetóny podľa hodnoty, alebo farby do určených dráh. Je vybavený 12 žetónovými dráhami, z
ktorých každá sa dá individuálne „naučiť“ pre presne definovaný počet typov žetónov. Ktorákoľvek
dráha sa môže alternatívne použiť na zhromažďovanie neznámych žetónov. Každá dráha sa automaticky napĺňa až do úplného naplnenia. Následne sa naplnená dráha automaticky vypne a zostane
vypnutá, kým obsluha ruletového stola neodstráni žetóny.

Zapnutie zariadenia
Samotné zapnutie sa robí zapnutím vypínača na prednej strane v dolnej časti. Po zapnutí zariadenia
sa spustí ovládací SW a prebieha inicializačný test jednotlivých častí (modulov) zariadenia.

Postupne sa otestuje pripravenosť modulov:
• kamerový modul
• hlavný riadiaci modul
• motorový modul
• solenoidový modul
• osvetľovací modul
Ak niektorý z modulov vykazuje poruchu, príslušná ikona tohto modulu sa sfarbí dočervena.

4

www.chipperx.com

rev. 4/2022

V tomto prípade môže obsluha následným dotykom na obrazovku prejsť na obrazovku, ktorá zobrazuje „stav“ registrov zariadenia. Po stlačení tlačidla „RESTART“ môže obsluha vyvolať REŠTART zariadenia.

Po vykonaní inicializačného testu zariadenia program prejde do hlavného menu.

Pri pravom okraji jednotlivých obrazoviek ovládacieho SW sa nachádzajú ikony príp. tlačidla, ktoré
slúžia na ovládanie jednotlivých činností. V ľavom dolnom rohu sa zobrazuje alias aktuálne prihláseného užívateľa. Po spustení programu je automaticky predvolený užívateľ s aliasom „USER 1“. Užívatelia sa prihlasujú prostredníctvom RFID kariet cez zabudovanú RFID čítačku kariet umiestnenú z
ľavej strany displeja.

Nastavenia

Stlačením ikony

v hlavnom menu sa zobrazí podmenu „NASTAVENIA“.

www.chipperx.com
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Nastavenie dráh

Stlačením
ikony
sa program prepne do režimu „NASTAVENIA DRÁH“. Na obrazovke sa
zobrazí 12 ikon (žetónov) pre jednotlivé dráhy. Stav (naprogramovanie) príslušnej dráhy je indikovaný sfarbením ikony (žltá farba – dráha je aktívna) a napravo umiestnenou ikonou v podobe stĺpca
žetónov. 1 až 4 žetóny v ikone indikujú počet naprogramovaných žetónov pre dráhu. Dráha, ktorá je
naprogramovaná na zhromažďovanie

Nastavenie parametrov dráhy
Stlačením ikony žetónu sa program prepne do režimu nastavenia parametrov pre danú dráhu. V
riadku Activate zapneme (ON), alebo vypneme dráhu. V riadku Chips si zvolíme aký počet typov žetónov nám daná dráha bude triediť. Aktivovaním možnosti Unknown sa budú v dráhe sortovať neznáme resp. nerozpoznané žetóny. Možnosť Unknown sa dá aktivovať iba v jednej dráhe. Pokiaľ by sme
chceli aktivovať túto možnosť v inej dráhe, je potrebné voľbu deaktivovať v predošlej dráhe.
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Stlačením „riadku“ konkrétneho parametra je možné nastaviť jeho hodnotu (napr. hodnotu parametra „CHIPS“).

Servisné nastavenia
Stlačením ikony

sa program prepne do podmenu „SERVISNÉ NASTAVENIA“.

www.chipperx.com
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Nastavenie užívateľov

Stlačením ikony
sa program prepne do režimu „NASTAVENIA UŽÍVATEĽOV“. Na prechod do
tohto režimu musí mať aktuálne prihlásený užívateľ minimálne „manažérske“ oprávnenia.

