
Instrukcja obsługi
Warunki eksploatacji  *  Gwarancja

Maxelka 3M i 4M



2 www.EduCar.pl Maxelka 1..4M

luty 2015

Maxelka 1..4M www.EduCar.pl 3

wer. 3.03.xx

Ogólne warunki eksploatacji Symulatora

1.   Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapo-
znanie się z Instrukcją Obsługi Symulatora. 

2.  W wypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania, 
należy skontaktować się z producentem urządzenia lub przedstawicielem 
sprzedawcy. 

3.  Sprzęt należy podłączyć do gniazd wtykowych 230V / 50 Hz z bolcem uzie-
miającym. 

4.  Wszystkie urządzenia współpracujące w ramach zestawu (monitory, ew. 
projektory itp.) muszą być zasilane wspólnie z jednej fazy. 

5.  Zasilanie powinno posiadać układ przeciwporażeniowy.

6.  Zostawiając urządzenie nie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć 
je z sieci wyłącznikiem zamontowanym na listwie zasilającej, ewentualnie 
wyjąc wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka ściennego.

7.  Jeśli zestaw jest wyposażony w projektory, nie można go odłączyć od sie-
ci natychmiast po wyłączeniu przyciskiem w obudowie komputera. Należy 
wyłączyć je pilotem znajdującym się w wyposażeniu projektorów lub przy-
ciskiem na ich obudowie i odczekać, aż się ochłodzą, co objawia się usta-
niem pracy zamontowanych wewnątrz wentylatorów. Inne postępowanie 
grozi trwałym uszkodzeniem projektorów.

8.  Urządzeń wchodzących w skład zestawu nie można używać do innych ce-
lów niż praca symulatora (głośniki, monitory, TV, projektory, komputer). 

9.  Sprzęt należy przechowywać i eksploatować w pomieszczeniach pozba-
wionych pyłu, dymu i skondensowanej pary wodnej.

10.  Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie komputera, 
monitorów, projektorów, zasilaczy i innych urządzeń wytwarzających w 
czasie pracy ciepło.

11.  Nie wolno instalować urządzenia w miejscach, w których byłoby ono na-
rażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej 
temperatury, nie ustawiać go również w pobliżu grzejników, pieców lub 
innych urządzeń wytwarzających ciepło. 

12.  Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł silnego promienio-
wania elektromagnetycznego (np. transformatory, nadajniki radiowe itp).
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13.  Nie umieszczać urządzenia w miejscach w których mogłoby być narażo-
ne na działanie wody lub wilgoci (np. w pobliżu otwartych okien, pod wi-
szącymi na ścianie kwiatami). Jeśli do wnętrza komputera lub którego-
kolwiek z elementów zestawu dostanie się woda, należy natychmiast wy-
łączyć je z sieci i skontaktować się z producentem. 

14.  Nie dotykać włączonego do sieci urządzenia, ani przewodu zasilającego 
mokrymi rękami.

15.  Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów nie wchodzą-
cych w skład zestawu.

16.  Aby uniknąć porażenia prądem NIGDY nie należy dotykać żadnych części 
wewnętrznych zakrytych obudowami, jak też nie wkładać do wewnątrz 
żadnych przedmiotów.

17.  Urządzenie należy chronić przed upadkiem, wstrząsem lub przewróce-
niem.

18.  Nie wolno otwierać obudowy komputera i urządzeń wchodzących w 
skład zestawu, kopiować oprogramowania zainstalowanego na kompu-
terze ani powielać rozwiązań zastosowanych w konstrukcji urządzenia.

19.  Nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian w konstrukcji lub 
oprogramowaniu Symulatora.

20.  Jeśli urządzenie nie działa, należy wyłączyć je z sieci i skontaktować się z 
producentem.

21.  Naprawy może dokonywać tylko wykwalifikowany pracownik producenta.

22.  Przy włączaniu i wyłączani urządzenia z sieci chwytać za wtyczkę, a nie za 
przewód. Nie załamywać przewodu zasilającego, nie skręcać go i nie na-
ciągać. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony należy skontaktować się 
z producentem.

23.  Podczas czyszczenia powierzchni, urządzenie powinno być wyłączone, a 
jego kabel sieciowy odłączony z gniazda zasilającego. Do czyszczenia nie 
wolno używać rozpuszczalników lub płynów działających podobnie.

24.  Zaleca się użytkowanie urządzenia pod nadzorem osoby zaznajomionej 
z Ogólnymi warunkami eksploatacji Symulatora i odpowiedzialnej za ich 
zachowanie.

