
Lucky Numbers

welkom bij dit programma genaamd Lucky Numbers. Dit programma kunt gebruiken voor tal 
van doeleinden waarin getallen een belangrijke rol spelen. Het is een variant op de bekende 
fruitmachines die in veel cassino's en openbare gelegenheden staan. In de demo-versie kunt 
u maximaal 10 getallen trekken. Kijk voor registratie van dit programma op de website..... 
www.dickmann.org/software/luckynumbers.htm

Uitleg van de knoppenbalk

In onderstaande voorbeeld ziet u de uitleg van de knoppen onderaan het scherm. Door 
dubbelklik op de achtergrond (wallpaper) zal de knoppenbalk verdwijnen. Klik nogmaals op 
de achtergrond en de knoppenbalk komt weer te voorschijn. Aan de rechterkant in de 
knoppenbalk is de knop voor het afsluiten van het programma (nu niet te zien). Alle getallen 
die worden getrokken komen in een lijst te staan waardoor men later nog kan controleren 
welke getallen zijn geweest. Rechts naast deze lijst kunt u het aantal getrokken getallen zien 
en het hoogste getal (wijzigen in het instellingsmenu).
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Uitleg van het instellingsmenu

In dit instellingsmenu kunt u verschillende instellingen wijzigen. De kleur van het getrokken 
getal kan worden aangepast evenals de kleur van de titel, de getallen kunt u instellen van 1 
t/m 999. B.v. stel het getal in tot 75 en u kunt het spel Bingo spelen met de getallen die de 
ballen voorstellen. De wachttijd kan worden ingesteld van 2 tot 9 seconden, deze wachttijd 
begint wanneer de startknop (dit zijn de beide pijlknoppen links en rechts van de 3 rollen) is 
ingedrukt en eindigd wanneer het eerste getal stil staat. Getallen worden niet dubbel 
getrokken.

De achtergrond kan zelf worden gekozen door uw eigen foto's of afbeedlingen in de map 
'Backgronds' te plaatsen, deze worden dan bij het opstarten van het programma getoond in 
de lijst met achtergronden. Klik vervolgend op een van deze bestanden en de achtergrond 
zal worden gewijzigd. Voor de achtergrond kunt u b.v. een foto of afbeelding nemen waarin 
uw bedrijfslogo is verwerkt. De grootte van de foto wordt automatisch aangepast aan de 
afmeting van het beeldscherm.

De map 'Backgronds' is te vinden in de applicatie-map, dat is de map waar dit programma is 
geinstalleerd. Op de website zijn nog een groot aantal gratis achtergronden of wallpapers te 
vinden voor dit programma.

Hebt u interesse in postzegels en bent u filatelist, klik dan op de website die bovenaan deze 
pagina staat afgebeeld en klik vervolgens op Filatelie. Ook voor het gratis versturen van een 
electroniche kaart (e-card) kunt u op deze website terecht. En natuurlijk nog veel meer 
nederlandstalige gratis software.

E-mail : Jos@dickmann.org
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