
2016جهاز سبورتراكس واي بي للتبع لرالي الجزائر 

  بإرسال موقعك أوتوماتيكيا$، كما يمكنك اس�تخدامه لرس�ال واس��تلم رس�ائل قص�يرة ف�ي أي نقط�ة3واي بييقوم جهاز 
 م��ن مس��ار الس��باق ش��رط أن تك��ون ف��ي موق��ع مكش��وف عل��ى الس��ماء بش��كل مباش��ر، فه��ذا الجه��از ليلزم��ه إن��ترنت، ول
 يلزمه شبكة اتصالت هاتفية أو خليوية.  يستيقظ هذا الجهاز أوتوماتيكي��ا$ بف�ترات منتظم�ة ليلتق�ط موقع�ك معتم�دا$ عل�ى
 شبكة القمر الصناعي "جي بي إس" ، ومن ث�م يب�ث ه�ذا الموق�ع خلل ث�واني إل�ى س��بورتراكس، مس�تخدما$ ش�بكة القم�ر
 الصناعي إيريديوم.  وبهذا تصلنا الرسائل من إيري��ديوم، وبالت�الي تت�م مراقب�ة جمي�ع مواق�ع المتس�ابقين ورس�ائل الط��وارئ

الواردة منهم في مركز إدارة السباق.  

رسال رسالة من قائمة الرس��ائل النص�ية الموج�ودة   إن هذه التقنية تمكنك من التواصل مع مركز السباق عبر اختيار وا@
 س��لفا$ بالجه��از، أو كتاب��ة رس��التك الخاص��ة، وس��يقوم مرك��ز الس��باق بإرس��ال ج��واب بأس��رع م��ايمكن، يمكن��ك قراءت��ه عل��ى
 شاش���ة جه���از س���بورتراكس الخ���اص ب���ك.  أم���ا ف���ي ح���الت الط���وارئ الش���ديدة، يوج���د ف���ي الجه���از زر محم���ي للط���وارئ

SOS.بمجرد الضغط عليه يتم إرسال رسالة طلب مساعدة طبية عاجلة ،
  لي توص�يلت كهربائي��ةيعم�ل ه�ذا الجه��از ببطاري��ة داخلي�ة تكف�ي لع�دة أي�ام وتغط��ي ف�ترة الس�باق، ولي�س هن�اك داع�ي

، ويأتي على نموذجين: من المركبة
 جه��از خ��اص للمتس��ابقين عل��ى ال��دراجات الناري��ة، ويح��وي عل��ى ه��وائي داخل��ي ويحمل��ه المتس��ابق ذات��ه (عل��ى جس��مه)،

حتى يسهل الوصول إليه في حال الحوادث.  
 أما بالنسبة للسيارات، فيمكن تثبيته على قفص الحماية الداخلي في السيارة أو على لوحة القيادة، ويتم تزويده بهوائي

(أنتينا) خارجي،  وليلزم شراء أو تثبيت أية قواعد أو أسلك خاصة.



تثبيت الجهاز:
الدراجات النارية والسيارات الرباعية:

 يت���م تس���ليم الجه���از م���ع محفظ���ة طري���ة يج���ب أن يوض���ع ب���داخلها، ويج���ب أن يوض���ع م��ع المتس���ابق نفس��ه ولي���س عل���ى
 ، وشاش��ة الجه��ازيج��ب أن يك��ون اله��وائي (النتين��ا) نح��و العل��ىالدراج��ة، وينص��ح بوض��عه داخ��ل حقيب��ة الظه��ر، كم��ا 

 .  يرجى مراعاة عدم تعرض الزرار للضغط، ويجب عدم تغطية الجهاز بأجسام معدني��ة، أو حاوي��ة عل��ىنحو الخارج
الكربون.  

  

ع بش�كل �Rل، ومتوض�Rاز مفع�ن أن الجه�د م�باحا$ بالتأك�قبل نقطة انطلق السباق، سيقوم أحد تقنيي سبورتراكس يوميا$ ص 
 صحيح.  وأثناء السباق، سيقوم تقني سبورتراكس، أو أحد المنظمين بالتحقق عشوائيا$ من أن الجهاز موضوع بالمكان

والشكل الصحيح.  