25.  Zaleca się nie pozostawiać i nie używać w pobliżu symulatora telefonów 
komórkowych
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1. Włączanie i wyłączanie symulatora

Włączanie symulatora
Aby włączyć symulator należy włączyć przełącznik na listwie zasilającej. 

Powinna zapalić się kontrolka umieszczona na listwie lub wewnątrz przełącz-
nika.

Jeśli doprowadzenie jest napięcie do symulatora, to na obudowach moni-
torów powinny się świecić lub migać diody LED.

Następnie należy nacisnąć przycisk włącznika na obudowie komputera. 
Należy zaczekać aż uruchomi się komputer, załaduje Windows i oprogra-

mowanie Symulatora.
Kiedy na środkowym ekranie pokaże się niebieska plansza Symulator jest 

gotowy do pracy.

Wyłączanie symulatora
Symulator można w dowol-

nym momencie (również pod-
czas „jazdy”) wyłączyć przyci-
skiem włącznika na obudowie 
komputera.

Takie działanie powoduje naj-
pierw zamknięcie programu ste-
rującego symulatorem, a na-
stępnie zamknięcie Windows i 
wyłączenia komputera.

Komputer można również wyłączyć wybierając przyciskiem  na planszy 
startowej polecenie KONIEC i potwierdzając przez wybranie TAK.

Każdorazowo po wyłączeniu symulatora należy odłączyć napięcie przyci-
skiem na listwie zasilającej, w tym przypadku nie ma potrzeby wyjmowania 
wtyczki zasilającej listwę z gniazdka zasilającego.

2. Przyciski sterujące
Na konsoli biegów znajduje się przycisk kierunkowy  :
Przyciskanie „w górę” powoduje zmianę opcji na poprzednią, a „w dół” na 

następną.
Przycisk „w prawo” powoduje wybór podświetlonej opcji a „w lewo” wraca 

bez dokonania wyboru.
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Uruchamianie silnika:
Należy najpierw nacisnąć przycisk zasilania  a następnie przycisk roz-

rusznika .
Po tych czynnościach powinien uruchomić się silnik i zmienić wskazania 

obrotów, temperatury silnika i poziomu paliwa. 

Światła:
Symulator posiada obsługę następujących świateł:
– postojowe / pozycyjne  przycisk  
– mijania / „krótkie”  przycisk  
– drogowe / „długie”  przycisk  
– przeciwmgielne  przycisk  

Inne:
Hamulec ręczny jest „zaciągnięty” kiedy przytrzymujemy przycisk .

Puszczenie przycisku zwalnia hamulec ręczy (można to zmienić w 
Ustawieniach).

Przy rozpędzeniu pojazdu powyżej 5 km/h włącza się sygnał dźwiękowy 
i zaczyna migać kontrolka zapięcia pasów. W opisywanym symulatorze zapi-
namy i odpinamy pasy naciskając przycisk .

Kierunkowskazy włączamy przyciskami na kierownicy. Wyłączenie kierun-
kowskazu następuje przy ponownym naciśnięci tego samego przycisku, lub 
naciśnięciu przycisku od przeciwnego kierunku. Również ruch powrotny kie-
rownicy wyłącza kierunkowskaz.

3. Obsługa ćwiczeń

Rozpoczęcie ćwiczenia
Aby uruchomić ćwiczenie, należy naciskając w górę lub w dół przyciskiem 

 podświetlić na żółto napis START i nacisnąć  w prawo i potwierdzić 
chęć rozpoczęcia ćwiczenia jeszcze raz naciskając  w prawo.

Po potwierdzeniu następuje ładowanie symulacji wg ustawionych parame-
trów planszy (trasy), pojazdu i warunków atmosferycznych.

Czas uruchamiania symulacji jest uzależniony od stopnia złożoności plan-
szy.

Po załadowaniu i uruchomieniu symulacji na ekranie wyświetlany jest ko-
munikat „Uruchom silnik i rozpocznij ćwiczenie”.
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Zakończenie ćwiczenia
Aby zakończyć ćwiczenie, należy nacisnąć  w prawo i wybrać (domyśl-

nie zaznaczoną) opcję KONIEC ĆWICZENIA i potwierdzić naciskając ponow-
nie  w prawo.

Możemy wrócić do ćwiczenia wybierając NIE lub naciskając  w lewo.

Przywrócenie stanu początkowego
Na starcie wszystkie ruchome obiekty planszy (np. pachołki, pojazdy) są 

ustawione w określony sposób.
W przypadku kolizji (po upływie 7 sekund) lub po wybraniu polecenia 

POZYCJA STARTOWA wszystkie obiekty włącznie z pojazdem ćwiczącego są 
ustawiane na pozycjach początkowych.