Obrazovka je rozdelená do 2 častí. V ľavej časti je umiestnený „ZOZNAM ZADEFINOVANÝCH UŽÍVATEĽOV“. Užívatelia sa priraďujú do 3 základných skupín (USER, MANAGER, ADMIN), ktorým prislúchajú
oprávnenia pre používanie ovládacieho programu. V pravej časti je umiestnený „zadávací panel“ pre
nastavenie parametrov konkrétneho užívateľa (typ užívateľa a kód RFID karty).
Ak chce obsluha zadefinovať nového užívateľa, nastaví parameter „TYPE“ a stlačením ikony
aktivuje režim „ČÍTANIE RFID KARTY“ cez zabudovanú RFID čítačku. Po úspešnom načítaní sa naľavo
od ikony zobrazí kód načítanej RFID karty. Následným stlačením tlačidla „NEW“ sa nový užívateľ priradí do „Zoznamu zadefinovaných užívateľov“ pod tzv. „aliasom“ užívateľa. Alias užívateľa je daný príslušnosťou užívateľa k užívateľskej skupine a poradovým číslom (napr. USER 3, ADMIN 2, MANAGER
4).
V minulosti zadefinovanému užívateľovi je tiež možné zmeniť vlastnosti. V „Zozname zadefinovaných užívateľov“ obsluha vyberie (označí kurzorom) konkrétneho užívateľa, pričom sa v „zadávacom
paneli“ zobrazia jeho aktuálne parametre. Obsluha môže zmeniť či už typ užívateľa alebo kód RFID
karty a následným stlačením tlačidla „UUPDATE“ sa vykoná aktualizácia v „Zozname zadefinovaných
užívateľov“.
Pod „zadávacím panelom“ sa nachádza parametre:
•

„USER PERMISSIONS“ (prednastavený stav – Neaktivovaný). Aktivácia tohto parametra spôsobuje,
že sa pri práci s programom budú pre užívateľov priradených do skupiny USER uplatňovať určité
obmedzenia dané oprávneniami tejto skupiny.

•

„CONTROL LOCK“ (prednastavený stav – Aktivovaný). Aktivácia tohto parametra spôsobuje, že po
spustení „triedenia“ asi po 30 sekundách dochádza k „uzamknutiu obrazovky“.

Finálny zápis zmien v definícii užívateľov sa vykonáva stlačením
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Ak obsluha nechce vykonať finálny zápis zmien, môže tak urobiť stlačením ikony

.

Nastavenie servisných parametrov zariadenia

Stlačením ikony
sa program prepne do 1. obrazovky režimu „NASTAVENIE SERVISNÝCH
PARAMETROV ZARIADENIA“. V ľavej časti obrazovky prebieha „živý“ obraz z kamery.
Tieto parametre môže nastavovať len užívateľ s oprávneniami skupiny ADMIN. Parametre majú od
výroby nastavené hodnoty a štandardne ich nie je potrebné meniť.

Obsluha môže skontrolovať správnosť nastavenia zachytávania snímok žetónov. Stlačením ikony
sa program prepne do režimu „zameriavania“ zachytených snímok žetónov. Ak sa zachytené
snímky žetónov nenachádzajú presne v kruhu so „zameriavacím krížom“, obsluha môže stlačením možnosti „CALIBRATE“ vycentrovať zachytávanie snímok žetónov.
Režim sa ukončí stlačením ikony

.

www.chipperx.com
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Ak obsluha zmení od výroby nastavené hodnoty parametrov, pre finálny zápis musí následne potvrdiť tieto zmeny stlačením ikony

.

Stlačením tlačidla „CALIBRATE“ sa taktiež zapne režim „zachytávania“ rôznych variantov obrazov
prázdnych šálok. V priebehu niekoľkých minút program zaznamená zachytené „varianty“ obrazov
prázdnych šálok za rôznych sveteľných podmienok a režim automaticky ukončí. Tieto sú následne
využívané v režime „triedenia“ žetónov.

Stlačením tlačidla „COMPARE TYPE“ sa program prepne do režimu „Nastavenie typu porovnávania“.
Tu je možné nastaviť typ porovnávania zachytenej snímky žetónu s „naučenými“ snímkami žetónov
pre 1. krok a príp. aj doplnkový 2. Krok. Typ porovnávania môže byť „WHOLE“, „INNER“ alebo „ANNULUS“ (t.j. celý kruh, vnútorný kruh alebo medzikružie). Prednastavený je pre 1. krok typ porovnávania
„WHOLE“ a pre 2. krok porovnávania „INNER“. Nastavením parametra „INNER RADIUS“ je možné
zmeniť polomer pre vnútorný kruh alebo medzikružie.

Stlačením tlačidla „CHIP SAMPLE“ sa program prepne do režimu „Výber snímky žetónu“.
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Stlačením „snímky“ žetónu môže obsluha vyvolať dialógové okno.

V dialógovom okne môže obsluha stlačením ikony
zovať v okne režimu „Nastavenie typu porovná-

vybrať snímku žetónu, ktorý sa má zobravania“.

