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دليل المستخدم   

soundracerتهانينا لكم بشراء  وكن مستعداً لالستمتاع بصوت. أهالً وسهالً !   محرك  
! السيارات السوبر رياضية المثير  

 ماذا تحتاج

 12v\24vالذي يولد نبضات صغيرة بنظام AC متناوب  بنظام يولد تيارسيارة  •
 .ومعظم السيارات في السوق متوافقة

 .في السيارة 12v\24vمأخذ قداحة سجائر  •

 ).FM(نظام سيارة راديو مع مستقبل  •
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 4صفحة   FMاستخدام خط اإلرسال  .4

 5إذا لم تعمل كما هو متوقع       صفحة  .5

 7المواصفات        صفحة  .6
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 Soundracer تشغيل 

فــــــي وضــــــعية ) مبــــــدل الســــــرعة(ناقــــــل الحركــــــة امــــــل اليــــــد و وضــــــع رفــــــع فر  .1
 )N(محايد 

فــــــــــــــي مأخــــــــــــــذ قداحــــــــــــــة الســــــــــــــجائر  soundracerوضــــــــــــــع جهــــــــــــــاز  .2
v12\v24  ــــــردد العــــــرض لتــــــدل  شاشــــــةحيــــــث ينبغــــــي أن تضــــــيء ــــــى ت عل

FM  ــــــم يحــــــدث ذلــــــك ــــــاح بشــــــكل تلقــــــائي، وإذا ل فيجــــــب أن يــــــدار مفت
 .عند التشغيلوسترى ضوء الشاشة  ONالتشغيل إلى وضعية 

ه إلـــى تـــردد ال يوجــــد فيـــه أي محطــــة وضــــبط  FMقـــم بتشـــغيل مســــتقبل .3
لضــــــــبط ) -(أو (+) soundracerاضــــــــغط علـــــــى زر جهــــــــاز  . إذاعيـــــــة

وبــــــذلك يجــــــب أن تســــــمع صــــــوت محــــــرك ،  FMنفــــــس تــــــردد مســــــتقبل 
رياضــــــي، قــــــم بضــــــبط مســــــتوى الصــــــوت ) ريالنتيــــــه ( يعمــــــل بــــــدون حمــــــل 

 .على الراديو بحيث تسمع الصوت بشكل واضح

د /دورة 3000ـ  2500غيل المحـــــرك و اضــــبط دورانـــــه إلـــــى ابــــدأ بتشـــــ .4
يجــــب أن تســــمع . وذلــــك بالضــــغط علــــى دواســــة الوقــــود بســــرعة ثــــم تركهــــا

. تنبيهـــــــاً قصـــــــيراُ مــــــــن مكبـــــــرات الصـــــــوت عنــــــــدما يتباطـــــــأ دوران المحــــــــرك
قــــــد وجـــــــد  soundracerصــــــوت التنبيــــــه هـــــــذا يشــــــير إلــــــى أن جهـــــــاز 

ــــــة، بعــــــد حــــــوالي  ــــــدم 5ـ  3إشــــــارة متناوب ا يــــــنخفض دوران ثــــــواني، عن
عنـــــدها يصـــــدر إشـــــارتي تنبيـــــه ) ريالنتيـــــه ( المحـــــرك إلـــــى وضـــــعية الالحمـــــل 
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ـــــــــــى أن جهـــــــــــاز  ـــــــــــق مـــــــــــع دوران   soundracerتشـــــــــــيران إل ـــــــــــد تواف ق
 )ريالنتيه ( المحرك في وضعية الالحمل 

واآلن يمكنــــك الضــــغط علــــى دواســــة الوقــــود واالســــتمتاع !. هــــذا كــــل شــــيء .5
 . بصوت محرك السيارات السوبر رياضية

 .انطلق واستمتع، ولكن ُقْد دائماً بأمان

 نصائح و استدالالت

 & Treble( الصوت يجب معايرة إعدادات صوت الراديو ضبط :صوت المحرك
Bass (حاول أن يكون مضخم الصوت . للحصول على أفضل تجربة للصوت في سيارتك

 .متناسبا مع سماعات الستيريو ليعطي تأثيرا ممتعا

أن يعمل بسرعة دوران محرك  soundracer جهاز تريد محرك إذا كنت: سرعة المحرك
فيمكنك تعديل سرعة الدوران للجهاز و ذلك بضبط سرعة دوران المحرك بوضعية , أقل

ويتم ذلك بالضغط قليال على دواسة الوقود  .على سرعة دوران اكبر) ريالتيه ( الالحمل 
افظ على سرعة دوران محرك بعد سماع صوت التنبيه األول ح, عند بدء تشغيل الجهاز

بسرعة دوران محرك (د وهذا يفيد إذا كنت تقود السيارة /دورة 2000ـ  1500بحدود 
 .أو على الطرق سريعة) عالية

 
 كيف تعمل

تعتمد على اإلشارات الكهربائية المنقولة بواسطة  soundracerتكنولوجيا جهاز 
 .المزودة بها معظم السيارات اليوم) دينامو ( الكبالت الكهربائية الواصلة من المنوبة 
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يلتقط هذه اإلشارة ويحولها  soundracerتردد اإلشارة يتبع سرعة المحرك، و جهاز 
 rpmالزيادة في سرعة دوران المحرك  .محاكاة صوتياً  rpmسرعة دوران محرك  إلى