Wybranie tego polecenia powoduje unieruchomienie silnika (jeśli pracował), 
do jego uruchomienia wystarczy wtedy naciśnięcie przycisku ZAPŁON .

4. Raport z przebiegu ćwiczenia

W trakcie każdego ćwiczenia jest tworzony raport z jego przebiegu. 
Moża go prześledzić wybierając na planszy startowej polecenie RAPORT.
W oknie raportu znajdują się wykresy z przebiegu ćwiczenia i lista komuni-

katów o błędach.
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Górny, poziomy wykres reprezentuje całe ćwiczenie, a podkreślony na żółto 
fragment (1 minuta) jest wyświetlany w szczegółach na poniższych wykresach.

Lista komunikatów z prawej strony zawiera komunikaty z wybranego frag-
mentu ćwiczenia.

Do zmiany podświetlonego fragmentu służą „łopatki” pod kierownicą.
W dolnej części okna raportu znajduje się wykres ekonomiczności jazdy w 

trakcie ćwiczenia. Ekonomiczność jazdy wyznaczana według kilku kryteriów 
jest prezentowana w postaci kolorów od zielonego (jazda ekonomiczna) do 
czerwonego.

Można wydrukować widoczny na ekranie raport na podłączonej do sy-
mulatora drukarce (domyślnej) naciskając przycisk ZAPŁON .

Aby zakończyć analizę raportu należy nacisnąć  w prawo, tym samym 
powrócimy do planszy sterującej.

5. Zmiana parametrów pracy symulatora
Symulator umożliwia zmianę niektórych parametrów symulacji i reakcji sy-

mulatora na popełnione błędy .
Aby wejść do zmiany ustawień należy na planszy sterującej wybrać przyci-

skiem  pole KONFIGURACJA.
Po prawej stronie okna wyświetli się lista parametrów jakie możemy zmienić.

Pokazywanie widoku z góry
Możliwość wyłączenia widoku samochodu „z lotu ptaka”. Widok ten jest po-

mocny do ustalenia poprawności wykonania niektórych ćwiczeń. Jednak nie-
kiedy uczniowie nadużywają tego widoku w przypadku kiedy powinni ob-
serwować ustawienie pojazdy na podstawie widoku przez szyby lub luster-
ka. Domyślnie: Pokazywać

Symulacja jazdy po spożyciu alkoholu
Możliwość włączenia symulacji jazdy po spożyciu alkoholu (falowanie, „bu-

janie” i rozmycie obrazu). Dostępne 3 poziomy: 0,5/1/2 promile i dymanicznie 
zmienna w czasie (0÷2 ‰). Domyślnie: wyłączona

Kontrola włączenia / wyłączenia świateł
Możliwość wyłączenia komunikatu o konieczności włączenia świateł pod-

czas jazdy samochodem. Domyślnie: włączona

Kontrola zapięcia pasów
Możliwość wyłączenia komunikatu i sygnalizacji dźwiękowej o konieczno-

ści zapięcia pasów.  Domyślnie: włączona
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Wyświetlanie komunikatów na ekranie
Możliwość włączenia / wyłączenia wyświetlania wszystkich komunikatów 

pojawiających się w trakcie ćwiczenia. Po wyłączeniu wyświetlania komunika-
ty są nadal rejestrowane w raporcie z ćwiczenia. Domyślnie: wyświetlane

Wyświetlanie położenia pedałów
Możliwość włączenia / wyłączenia wyświetlania położenia pedałów i kie-

rownicy w trakcie jazdy. Domyślnie: wyświetlane

Przycisk Hamulca Ręcznego
Możliwość wyboru sposobu reakcji symulatora na naciskanie przycisku ha-

mulca ręcznego. Domyślnie hamulec działa kiedy przycisk jest naciskany. 
Zmiana tego parametru powoduje, że kolejne przyciśnięcia będą włączały 
lub wyłączały hamulec. 

Hamulec Ręczny wł./wył. przy starcie
Możliwość wymuszenia startu ćwiczenia z zaciągniętym hamulcem ręcz-

nym. Aby to ustawienie odniosło skutek wymaga zmiany parametru [Przycisk 
Hamulca Ręcznego] na [Wł./Wył.]

Typ sprzęgła w automatycznej skrzyni
Możliwość wyboru realizowanego modelu sprzęgła w automatycznej 

skrzyni biegów. Domyślnym rodzajem jest sprzęgło hydrokinetyczne. W tym 
przypadku samochód zaczyna ruszać po zwolnieniu hamulca (również na 
niewielkim wzniesieniu).

