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I INTRODUCTION
SPEED CARS is an innovative product of 2016, which was showed for the first time on EAG
amusement show in London in January 2016. This amusement machine is dedicated to be used
practically everywhere: at festivities, in amusement parks, shopping centers. It is built from the
best parts available on the market and materials of the highest quality. Its components fully
correspond with all safety standards.
SPEED CARS with funny and stylish design guarantees users a lot of fun and relax during
the ride. It is made of the highest quality of fiberglass and it is airbrush painted. It is a waterproof
amusement machine for children up to 40kg, and it is equipped with a special system of starting
and stopping smoothly. It is the unique, maintenance-free machines for children where instead of
trains children can “drive” a car. They are all equipped with the touch and movement sensors
which are designed to detect any potential obstructions during the ride and stop the ride's
movement accordingly until they are not removed. Furthermore, thanks to the safety sensors
parents can have a full control over their kids, and if necessary, they may use a stop button to
pause the ride. Additionally, the safety is ensured by a seat belt.

I WPROWADZENIE
SPEED CARS to innowacyjny produkt roku 2015, którego premiera odbyła się na
styczniowych targach branży rozrywkowej EAG 2015 w Londynie. Urządzenie jest przeznaczone
do pracy na festynach, w parkach rozrywki, centrach handlowych. Został zbudowany z najlepszych
dostępnych na rynku części oraz materiałów najwyższej jakości. Jego komponenty w pełni
odpowiadają wszelkim standardom bezpieczeństwa.
SPEED CARS z zabawnym i stylowym jednocześnie designem gwarantuje graczom mnóstwo
emocji i zabawy. Wykonany jest z najwyższej jakości laminatu i jest malowany proszkowo. Automat
jest wodoodporny i przeznaczony dla dzieci do 40kg, posiada również system łagodnego startu i
stopu. To unikalne, bezobsługowe urządzenie, na którym dzieci zamiast pociągiem jadą
„samochodzikiem”. Jest ono wyposażone w czujnik dotyku i ruchu, które są zaprojektowane, aby
wykrywać potencjalne przeszkody w trakcie jazdy i zatrzymać kolejkę dopóki przeszkody te nie
zostaną osunięte. Ponadto, dzięki czujnikom bezpieczeństwa rodzice posiadają pełną kontrolę nad
urządzeniem i mogą użyć przycisku stop by natychmiast zatrzymać automat w dowolnym
momencie. Dodatkowo Speed Cars wyposażone są w pas bezpieczeństwa.

II TECHNICAL PARAMETERS
POWER SUPPLY

230 V

II PARAMETRY TECHNICZNE
ZASILANIE

230 V

III CONNECTION
CARS HAVE TO MOVE CLOCKWISE!
STEP 1. Connect two tracks marked with “+” and “-”. Plus to plus, minus to minus
(photo 1 & 2).

Photo 1.

Photo 2.

STEP 2. Connect following track with number 1. Arrows will show you the right
direction. (Photo 3 & 4).

Photo 3.

Photo 4.

STEP 3. Connect following track with number 2 (Photo 5).

Photo 5.

STEP 4. Connect following track with number 3 (Photo 6).
Photo 6.

STEP 5. Connect following track with number 4 (Photo 7).

Photo 7.

STEP 6. Connect following track with number 5 (Photo 8).
Photo 8.

STEP 7. The START/STOP spot is marked by two silver, metal plates placed on the tracks
(Photo 9). Place the cars there.

Photo 9.

STEP 8. Connect the cars by cables with signs “+” & “-”. Plus to plus, minus to minus
according to the photo 10.
Photo 10.

It is recommended to surround Speed Cars with safety fence to eliminate the possibility
of the injury. The Jakar Company bears no responsibility for using Speed Cars without
the fence.

Speed Cars is waterproof amusement machine, still it is recommended to place the
machine under the roofing.

III

MONTAŻ

WAGONIKI KOLEJKI MUSZĄ
WSKAZÓWEK ZEGARA!

PORUSZAĆ

SIĘ

ZGODNIE

Z

RUCHEM

KROK 1. Połącz szyny oznaczone znakami “+”, “-”. Plus do plusa, minus do minusa
(zdjęcia 1 i 2 powyżej).
KROK 2. Połącz kolejne szyny oznaczone numerem 1. Strzałki pokazują kierunek
montażu kolejnych szyn (zdjęcia numer 3 i 4).
KROK 3. Połącz kolejno szyny oznaczone numerami 2, 3, 4 i 5 (zdjęcia 5, 6, 7 i 8)
KROK 4. Miejsce STARTU/STOPU oznaczone jest dwoma srebrnymi, metalowymi
blaszkami przymocowanymi do torów (zdjęcie 9). Umieść samochodziki w tym miejscu.
KROK 5. Podłącz samochodziki przy pomocy kabli oznaczonych „+” i „-” zgodnie z
fotografią 10.

Zalecane jest umieszczenie wokół automatu Speed Cars ogrodzenia zabezpieczającego.
Firma Jakar nie ponosi odpowiedzialności za automaty użytkowane bez zabezpieczenia.
Speed Cars jest urządzeniem wodoodpornym, jednakże rekomenduje się instalację
automatu pod zadaszeniem.

IV SAFETY CONDITIONS
Whole machine is made from metal parts, which are connected together. To
provide full safety of use, the machine must be plugged into the socket with
ground terminal AC 230 V 50 Hz. Before plugging it to the electrical network
it is necessary to check the condition of power supply cables and the plug.
If the power supply cable is broken, it have to be changed. If in the socket
or in the extension lead these is no bolt for earthing, the device should not
be plugged, because the device probably will be damaged then.

