
Uppgiftslista vid restaurering av flipperpspel - Kabinett

Spelets

namn: Datum:

Kabinett

kromade ben tvättas och poleras med Autosol. Ej kromade ben rengörs från rost och målas med motsvarande original färg (metalic silver paint).

Not:

Rengöring och polering av ben bultar eller ersätts om skadade.

Not:

Filtduk appliceras mellan ben och kabinett.

Not:

Om nödvändigt installera nya ”leg levelers”.

Not:

Rengöring inuti kabinett (damsugning), innan damsugning leta efter eventuella lösa skruvar, bultar mm.

Not:

Färgbättring av insidan av kabinett ner till spelplanshöjd (svart färg).

Not:

Rengör försiktigt utsidan av kabinettet med Novus 2 på en Scotchbrite dyna.

Not:

Polera kabinettet med MP52 möbel polish för att återskapa dess original glans.

Not:

Bedöm om färgsläpp, skador på kabinettet ska bättras eller lämnas för att behålla dess patina. 

Not:

Rengöring av ”side rails” med tops indränkta i Aceton (spåren för spelplansglas). Polera “side rails” med Autosol.

Not:

Rengör eller byt ut alla tryckknappar; "start button", "flipper buttons".

Not:

Myntluckan plockas isär och ingående delar putsas med Autosol.

Not:

Myntsilar rengörs och kontrolleras, byte av lampor från #44 till #47 oavsett om #44 är trasig eller inte.

Not:

“Price plate coin entry” rengörs med Novus.

Not:

Låsskena (lockbar) rengörs och putsas med Autosol, installera ny skumtätning (foam seal).

Not:

”Ball shooter” detaljer poleras med Autosol.

Not:

Bygg om ”ball shooter” med nya och korrekta fjädrar, "shooter spring", "outer spring", "nylon sleeve", "shooter rubber tip" mm.

Not:

Kontrollera och rengör flipper kontakter (switch), justera om nödvändigt.

Not:

(Avser EM - Electro-Mechnical)

Justering och rengöring av kontaktbleckens kontakt punkter på ”score motor” och enheter (relays, steppers, units ) på ”mechanism panel”

i kabinettet, använd en ”Flexstone” fil eller fint sandpapper och rengör med tops indränkt i Aceton. Alternativt kan ett kreditkort användas

för att ta bort korn från Flexstone.  ABSOLUT INGET SMÖRJMEDEL FÅR FÖREKOMMA PÅ DESSA KONTAKTER.

Not:

Verifiera ”score motors” kontakter mot elschema öppna / stängda.

Not:

Om lösa kablar – löd fast kabel enligt elschema.

Not:

Not:

Uppgiftslistan belyser de mest basala uppgifterna man bör gå igenom vid restaurering av ett flipperspel för att åtgärda eventuella

problem och det finns säkert fler uppgifter att belysa. För ytterligare inspiration till restaurering av flipperspel besök

www.pleasureandpinball.se I genomsnitt spenderar jag ca 80-100  timmar av kärleksfull vård och mycket 

TLC – Tender, Love and Care vid en fullständig restaurering av ett flipperspel. Det här är uppgifter jag själv genomför vid

restaurering av flipperspel och kan användas som hjälp på egen risk. Kom ihåg att restaurering av flipperspel görs på eget ansvar!

© 2007-14 FPS. All rights reserved.

www.pleasureandpinball.se



Uppgiftslista vid restaurering av flipperpspel - Backbox / Playfield

Spelets

namn: Datum:

Backbox

Kontrollera att alla säkringar har rätt värde / typ (byt om någon oklarhet råder).

Not:

Batterier tas ur hållaren på CPU kortet och en batterihållare monteras på insidan av ”backbox” dörren för att undvika framtida läckage.

Not:

Byt kontakter på kretskort om det behövs. Kontrollera om det finns brända komponenter på kretskorten, byt vid behov.

Not:

Rengör och inspektera "Score displays", kontrollera siffror och segment, för "dot-matrix" kontrollera kolumner och rader.

Not:

Installera nya lampor från #44 till #47 oavsett om #44 är trasig eller inte. 

Not:

(Avser EM - Electro-Mechnical)

Plocka isär “credit unit”, “score relays” och rengör med Aceton och en Scotchbrite  dyna, byt ut “coil sleeves”, rengör och polera

“plungers”. Verifiera "relays" kontakter mot elschema öppna / stängda. Rengör "drum unit" (poängrullar) och säkerställ korrekt funktion.

Not:

Rengör alla kontakter “jacks” med tops indränkt i Aceton.

Not:

Kontrollera om det finns lösa kablar – löd fast kabel enligt elschema.

Not:

Playfield

Ta bort alla detaljer på spelplanen och rengör (ultraljudstvätt tar effektivt bort smuts). Beställ utbytes delar om det behövs.

Not:

Alla ”metal posts”, “metal screws”, “ball guides”, “wire forms” rengörs och poleras med Autosol.

Not:

Rengör spelplanen med Novus and CP-100 - playfield cleaner, CP-100 kan användas för att rengöra plaster, plastposter och gummiringar.

Not:

Ersätt utsliten ”Mylar” om nödvändigt.

Not:

Reparera eventuella skador om det behövs i spelplanen och gör färgbättringar vid behov, klarlacka spelplanen om möjligt.

Not:

Applicera ett lager "automotive carnuba" vax och polera spelplanen.

Not:

Rengör och justera varje kontakt (switch, target) för optimal prestanda.

Not:

Bygg om alla flipper med nya spolar och flipper bussningar; installera flipper rebuild kits vid behov.

Not:

Bygg om ”pop bumpers” med ny ”bumper body”, ”skirt”, ”base” för att höja det visuella utseendet.    

Not:

Montera nya ”coil sleeves” för alla solenoider.

Not:

Rengör flipper och polera med Novus innan byte av flippergummi.

Not:

Rengör / polera alla spelplans inserts, justera spelplans inserts plant mot spelplanen.

Not:

Byt alla gummiringar; Rubber ring kit finns att beställa för de flesta flipperspel.

Not:

Installera nya lampor från #44 till #47 oavsett om #44 är trasig eller inte. 

Not:

Rengör ”Apron” och justera delar om det behövs.  Installera ”Apron” spelplanglasskydd om det saknas (rubber bumper grommet - Apron).

Not:

Lyft i spelplanen i kabinettet och kontrollera att spelplanen ligger rätt.

Not:

Kontrollera allt visuellt ett par gånger för passform och finish, justera efter behov.

Not:

Nya flipperkulor - Carbon Steel Pinball 1-1/16 inch.

Not:

Rengör båda sidor av spelplansglas. Byt ut spelplansglas om det behövs, använd alltid härdat glas (tempered glass).

Not:

Uppgiftslistan belyser de mest basala uppgifterna man bör gå igenom vid restaurering av ett flipperspel för att åtgärda eventuella

problem och det finns säkert fler uppgifter att belysa. För ytterligare inspiration till restaurering av flipperspel besök

www.pleasureandpinball.se I genomsnitt spenderar jag ca 80-100 timmar av kärleksfull vård och mycket 

TLC – Tender, Love and Care vid en fullständig restaurering av ett flipperspel. Det här är uppgifter jag själv genomför vid

restaurering av flipperspel och kan användas som hjälp på egen risk. Kom ihåg att restaurering av flipperspel görs på eget ansvar!
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