Innym dostępnym rodzajem jest sprzęgło odśrodkowe lub tradycyjne ale 
sterowane  automatycznie. W tym przypadku samochód rusza po zwiększe-
niu obrotów powyżej minimalnych (dodaniu gazu).

Powrót na pozycję startową po kolizji
Możliwość wyboru: czy po wystąpieniu kolizji pojazd ma wracać na pozycję 

startową planszy czy też pozostać w miejscu poprzedzającym kolizję.

Rozdzielczość obrazu
Możliwość wyboru rozdzielczości wyświetlania obrazu generowanego w 

trakcie trwania symulacji. Domyślnie 1280x1024 ustawiona jako szerokoekra-
nowa (maksymalna akceptowana przez MATROX Analog Edition).

Ilość ekranów
Możliwość ustawienia ilości obsługiwanych przez symulator ekranów. 

O maksymalnej liczbie decyduje rodzaj zakupionej licencji, ale można usta-
wić mniejszą liczbę niż w licencji. 
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Tryb wyświetlania
Określa sposób prezentacji obrazu symulacji na monitorze (monitorach).
Domyślnie: Cały ekran z synchronizacją

Akceleracja grafiki 3D
Możliwość ustawienia jaki sposób będzie obrabiana wyświetlana grafi-

ka: czy głownie przez procesor karty graficznej (domyślnie) czy przez proce-
sor główny komputera. Przełączenie na przetwarzanie programowe chociaż 
może bardzo zwolnić animację, to jednak pozwala uruchomić symulator na 
komputerach nie wyposażonych w karę grafiki ze sprzętową akceleracją (nie-
które komp. biurowe, laptopy). Domyślnie: 3D sprzętowa

Jakość / szybkość pracy
Parametr określający jak bardzo może być obciążony procesor obliczenia-

mi związanymi z symulacją. Im dokładniejsze są obliczenia tym więcej czasu 
zajmują. Na wolniejszych komputerach może to powodować utratę płynno-
ści symulacji („rwanie” obrazu, skokowy ruch innych pojazdów)

Dystans wyświetlania obiektów
Parametr określający jak bardzo oddalone obiekty mają być wyświetlane 

na w symulacji. Im więcej obiektów jest widocznych tym większe obciążenie  
procesora głównego i karty graficznej. Na wolniejszych komputerach może 
to powodować utratę płynności symulacji („rwanie” obrazu, skokowy ruch in-
nych pojazdów)

Wyłączanie komputera
Ustawienie decydujące o tym, czy po zakończeniu programu sterującego 

(zmiana plansz itp.) ma być również wyłączany komputer.

Rodzaj zainstalowanej drukarki
Pozwala określić rodzaj papieru obsługiwanego przez podłączoną drukarkę. 

Automatyczny druk raportu
Pozwala określić, czy i w jakiej sytuacji po zakończeniu ćwiczenia ma być 

samoczynnie drukowany raport.

Zamiana kanałów audio
 Włączenie tej opcji umożliwia zamianę miejscami kanałów lewego i prawe-

go bez fizycznej zamiany miejscami głośników. Domyślnie: Nie.

Załadunek pojazdu
Parametr określający stopień obciążenia pojazdu ładunkiem. 

Do wyboru: Typowy / Maksymalny / Przeciążony. Domyślnie: Typowy.
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6. Pojazdy

Dostępne pojazdy

    
Dostępne deski wskaźników

 Ogólna      Fiat Punto

 Toyota Yaris      Peugeot 207

Dostępne wersje skrzyni biegów

  manualna  automat (tylko sam. osobowy)  

7. Warunki atmosferyczne
Pogodny dzień

Mgła w dzień
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Śnieg w dzień

Deszcz w dzień

Pogodna noc

Deszcz w nocy

Śnieg w nocy
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8. Opis przeznaczenia plansz

Ruszanie, zmiana biegów

Plansza zawierająca prosty odcinek jezdni służący wyłącznie do nauki ruszania i za-
trzymywania się. Możliwe ćwiczenia zmiany biegów. 

Zakręty

Plansza wymuszająca dobór prędkości pojazdu do ukształtowania terenu (zakrę-
ty i wzniesienia).

Zakręty z samochodami

Plansza na której jadące z naprzeciwka pojazdy wymuszają na ćwiczącym jazdę 
wyłącznie po swoim pasie ruchu.

Labirynt

Plansza umożliwiająca naukę manewrowania pomiędzy nieruchomymi przeszko-
dami z doborem prędkości obrotu kierownicy do prędkości jazdy. Zalecana jazda na 
min. 2 biegu z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h
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Plac manewrowy

Plansza pozwalająca ćwiczyć jazdę po łuku (wymiary łuku dla kategorii B). Na plan-
szy znajduje się też wzniesienie do nauki ruszania z użyciem hamulca ręcznego.