IV WARUNKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie wykonane jest z części metalowych, które są ze sobą połączone. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa automat musi być podłączony do gniazdka z
uziemieniem AC 230 V 50 Hz. Przed podłączeniem urządzenia do sieci
elektrycznej należy sprawdzić stan przewodu zasilania i wtyczki. Jeśli przewód
zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony. Jeśli gniazdko lub przedłużacz
nie posiada bolca uziemiającego – nie należy podłączać urządzenia w celu
uniknięcia jego uszkodzenia.

V SETUP
To navigate within the menu, use buttons “+” ,“-” & “F”. By clicking
buttons “+” and “-” change the parameters.

PROGRAM 1

Electronic counter:
IN1 00000000: not possible to cancel – the sum of money
IN2 00000000: possible to cancel – the sum of money
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PROGRAM 4

The number of rounds for one credit

PROGRAM 5

Presentation Time - use button DOWN/UP to set the time, after
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which the presentation (demo mode) will repeat. Presentation time
can take between 0 to 60 minutes.
PROGRAM 6

The speed of the Speed Cars. Between 50%-100%

PROGRAM 7

The soft START/STOP settings. Between 0-99%.

PROGRAM 8

The sound settings:
DEMO VOLUME +/GAME VOLUME +/FX VOLUME +/BASS +/TRABLE +/-

PROGRAM 9

Auto START Time – the time when the car should start after
inserting the coin.
Between 00-30 seconds, can be changed every 5 seconds.
Option 00 – Auto START Time inactive.

PROGRAM 10

Free Play
ON/OFF CODE: 4321 (keep pressing “+” till 4321 appears)

PROGRAM 11

Removal to default settings without canceling electronic counters.
Code: 4321 (keep pressing “+” till 4321 appears)

PROGRAM 12

INPUTS STATE – verifying the sensors and buttons work. The
correct work is signalized when 0 turns into 1.

1: START button
2: MUSIC button
3: HORN button
4: The first SLOW DOWN sensor
5: The MOVEMENT sensor
6: The TOUCH sensor
7: The STOP sensor of the Speed Cars beginning position
8: The EMERGENCY STOP button
9: SD card sensor
10: 11: 12: coin
13: coin
14: coin
15: coin
16: PROGRAM 13

Way out. To safe and exit press ENTER.

DEFOULT SETTINGS:

COIN: 1CH. 1

CREDIT: 1CH 1

2CH: 2

2CH 2

3CH: 5

3CH 6

4CH: 0

4CH 0

ROUND/CREDIT: 1
DEMO TIME: 10min.
SPEED CAR: 90%
SOFT START/STOP: 99%
DEMO VOLUME: 60%
GAME VOLUME: 60%
FX VOLUME: 60%

V USTAWIENIA
Zmieniaj ustawienia przy pomocy przycisków “+”, “-” i “F”.
PROGRAM 1

Liczniki elektroniczne:
IN1 00000000: niekasowalny – suma pieniędzy
IN2 00000000: kasowalny – suma pieniędzy

PROGRAM 2
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PROGRAM 3
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PROGRAM 4

Ustawienia ilości rund na 1 kredyt

PROGRAM 5

Ustawienia CZASU PREZENTACJI. Od 0-60 minut.

PROGRAM 6

Ustawienia prędkości. Od 50%-100%.

PROGRAM 7

Ustawienie łagodnego START/STOP. Od 0-99%.

PROGRAM 8

Ustawienia dźwięku:
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DEMO VOLUME +/GAME VOLUME +/FX VOLUME +/BASS +/TRABLE +/PROGRAM 9

Czas Auto START – czas, po którym autko rozpoczyna jazdę po
wrzuceniu monety.
00-30 sekund. Możliwa zmiana co 5 sekund.
00 – opcja nieaktywna.

PROGRAM 10

Free Play
ON/OFF KOD: 4321 (naciśnij i przytrzymaj „+” aż pojawi się liczba
4321).

PROGRAM 11

Powrót do ustawień fabrycznych bez kasowania wartości liczników
elektronicznych za pomocą kodu: 4321 (naciśnij i przytrzymaj „+”
aż pojawi się liczba 4321).

PROGRAM 12

INPUTS STATE – weryfikuje prawidłową
iprzycisków gdy zamiast 0 pojawia się 1.

pracę

1: Przycisk START
2: Przycisk MUSIC
3: Przycisk KLAKSON
4: Czujnik początku hamowania
5: Optyczny czujnik obecności przeszkody na torach
6: Czujnik ZDERZAK
7: Czujnik pozycji STOP
8: Przycisk bezpieczeństwa STOP
9: Czujnik karty SD
10: 11: 12: moneta
13: moneta
14: moneta
15: moneta
16: PROGRAM 13

Zapis i wyjście naciśnij ENTER.

czujników

USTAWIENIA FABRYCZNE:

MONETA: 1CH. 1

KREDYT: 1CH 1

2CH: 2

2CH 2

3CH: 5

3CH 6

4CH: 0

4CH 0

RUNDA/KREDYT: 1
DEMO TIME: 10min.
SPEED CAR: 90%
SOFT START/STOP: 99%
DEMO VOLUME: 60%
GAME VOLUME: 60%
FX VOLUME: 60%