Stlačením ikony
obsluha môže prepnúť na 2. Obrazovku, ktorá zobrazuje „stav“ registrov
zariadenia a tiež IP adresu zariadenia, ak je pripojené do LAN siete (odporúčame kvôli online podpore).

www.chipperx.com
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Po stlačení tlačidla „EMPTY“ môže obsluha vykonať „vyprázdnenie“ zariadenia.

Po potvrdení tlačidlom „YES“ sa zobrazí dialógové okno „Výber dráhy pre vyprázdnenie zariadenia“ s
dvanástimi tlačidlami.
Stlačením tlačidla obsluha vyberie dráhu, do ktorej sa bude zariadenie vyprázdňovať.
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Stlačením

ikony

následne spustí „vyprázdnenie“ zariadenia.

Po stlačení tlačidla „TIME“ môže obsluha vyvolať režim „Nastavenie dátumu a času“ zariadenia.

Tlačidlo „DATE TIME“ zobrazuje aktuálne nastavený dátum a „lokálny“ čas zariadenia, ktorý zohľadňuje nastavený časový posun daný parametrom „GMT“. Formát pre zobrazenie dátumu je možné
nastaviť (prednastavený je formát DD.MM.YYYY). Opakovaným stlačením tlačidla „FORMAT“ sa nastaví ďalší formát z ponuky (DD.MM.YYYY, DD/MM/YYYY, DD-MM-YYYY, MM.DD.YYYY, MM/DD/YYYY,
MM-DD-YYYY, YYYY.MM.DD, YYYY/MM/DD, YYYY-MM-DD ).
Ak je aktivovaný parameter „NETWORK TIME“ a zariadenie je pripojené do internetovej siete, stlačením tlačidla „SET“ sa aktualizuje dátum a čas zariadenia podľa internetovej siete.
Dátum a čas je možné aktualizovať aj „manuálne“. Parameter „NETWORK TIME“ musí byť deaktivovaný. Po stlačení tlačidla „DATE TIME“ je možné v dialógovom okne nastaviť dátum a čas.

Stlačením tlačidla „SET“ sa aktualizuje dátum a čas zariadenia podľa „manuálneho“ nastavenia.
Stlačením tlačidla „RESTART“ môže obsluha vyvolať REŠTART zariadenia.
www.chipperx.com
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Stlačením ikony
servis zariadenia).

obsluha môže prepnúť na 3. „testovaciu“ obrazovku (použiteľné iba pre

Učenie

Stlačením ikony
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Na obrazovke sa zobrazí 12 dráh podľa aktuálneho „Nastavenia dráh“ (stĺpcov). Hlavičku každej dráhy
udáva ikona žetónu s číslom dráhy. Po pravej strane je umiestnená ikona v podobe stĺpca žetónov.
1 až 4 žetóny v ikone indikujú počet naprogramovaných žetónov pre dráhu. Farba hlavičky aktívnej
dráhy je „žltá“, farba hlavičky neaktívnej dráhy je „šedá“.
Po prepnutí do režimu sú v dráhach ešte priradené snímky žetónov podľa posledného zaznamenaného „učenia“.

Stlačením ikony
môže obsluha spustiť „aktualizáciu učenia“ a „doučiť“ nové žetóny.
Opätovným stlačením ikony sa učenie „zastaví“ alebo znovu „spustí“.

Pred prvým spustením „učenia“ môže obsluha stlačením ikony
zmeniť „orientáciu“ učenia priraďovania žetónov do dráh. Orientácia môže byť „z pravej strany doľava“, t.j. 1. dráha je napravo,
alebo „z ľavej strany doprava“, t.j. 1. dráha je naľavo.

Stlačením ikony
sa vykoná „príprava na nové učenie“ a snímky žetónov podľa posledného
zaznamenaného „učenia“ sa vymažú.
www.chipperx.com
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Stlačením ikony
obsluha spustí „nové učenie. Následne sa začne priraďovanie novo nasnímaných žetónov od 1. aktívnej dráhy.

Stlačením ikony
sa ukončí režim „Učenie“ a vykoná sa finálny zápis a aktivácia „učenia“.
Zároveň sa vykoná aj vynulovanie počítadiel vytriedených žetónov (pozri časť Triedenie) a program
sa prepne do hlavného menu.

Stlačením ikony
ne do hlavného menu.

sa zruší režim „Učenie“ bez finálneho zápisu a aktivácie a program sa prep-

Stlačením „snímky“ žetónu môže obsluha vyvolať dialógové okno.

V dialógovom okne môže obsluha stlačením ikony
žetónu.

zrušiť „detailný náhľad“ na snímku

Stlačením ikony
môže obsluha „zrušiť“ priradenie daného žetónu na danú pozíciu. Týmto sa
daná pozícia stáva neobsadenou a je na ňu priradený najbližší nasnímaný žetón.