Jazda po łuku

Specjalna plansza zawierająca jezdnię z powtarzającymi się zakrętami wg wymia-
rów łuku na placu manewrowym dla kategorii B. Zalecana jazda do tyłu. 

Uwaga: wysokie krawężniki wymuszające utrzymanie się w obrębie łuku.

Parkowanie

Jezdnia z zatokami do parkowania równoległego, prostopadłego i skośnego. 
Na zatoczkach poustawiane samochody pomiędzy którymi można parkować.

Zakręty z ruchomymi kamieniami

Jezdnia jak na planszy „Zakręty”, ale z gór staczają się kamienie i wpadają na jezd-
nię w sposób nieprzewidywalny dla kierującego.

Umożliwia ćwiczenia obserwacji jezdni i pobocza jak też reakcji na nieoczekiwane 
przeszkody na jezdni.

Pogłębia umiejętność posługiwania się sprzęgłem, biegami, kierownicą i hamul-
cem.
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Skrzyżowania z samochodami

Klika skrzyżowań z samochodami poruszającymi się wg zasad ruchu drogowego. 
Skrzyżowania: równorzędne, o zmiennym przebiegu pierwszeństwa, rondo.

Uważaj na pojazdy!

Plansza zawierająca naprzemienne skrzyżowania ze znakiem STOP i ustąp.
Kontrola prędkości i zatrzymania się na znak STOP przed linia oznaczającą miejsce 

zatrzymania.

Wyprzedzanie, omijanie

Plansza pozwalająca wyprzedzać inne pojazdy, w niektórych miejscach przeszko-
dy uniemożliwiające wyprzedzanie jak i miejsca gdzie wyprzedzanie jest niebez-
pieczne (np. przed wzniesieniem)

Pomiar czasu reakcji

Plansza przeznaczona wyłącznie do pomiaru czasu reakcji od wydania polecenia 
natychmiastowego zatrzymania do momentu rozpoczęcia hamowania. Nie jest mie-
rzony czas od wydania polecenia do zatrzymania, a tylko czas reakcji na polecenie!
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Sygnalizacja świetlna [wersja testowa]

Skrzyżowania z ruchem kierowanym sygnalizacją świetlną.

Slalom

Plansza do nauki jazdy w slalomie, np. w kontrolowanym poślizgu na hamulcu 
ręcznym.

9. Komunikaty symulatora wyświetlane w trakcie ćwiczeń
Kolizja – Zderzenie z innym pojazdem lub przeszkodą ruchomą lub nieru-

chomą. Kolizję powoduje tylko uderzenie z określoną prędkością z uwzględ-
nieniem masy zderzających się obiektów.

STOP – zatrzymaj się – Przekroczenie linii zatrzymania bezwarunkowego 
bez zatrzymania się (badane czy prędkość > 0)

Wjazd na czerwonym świetle – wjazd za sygnalizator kiedy światło na nim 
tego zabrania. Wjazd na czerwonym+żółtym jest traktowany jak wjazd na 
czerwonym

Zakaz wjazdu lub skrętu – wjazd w jezdnię, gdzie jest to zakazane.
Zwolnij – przekroczona dopuszczalna w danym miejscu prędkość
Zapnij pas bezpieczeństwa – jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa 

(można wyłączyć sprawdzanie w Ustawieniach)
Włącz światła – jazda bez włączonych świateł mijania (można wyłączyć 

sprawdzanie w Ustawieniach)
Wciśnij sprzęgło – zmiana, włączenie lub wyłączenie biegu bez dociśnięcia 

pedała sprzęgła (tolerancja zmieniania w Ustawieniach)
Silnik już pracuje – próba uruchomienia pracującego już silnika
Najpierw się zatrzymaj – włączenie biegu wstecznego kiedy pojazd toczy 

się do przodu
Jedziesz naciskając sprzęgło – jazda dłużej niż 5 sekund na niepełnym za-

sprzęgleniu (na półsprzęgle)
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Zmniejsz obroty lub puść sprzęgło – zbyt duże obroty silnika wynikające z 
niecałkowitego zasprzęglenia biegu (jazda na półsprzęgle)

Włącz wyższy bieg – zbyt duże obroty silnika w stosunku do prędkości jaz-
dy. Sugerowana zmiana biegu na następny (tylko przy biegach 1..4)

Włącz niższy bieg – zbyt małe obroty silnika w stosunku do prędkości po-
jazdu. Sugerowana zmiana biegu na niższy (tylko przy biegach 3..5)

Zmniejsz obroty – zbyt wysokie obroty silnika na biegu wstecznym.
Silnik przeciążony – unieruchomienie silnika spowodowane przeciąże-

niem np. przez zbyt gwałtowne puszczenie sprzęgła lub podjazd pod wznie-
sienie na nieodpowiednim biegu

Zwolnij hamulec ręczny – unieruchomienie silnika przez ruszanie na „za-
ciągniętym” hamulcu ręcznym

Wyłącz światła, silnik nie pracuje – włączone światła przy niepracującym 
silniku.