السيارات والشاحنات:
  م�زودة بقاع�دة بس�يطة يمك�ن تثبيته��ا عل�ى القف�ص (الهيك�ل) ال�داخلي للس�يارة، بش��ريط ح�ابس3س�تكون أجه�زة واي ب�ي 

بلستيكي مدعم، أو على لوحة القيادة بشريط لصق مدعRم (فيلكرو).



  يج��ب أن يت��م توص��يل اله��وائي الخ��ارجي (النتين��ا) إل��ى س��قف المركب��ة الخ��ارجي دون ح��واجز، بمعن��ى أن��ه يج��ب أن
 ي��واجه الس��ماء بش��كل واض��ح ليتمك��ن م��ن الرس��ال.  ولتغذي��ة الجه��از يل��زم توص��يل كاب��ل كهرب��ائي ص��غير مباش��رة إل��ى

  ف�ولت ف�ي مقدم�ة المركب�ة بجه�ة الملح، وخلل الفح�ص12بطارية السيارة، لذلك يجب تجهيز نقط�ة تغذي�ة كهربائي�ة 
 الفن��ي، س��يقوم تقن��ي س��بورتراكس بمس��اعدتكم لتوص��يل الجه��از وتث��بيته ف��ي المركب��ة.  وف��ي أي��ام الس��باق، س��يقوم التقن��ي

يوميا$ قبل النطلق بالتأكد من أن الجهاز مفعRل.  

3كيفية استخدام جهاز واي بي
من أجل سلمتكم، يجب عدم تغيير موقع الجهاز بتاتا$ أثناء السباق.

 يج��ب عل��ى متس��ابقي ال��دراجات الناري��ة التأك��د م��ن أن الجه��از موض��وع بش��كل ص��حيح وبالمك��ان المناس��ب ف��ي حقيب��ة
 الظه�ر.  أم��ا بالنس��بة للس�يارات، فيج�ب التأك��د م�ن أن اله��وائي الخ��ارجي عل��ى م��رأى مباش��ر للس�ماء ليتمك�ن م�ن الب�ث.
 في حال انقلب السيارة (لسمح ال)، يرجى التأكد من أن توصيلت الهوائي لم تتأذى وأنها لزالت تعمل، وفي ح��ال

عدم التأكد من فاعليتها، يرجى إعلم منظمي الرالي أو مركز السباق حتى يتم تبديل الجهاز أو الهوائي.

SOS زر الطوارئ استخدام
 بشكل متواص,لف��ي ح��الت الط��وارئ إن ك��ان يلزم��ك رعاي��ة طبي��ة عاجل��ة اض��غط 
  ث���وان، يت���م بع���د5عل���ى زر الط���وارئ وس���يظهر عل���ى الشاش���ة مباش���رة ع��د تن���ازلي ل 

 انته��اء الع��د ف��ورا$ إرس��ال طل��ب الط��وارئ إل��ى مرك��ز الس��باق.  وس��تأتيك بع��دها رس��الة
  دق��ائق3تأكي��د م��ن مرك��ز الس��باق، وف��ي ح��ال ع��دم اس��تلم رس��الة التأكي��د خلل م��دة 

يرجى معاودة الطلب.

 بع��د الض��غط عل��ى زر الط��وارئ، إن ك��ان بإمكان��ك، يج��ب أن تق��وم بإرس��ال تفاص��يل
أكثر عبر الدخول لخيارات الرسائل في جهازك.



كيفية إرسال الرسائل:

إرسال رسالة من قائمة القوالب الجاهزة:

 OK اضغط زر .1
كي تفعRل الشاشة.

 OK اضغط زر .2
 مرة ثانية فترى كلمة

MESSAGES

 OK اضغط زر .3
 مرة أخرى فترى كلمة

NEW 
MESSAGES

  لترى قائمة الرسائلOK اضغط زر.4
 وبإمكانك الصعود والنزول في القائمة
 لختيار الرسالة المناسبة باستخدام زر
OKأعلى/أسفل، ثم ثبت اختيارك بضغط 

 تحقق من أنها الرسالة المناسبة. 5
 للرسالOKواضغط 

 انتظرحتى يتم إرسال الرسالة تماما$.6



رسال رسالة نصية: تحرير وا9

  كيOK اضغط زر .1
تفعRل الشاشة.