Stlačením ikony
môže obsluha spustiť režim „presunu“ snímky žetónu na inú pozíciu v
„učení“. Následne do 5 sekúnd môže obsluha:
•
•

stlačením „snímky“ iného žetónu „navzájom zameniť“ žetóny (t.j. zameniť ich pozície v učení)
stlačením ikony žetónu s číslom dráhy v hlavičke dráhy „presunúť“ žetón na prvú voľnú pozíciu v
danej dráhe

Obsluha môže kedykoľvek zameniť obsah „učenia“ dvoch ľubovoľných dráh medzi sebou. Ak obsluha stlačí ikonu žetónu s číslom dráhy v hlavičke niektorej dráhy a do 5 sekúnd stlačí ikonu žetónu s
číslom dráhy v hlavičke inej dráhy, zobrazí sa dialógové okno „SWAPPING CONTENT OF COLUMNS“.
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Stlačením ikony

v dialógovom okne sa zamení obsah „učenia“ vybraných dráh medzi sebou.

Triedenie

Stlačením ikony

v hlavnom menu sa program prepne do režimu „Triedenie“.

Na obrazovke sa zobrazí 12 dráh s „orientáciou“ podľa posledného zaznamenaného „učenia“. Hlavičku každej dráhy udáva ikona žetónu s číslom dráhy. Po pravej strane je umiestnená ikona v podobe
stĺpca žetónov. 1 až 4 žetóny v ikone indikujú počet naprogramovaných žetónov pre dráhu. Farba hlavičky aktívnej dráhy (obsahuje aspoň jeden žetón) je „žltá“, farba hlavičky neaktívnej dráhy je „šedá“.
V dráhach sú snímky priradených žetónov spolu s počítadlami. Počítadlo udáva počet vytriedených
žetónov daného typu od posledného „vynulovania počítadiel“.
Keď nie je spustené „triedenie“ žetónov, môže obsluha vymeniť „naprogramovanie“ dvoch ľubovoľných dráh medzi sebou. Ak obsluha stlačí ikonu žetónu s číslom dráhy v hlavičke niektorej dráhy a do
5 sekúnd stlačí ikonu žetónu s číslom dráhy v hlavičke inej dráhy, zobrazí sa dialógové okno „SWAPPING CONTENT OF COLUMNS“.
www.chipperx.com
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Stlačením ikony
sebou.

v dialógovom okne sa zamení „naprogramovanie“ vybraných dráh medzi

Kedykoľvek môže obsluha stlačením „snímky“ ľubovoľného žetónu zobraziť informačné okno so zväčšenou snímkou daného žetónu a jeho počítadlom.

Stlačením ikony
obsluha spustí „triedenie“. Opätovným stlačením ikony sa triedenie „zastaví“ alebo znovu „spustí“.
Po spustení „triedenia“ asi po 30 sekundách dochádza k „uzamknutiu obrazovky“ (ak je aktivovaný
parameter „CONTROL LOCK“, pozri „Nastavenia užívateľov“).

Stlačením ikony
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Stlačením ikony
nastavenia“).

môže obsluha vykonať „vyprázdnenie“ zariadenia (pozri časť „Servisné

Stlačením ikony
môže obsluha (s „manažérskymi“ oprávneniami) vykonať „vynulovanie“ počítadiel vytriedených žetónov. Zároveň dochádza k ukončeniu prebiehajúceho „triedenia“ a finálneho
zápisu štatistiky tohto triedenia.

Stlačením ikony
sa zruší režim „Triedenie“ a program sa prepne do hlavného menu. Zároveň dochádza k ukončeniu prebiehajúceho „triedenia“ a finálneho zápisu štatistiky tohto triedenia.

Štatistiky

Stlačením ikony

v hlavnom menu sa program prepne do režimu „Štatistiky“.

www.chipperx.com
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Stlačením ikony

obsluha prepne program do hlavného menu.

Obsluha má možnosť zvoliť konkrétne časové obdobie. Stlačením tlačidiel pre parametre „FROM“ a
„TO“ sa zobrazí dialógové okno, tu sa navolí dátum a čas a voľba sa potvrdí stlačením

ikony.