Uruchom silnik i rozpocznij ćwiczenie – komunikat zachęcający do uru-
chomienia silnika (nie jest zapisywany w raporcie)

Koniec paliwa – paliwa starcza na jazdę w czasie ok. 45-60 min – zależne od 
wykorzystywanych obrotów silnika (nie jest zapisywany w raporcie)

Tylko w trakcie pomiaru czasu reakcji
Hamuj – polecenie natychmiastowego zatrzymania się. Może pojawić się 

tylko na wybranej planszy, nie częściej niż co 20 sekund, gdy pedał przyspie-
szenia jest naciśnięty (jazda), włączony bieg wyższy niż 1, prędkość wyższa 
niż 30 km/h.

Czas reakcji: (Super/OK/Dobrze/Źle/Fatalnie) – Wynik pomiaru czasu re-
akcji od momentu pojawienia się polecenia zatrzymania do momentu naci-
śnięcia pedała hamulca (min. 5% zakresu).

Tylko przy automatycznej skrzyni biegów:
Nie uruchomisz silnika na biegu – Program blokuje uruchamianie silnika 

kiedy jest włączony bieg, należy włączyć P lub N.
Uruchamiając silnik naciśnij hamulec – Program blokuje uruchamianie sil-

nika bez wciśniętego hamulca
Zmieniaj biegi na hamulcu – komunikat przy zmianie biegu bez wciśnięcia 

hamulca (oprócz biegu 2)
Nie zmieniaj biegu jadąc – komunikat przy zmianie biegu w czasie gdy po-

jazd się porusza (oprócz biegu 2)
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Instalacja i konfiguracja oprogramowania
1. Zainstalować sterowniki dostarczane na płycie CD z zestawem kierowni-

cy Logitech G25
2. Zainstalować oprogramowanie Symulatora (wystarczy włożyć płytę do 

napędu CD – instalator symulatora uruchomi się samoczynnie)
3. Podłączyć klucz licencyjny do wolnego portu USB (bez klucza program 

nie działa)
4. W sterowniku kierownicy (Panel sterowania/kontrolery gier/właściwości) 

ustawić:
– rozdzielność pedałów gazu i hamulca (domyślnie po instalacji razem)
– kąt obrotu kierownicy 900 stopni (domyślnie po instalacji tylko 180 stopni)

5. Program został tak przygotowany, aby do obsługi nie była potrzebna kla-
wiatura i myszka. Obsługujemy go tylko przy pomocy przycisków na kon-
soli kierownicy. Oprócz tego działają na klawiaturze klawisze strzałek i Enter 
(głównie przydatne na ekranie wyboru trasy i samochodu, gdy nie jest pod-
łączona kierownica).

6. Znaczenie klawiszy jest opisane na ilustracji wyświetlanej po uruchomie-
niu programu do wyboru plansz i samochodów.

7. Program domyślnie jest ustawiony na rozdzielczość 1280x1024 pikseli i 
ekran panoramiczny. Rozdzielczość i proporcje ekranu można zmienić po wej-
ściu w „Ustawienia”.

8. Jeśli pomimo wybrania odpowiedniej rozdzielczości symulacja nie uru-
chamia się i zgłasza błąd inicjalizacji grafiki 3D, należy zmienić w Ustawienia-
>Akceleracja grafiki 3D na „3D programowe”.
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9. W przypadku szybkich komputerów (dobra karta grafiki) można zmienić 
w Ustawienia->Tryb wyświetlana na „Cały ekran z synchronizacją”. Spowoduje 
to płynniejsze wyświetlanie grafiki

Ustawienia wyświetlania
Praca na 3 monitorach (z użyciem zewnętrznej karty grafiki – rozdzielacza 

obrazu Matrox TripleHead2Go)
– należy ustawić rozdzielczość pulpitu na 3840x1024
– w ustawieniach symulatora wybrać rozdzielczość 1280x1024
– w ustawieniach symulatora ustawić ilość obsługiwanych ekranów na 3
Praca na 4 monitorach (z użyciem dwóch zewnętrznych kart grafiki – roz-

dzielaczy obrazu Matrox DubleHead2Go)
– w sterowniku karty graficznej – ustawieniach pracy wielomonitorowej 

– należy wybrać tryb „Rozstaw poziomy”. Powoduje on, że obydwa wyjścia 
karty grafiki są traktowane jak jeden monitor o podwójnej szerokości. Ilość 
obsługiwanych monitorów jest zwielokrotniana rozdzielaczami obrazu.