عة رفع سر  إلىالمحاكاة تتضاعف بمعامل إلعطاء انطباع تسارع أكثر إثارة بدون الحاجة 
استنادًا إلى التغيرات في سرعة دوران و  .مرتفعrpmمستوى  إلىدوران محرك السيارة 

، )ريالنتيه ( الالحمل : أيضًا أصواتًا مختلفة soundracerيصدر  rpmالمحرك 
منخفض، تسارع عند مستوى دوران محرك  rpmتسارع عند مستوى دوران محرك 

rpm أصوات المحرك إلى راديو السيارة بواسطة  يتم نقل. مرتفع و أيضا في حالة التباطؤ
 .المدمج FMجهاز إرسال 

 

FM استخدام خط إرسال 

إلى جهاز ) CD Player(أو ) MP3(ملم لتوصيل مشغل  3,5استخدم كابل ستيريو 
soundracer ملم  3,5وصلة  .لالستمتاع بموسيقاك المفضلة على ستريو السيارة

صوت  و soundracerو مأخذ جهاز  الموسيقىتناسب مخرج السماعات لمشغل 
 .ملم 3.5محرك يصبح صامتاً تلقائياً عند إدخال الوصلة ال

 إذا لم تعمل كما هو متوقع

 .الراديو ال تحافظ على تردد الموجة المختارة بل تغّير التردد إلى محطة أخرىموجة 

لقائياً يستخدم للبحث ت AFعلى الراديو،  ) التردد الصوتي (  AFحاول إيقاف وظيفة 
 .عن أفضل محطة في المنطقة
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حتى  AFاضغط زر . على شاشة العرض AFعلى الراديو، ورمز  AFيوجد عادة زر 
راجع دليل المستخدم لراديو سيارتك، للحصول على وصف مفّصل . AFيختفي رمز 

 .وصحيح

) أنتين ( ائي تفّحْص هو  .والصوت منخفض، مع كثير من الضجيجاستقبال الراديو ضعيف 
 FMومحطات  soundracerتتحدد جودة االستقبال لجهاز . سيارة والراديوال

ال يمكن أن يكون ) األنتين (األخرى عن طريق األنظمة الحكومية، وهذا يعني أن الهوائي 
تأكد من أنه ال يوجد أي محطة إذاعية قريبة من التردد . بعيدًا جدًا عن محطة التحويل

 .المختار

جودة صوت محرك تعتمد بشكل كبير على نظام الصوت في  إن . جودة الصوت منخفضة
الجودة ومضخمات الصوت ذات ) البفالت ( ت السماعا/ مع مستقبالت الراديو . السيارة

مع ستريو السيارات العادية سوف يبقى لديك .العالية سيكون لديك تجربة صوتية مدهشة
, التردد المنخفض مهمة صوت محرك رائع ولكن ربما أقل تأثيرًا، خاصة األصوات ذات

.لذلك اضبط الصوت على الراديو ليناسب ذوقك  

soundracer  ال يستطيع إيجاد سرعة دوران المحركRPM.  إذا لم يكن هناك رنة
في الكشف عن إشارة  soundracerتنبيه أولى أو ثانية، فهناك مشكلة في جهاز 

ث هذا إذا كانت إشارة ويمكن حدو  rpmوسرعة دوران المحرك ) الدينامو ( المنوبة 
حاول إطفاء . الكهربائية األخرى اإلشاراتمنخفضة جدًا بالمقارنة مع ) الدينامو ( المنوبة 

. كهربائية  إشاراتالمروحة، المكيف، المساحات والمصادر المحتملة األخرى التي تصدر 
حاول في سيارة أخرى،  rpmإذا استمر عدم التقاط إشارة سرعة دوران المحرك 

soundracer تعمل في معظم السيارات في السوق. 
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soundracer  ال تتماشى مع سرعة دوران المحركrpm .  إذا كان صوت المحرك
( أعلى في وضعية الالحمل  rpmيتغير بشكل متكرر لمستوى سرعة دوران محرك 

على ) ريالنتيه ( عندها حاول ضبط سرعة دوران المحرك في وضعية الالحمل , )ريالنتيه 
هذا ما يجنب ضبط . راجع نصائح واستدالالت. أعلى rpmتوى سرعة دوران محرك مس

مستويات ( على مستويات ضجيج أعلى والتي تكون  rpm سرعة دوران المحرك 
متدنية لدى بعض السيارات، كما يمكن بهذه الطريقة تجنب مشاكل أخرى في ) الضجيج 

 rpmسرعة دوران محرك 

 

 المواصفات

 LEDمع شاشة  .مدمج FMمستقبل إرسال 

  to 107.9 MHz 88.1: مجال التردد

ملم مع مأخذ 3.5كبل توصيل صوتي   

لف ام تحويل الصوت من مشغل الصوت الخارجي إلى موجة  

 .12V/24V from cig. lighter socket. 30mA/15mA  :المغذية
Fuse 100 mA. 

V8 engine  
Item number: SR0101V8AA   
EAN 07340051901011 
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V10 engine  
Item number:  SR0102V10A   
EAN 07340051901028 

 

 

 

Declaration of Conformity 

We, SoundRacer AB, Åvägen 24, SE-412 51 
Göteborg, Sweden declare under our sole 
responsibility that the product SoundRacer SR010x 
is in conformity with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Article 3.1 a and b 
Article 3.2 
 
Göteborg 2009-08-03 

 

Kenneth Palmestål 
Managing Director 

SoundRacer AB, Åvägen 24 
SE-412 51 Göteborg 

Sweden 
 

info@soundracer.se  
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