Následne obsluha stlačením tlačidla „SELECT“ spustí vyhodnotenie štatistiky triedení za zvolené časové obdobie.
Obsluha má tiež možnosť rýchlo zvoliť konkrétne časové obdobie stlačením tlačidiel „TODAY“, „WEEK“
a „MONTH“ a tak zároveň spustiť vyhodnotenie štatistiky triedení za časové obdobie „Dnes“, „Uplynulý týždeň“ a „Uplynulý mesiac“.
Program vyhodnotí štatistiku triedení za zvolené časové obdobie.
Ak program zistí, že vo zvolenom časovom období neboli zaznamenané triedenia, zobrazí dialógové
okno:
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Ak program zistí, že vo zvolenom časovom období boli zaznamenané triedenia pre viacero „učení“,
vyhodnotí štatistiku pre každé „učenie“ zvlášť. Ak program nezistí vo zvolenom časovom období zaznamenané triedenia pre viacero „užívateľov“, zobrazí výslednú štatistiku. Ak výslednú štatistiku tvorí
viacero samostatných štatistík, prepínať medzi nimi sa dá stlačením ikony

Stlačením ikony
štatistiky.

alebo

.

obsluha prepne program späť do obrazovky pre voľbu časového obdobia

Ak program zistí vo zvolenom časovom období zaznamenané triedenia pre viacero „užívateľov“, zobrazí dialógové okno, v ktorom obsluha môže (ale aj nemusí) určiť „užívateľa“, pre ktorého sa má vyhodnotiť výsledná štatistika.

Stlačením ikony

potvrdí voľbu a program následne zobrazí výslednú štatistiku.

www.chipperx.com
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Bezpečnostné upozornenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zariadenie je určené pre elektrickú sieť 230V, 50Hz (110V, 60Hz pre USA)
Zariadenie smie obsluhovať iba dospelá a zaškolená osoba
Opravy, úpravy a servis zariadenia smie vykonávať iba výrobca, alebo zmluvný partner
Kontrolu zariadenia smie vykonávať iba zaškolená osoba schválená výrobcom
Do zariadenia nevkladajte cudzie predmety! Môžu spôsobiť poškodenie zariadenia, riziko požiaru, alebo úraz elektrickým prúdom
Zariadenie neumiestňujte na nespevnené, alebo nestabilné a šikmé plochy
Zariadenie je určené do interiérov a uzavretých priestorov
Pred čistením zariadenie odpojte z napájania
Poškodenú prívodnú šnúru je nutné vymeniť za novú schválenú výrobcom
Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s kvapalinami a tryskajúcou vodou
Počas prevádzky zariadenia nijakým spôsobom nezasahujte do stohovacích dráh a neodstraňujte
nasýpacie hrdlá
Zariadenie je určené pre triedenie plastových žetónov do priemeru 40mm a hrúbky 3,3mm.
Nepoužívajte keramické žetóny! Sú krehké a po obvode sa môžu olupovať, prípadne zlomiť čo
môže poškodiť zariadenie
Krytovanie môže odstraňovať iba zaškolená osoba a to v nevyhnutných prípadoch
Zasahovať do elektronických častí, rovnako do mechanických častí môže iba servisný technik,
alebo zmluvný partner
Je zakázané za prevádzky meniť nastavenia frekvenčného meniča za účelom zmeny rýchlosti triedenia, alebo zmeny prúdových nastavení
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Online podpora
Pre správne fungovanie tejto funkcie je nutné mať pripojené zariadenie na internet prostredníctvom
LAN kábla. Pripojenie za pomoci WIFI zariadenie nepodporuje. ChipperX musí byť zapnutý, teda vypínač v polohe ON.
V prípade požiadavky na online podporu sa servisný technik vzdialene pripojí do zariadenia a dokáže
diagnostikovať problém, v niektorých prípadoch ho vyriešiť, alebo určiť špecifikáciu pre nasledovný
servis. Rovnako vie pomôcť pri nastavovaní podmienok pre správne „naučenie“. Dokáže určiť kondíciu jednotlivých elektronických dielov, meniť naprogramované nastavenia, vyčíta poruchy zariadenia.
Nie všetky závady, alebo problémy sa cez online podporu dajú vyriešiť. Problémy mechanického rázu
vie technik diagnostikovať iba za pomoci videonahrávky, telefonátu, fotky a pod.
support@apex-livegaming.com
+421 901 701 552
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Rozmery a umiestnenie
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APEX LIVE GAMING
Ligetská 2
Handlová
Slovakia
+421 903 438 045
sales@apex-livegaming.com
www.apex-livegaming.com

SME VÝROBCOM CHIPPERX
A ĎALŠEJ PROFESIONÁLNEJ VÝBAVY
A DOPLNKOV PRE KASÍNA A ŽIVÚ HRU

Ďakujeme za váš čas a pozornosť.
Tešíme sa na spoluprácu s vami.