– należy ustawić rozdzielczość pulpitu na 5120x1024
– w ustawieniach symulatora wybrać rozdzielczość 1280x1024
– w ustawieniach symulatora ustawić ilość obsługiwanych ekranów na 4
– w tym przypadku monitory lewy i środkowy są traktowane przez kompu-

ter jako pierwszy monitor, a prawy i tylny jako drugi monitor

W przypadku innych zestawów niż 3M i 4M:
– Zalecamy monitor panoramiczny (16:9) nie mniejszy jak 22” lub telewizor 

LCD (rozdzielczość zalecana minimum 1280x768, lepiej FullHD 1920x1080).
– Komputer powinien być wyposażony zestaw głośnikowy (co najmniej 2 

głośniki).
– Do komputera nie powinien być podłączony inny sterownik gier (joystick, 

game pad itp.)
– Program posiada duże możliwości ustawień np. czułości i zakresu pra-

cy pedałów, czułości i sił na kierownicy, itp. W sprawie indywidualnej zmiany 
tych parametrów prosimy o kontakt. 
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Obraz wyświetlany na ekranach zależnie od wersji
Jeden ekran. Lusterko wsteczne wyświetlane na ekranie

Dwa ekrany (przód-tył). 
Lusterko fizyczne zamocowane na przednim ekranie

 Trzy ekrany. Poziomy kąt widzenia 180 stopni. 
Lusterko wyświetlane na ekranie środkowym

 Cztery ekrany. Poziomy kąt widzenia z przodu 180 stopni. 
Lusterko fizyczne zamocowane na przednim ekranie
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Aktualizacja oprogramowania Symulatora Maxelka
Aby przeprowadzić instalację aktualizacji należy wyłączyć program do 

zmiany parametrów ćwiczeń (sterujący) bez wyłączania systemu Windows.
Od wersji 1.70.20 wystarczy wyjąć z komputera klucz zabezpieczający. Po 

chwili pojawi się w nagłówku czerwony napis „Brak klucza zabezpieczające-
go” i program sterujący zakończy pracę pozostawiając dostępny pulpit syste-
mu Windows.

Od wersji 1.50.60 w „Ustawieniach” jest dodany parametr określający czy 
przy wyjściu z programu ma być wyłączany komputer. W tym przypadku wy-
starczy ustawić tak, aby komputer się nie wyłączał i wyjść z programu.

W starszych wersjach można ten sam efekt uzyskać zakańczając pracę pro-
gramu przez wybieranie [Koniec] i potwierdzenie [Tak] jednocześnie cały 
czas trzymając wciśnięte przyciski [Zasilanie] i [Zapłon].

Można też uruchomić komputer bez klucza zabezpieczającego. Przy starcie 
oprogramowania pojawi się komunikat „Brak Klucza” – wystarczy podłączyć 
myszkę i kliknąć w przycisk tego komunikatu.

Kiedy na ekranie jest widoczny pulpit Windows należy włożyć do czytnika 
CD płytę z aktualizacją. 

Aktualizacja rozpocznie i zakończy się samoczynnie.
Po zakończeniu program wyświetli komunikat z prośbą o wyjęcie płyty z 

czytnika i ponowne uruchomienie komputera (wyłączenie i włączenie).
Jeśli był odłączany klucz zabezpieczający, to prosimy nie zapomnieć go po-

nownie podłączyć. Można to zrobić już w trakcie trwania instalacji aktualiza-
cji lub po jej zakończeniu.

UWAGA: Instalacja aktualizacji w trakcie pracy programu sterującego 
(do zmiany parametrów ćwiczeń) lub w trakcie trwania symulacji (ćwicze-
nia) powoduje niepoprawną konfigurację oprogramowania, przejawia-
jącą się np. brakiem reakcji na naciskanie przycisków. 