  مرةOK اضغط زر .2
 ثانية فترى كلمة
MESSAGES

  مرةOK اضغط زر .3
 أخرى وانزل بالقائمة لتصل

FREETEXTإلى 

  ابدأ بكتابة النص الذي ترغب.4
 باستخدام زر يمين/يسار و زر أعلى/أسفل

 لختيار الحرف المناسب بالضغط على
OKحتى تنتهي من كتابة النص، ثم، 

OKاضغط 
 OK تحقق من نص رسالتك واضغط .5

للرسال

 انتظرحتى يتم إرسال الرسالة تماما$.6

كيفية قراءة الرسائل الواردة:
  يتم تفعيل الشاشة وتكون في الص�فحة الرئيس�ية، حي�ث ت�رى ف�ي الحق�ل الول ف�ي جه�ة اليس�ارOKبالضغط على زر 

In / ( واردة���ائل ال���ي الرس���وه ) outع���ون الوض���ذا يك���به .( د���ل بع���رسmم ت���ال، أي ل���د الرس���تي قي���ائل ال���ي الرس���وه )  
كالتالي:

In:0/Out:0.أي أنه ليوجد أية رسائل واردة وليس هناك أي رسالة قيد الرسال 
In:0/Out:1.(أي لم يتم إرسالها بعد من جهازك) أي أنه يوجد رسالة قيد الرسال 
In:1/Out:0:أي أنه يوجد رسالة واردة ويجب قراءتها، ويتم كالتالي 



OK. اضغط زر 1
MESSAGES. اختر قائمة الرسائل 2
OK. اضغط زر 3
INBOX. اختر صندوق الوارد 4
 على الرسالة الواردة لتفتحها وتقرأها.OK. اضغط 5

مبلغ التأمين:
  ي��ورو، يت��م اس��تعادته بع��د تس��ليم1000، يت��وجب دف��ع مبل��غ ت��أمين (أل��ف) 3عن��د اس��تئجار جه��از س��بورتراكس واي ب��ي 

الجهاز لسبورتراكس في نهاية السباق، أو في حال النسحاب قبل نهاية السباق.
 يت�م تحص��يل المبل��غ م�ن المتس��ابقين أثن�اء التس�جيل الداري للس��باق، حي�ث يمكنك��م ال��دفع نق��دا$ أو بش��يك مص��رفي، وف��ي
 ح��ال ال��دفع، يت��م تس��ليمك بطاق��ة الكتروني��ة تحم��ل رقم��ك ف��ي الس��باق.  ه��ذه البطاق��ة اللكتروني��ة تخول��ك لس��تلم جه��از
 سبورتراكس الخاص بك أثناء الفحص الفني للسيارات فقط، أما بالنسبة لمتسابقي الدراجات النارية فيتم استلم الجهاز

مقابل البطاقة في اليوم الول للسباق قبل نقطة النطلق.  
 البطاقة اللكترونية هذه ه�ي بمثاب�ة وص�ل اس�تلم للمبل�غ، أي أن�ه لب�د م�ن أن يك�ون بحوذت�ك إم�ا البطاق�ة، أو الجه�از

لتتمكن من تسليمه واستعادة مبلغ التأمين.
 لتت��م إع��ادة المبل��غ ف��ي ح��ال ع��دم إعادت��ك للجه��از، أو ف��ي ح��ال التل��ف الت��ام للجه��از.  أم��ا ف��ي ح��ال الخل��ل أو العط��ل

القابل للتصليح، فإن كلفة التصليح ستقتطع من مبلغ التأمين.
 في حال النسحاب قبل النهاية الرسمية للسباق، فإن الجهاز يجب أن يmسلRم إلى تقني سبورتراكس تحديدا$، وسيقوم ه��و

بدوره بتسليمك البطاقة الخاصة بك، والتي تخولك من استعادة مبلغ التأمين في مركز السباق.
 في الحالت العادية، يت�م تحص�يل الجه�زة ف�ي نهاي�ة الس�باق عن�د نقط�ة النهاي�ة، وتس�ليم ك�ل متس�ابق البطاق�ة الخاص�ة

به، ويقوم هو بدوره باستعادة المبلغ في مركز السباق.
  ي�ورو لك�ل أس�بوع100في حال الت�أخير ف�ي إع�ادة الجه�از إل�ى س��بورتراكس، بع�د انته�اء الس�باق، يقتط�ع مبل�غ  (مئة) 

تأخير.


