Checklista vid köp av flipperpspel
Spelets
namn:

Datum:

Spelplan - slitage, sprickor, repor, färgsläpp, bubblor i mylar, inserts i nivå med selplanen.
Not:

Kontrollera switchar på spelplanen - registerar dom träffar vid spel eller gör switch test via menyn.
Not:

Target på spelplanen trasiga, saknas?
Not:

Plastdetaljer på spelplanen trasiga, saknas?
Not:

Skick på Backglass/Translite - färgsläpp, repor eller skador från värme/kyla?
Not:

Displayer - Lyser alla punkter starkt, svaga kanter eller linjer, syns lättast när spelet är kallt innan display blivit varm.
Not:

Ramper - hel och utan sprickor?
Not:

Visas det några felkoder vid uppstart av spelet - Finns om punkt visas efter credits eller "Test report" i displayen?
Not:

Kabinett/Backbox - solblekt, klotter, repor, slitage vid infästningar för flipperben?
Not:

Finns nycklar till kabinett, backbox?
Not:

Finns manual, kopplingsschema?
Not:

Lampor trasiga - många eller enstaka lampor - allvarligt fel? - Vid attract mode ska alla lampor blinka - Utför lamptest.
Not:

Gummiringar - Skick, färg?
Not:

Hur är flippers kondition - svaga, fladdriga, går de lika långt upp - undersök flippermekanismen efter slitna delar, EOS kontakt.
Not:

ROM-version - visas vid uppstart av spelet.
Not:

Kretskort - Let efter brända kontakter, komponenter?
Not:

Ljud - fungerar ljudkortet, högtalare - lyssna på ljudkvaliteten - en ljud signal vid start avser inga problem med ljudsystemet.
Not:

Spelfunktioner - Spela ett antal spel på spelet för att säkra att alla funktioner är hela.
Not:

Plunger - ej vara trög, träffa mitt på flipperkulan och orka skjuta den hela vägen ut på spelplanen eller genom en ramp.
Not:

Bumper/Slingshots - ska vara livliga och snabba.
Not:

Inspektera undersidan av spelplanen - finns provisoriska lagningar - någon enhet trasigt eller saknas?
Not:

Finns myntsil för svenska mynt i dörren på framsidan, coindoor?
Not:

Ben - rätt sort för spelet, hela och inte för mycket rost?
Not:

Punkter som man bör gå igenom vid köp av ett flipperspel för att identifiera eventuella brister. Frågeställningarna har jag
själv använt vid köp av spel och de kan användas som hjälp på egen risk. Alla köp av ett flipperspel görs på eget ansvar!
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