Nie powoduje to uszkodzenia symulatora ale jeśli taka sytuacja nastąpi, to 
należy ponownie zainstalować oprogramowanie (aktualizację) wg. wskazó-
wek jak wyżej. W przypadku trudności prosimy o kontakt z firmą EduCar.
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Wymiary – zapotrzebowanie miejsca 

Elementy
składowe 

stelaża
1. rama główna - podstawa
2. słupki pionowe (2 szt. L i P)
3. ramię monitorów
4. mocowanie kierownicy
5. podstawa komputera
6. mocowanie biegów
7. podstawa fotela (2 szt.)
8. fotel regulowany

1

2

3

4

56
7

8
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Połączenia elektryczne podzespołów - ZML1MS
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Połączenia elektryczne podzespołów - ZML3MS
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Połączenia elektryczne podzespołów - ZML3MS

konfiguracja z użyciem TripleHead2Go
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Połączenia elektryczne podzespołów - ZML4MS
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Karta Gwarancyjna

Typ symulatora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Numer seryjny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data wydania urządzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Warunki Gwarancji
Karta gwarancyjna jest ważna na terenie kraju i tylko dla urządzeń 

zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.  Sprzedawca gwarantuje sprawne działanie całego urządzenia w okresie 12 miesięcy 

od daty wydania urządzenia Kupującemu, o ile gwarancja producenta podzespołów 
nie mówi inaczej (projektory, monitory, komplet kierownicy).

2.  Zgłoszone w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez firmę Educar w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Termin usunięcia wady lub usterki może być 
wydłużony o czas potrzebny do sprowadzenia niezbędnych części zamiennych.

3.  Gwarancji udziela się od daty montażu zestawu zakończonego uruchomieniem. 
4.  Okres gwarancji wydłuża się o czas od zgłoszenia do naprawy sprzętu.
5.  Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:
 –  używania, konserwacji lub przechowywania niezgodnego z Ogólnymi 

Warunkami Eksploatacji,
 –  samowolnych dokonywanych przez użytkownika napraw lub inne, nie upraw-

nione przez producenta osoby,
 – przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
 – zmian w zainstalowanym oprogramowaniu,
 –  używaniem do innych celów niż praca symulatora urządzeń wchodzących w 

skład zestawu (projektory, monitory, głośniki, komputer),
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 –  dokonywania samodzielnej rekonfiguracji lub modyfikacji zakupionego sprzętu,
 –  uszkodzeń wywołanych wysoką temperaturą i substancjami chemicznymi.
 –  przyczyn innych niż wady tkwiące w urządzeniu, w szczególności eksploatacji 

sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub w środowisku od-
biegającym od wskazanego przez producenta,

 –  zdarzeń pozostających poza możliwościami przewidzenia przez producenta, ta-
kimi jak niewłaściwe napięcie w sieci zasilającej lub zdarzeń losowych takich jak: 
wyładowania atmosferyczne, powódź lub zalanie sprzętu, pożar, wybuch, zawa-
lenie budynku lub inne zdarzenie powodujące możliwość uszkodzenia sprzętu.

 – celowego uszkodzenia sprzętu 
6.   Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i podzespołów ulegających 

naturalnemu mechanicznemu zużyciu w czasie użytkowania sprzętu. 
7.  Samodzielne dokonywanie napraw lub dokonywanie napraw przez osoby nie-

upoważnione, zdejmowanie obudowy, uszkodzenie plomb lub jakiejkolwiek pró-
by ingerencji wewnątrz urządzenia powodują natychmiastową utratę uprawnień 
z tytułu gwarancji. 

8.  W przypadku naprawy sprzętu w miejscu użytkowania reklamujący powinien za-
pewnić miejsce i warunki do naprawy sprzętu.

9.  W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszty 
interwencji.

10.  Wybór sposobu usunięcia wady lub naprawy usterki należy do producenta.
11.  Wszystkie wadliwe elementy sprzętu wymienione w trakcie napraw przechodzą 

na własność producenta.
12.  W przypadku wymiany w trakcie naprawy części lub podzespołu urządzenia, ter-

min gwarancji na te części i podzespoły biegnie od nowa od dnia oddania spraw-
nego sprzętu.

13.  Zgłaszający sprzęt do naprawy winien we własnym zakresie zabezpieczyć sprzęt 
do momentu naprawy i odłączyć przewód zasilający.

14.  Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie 
urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż tkwiące w urządzeniu. Uprawnienia z 
tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się 
zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia lub jakichkolwiek 
innych odszkodowań z tytułu wszelkich możliwych szkód majątkowych i nie ma-
jątkowych. 

15.  W przypadku stwierdzonego braku możliwości naprawy sprzętu, lub wielokrot-
ności napraw tego samego, istotnego podzespołu, klientowi przysługuje prawo 
do wymiany podzespołu na nowy, wolny od wad.

16.  Gwarancją objęte są wady fizyczne urządzenia zmniejszające jej wartość lub uży-
teczność uniemożliwiające eksploatację urządzenia zgodnie z jej przeznacze-
niem przez producenta.

17.  We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepi-
sy Kodeksu Cywilnego.




