
 
 

 
 

 
 

 كلفط ملعت زیزعتل ةیصن لئاسر
 

 ةدعاسمل يناجملا ردصملا اذھب كدیوزتب نسنوكسیو ةیالو يف تالئاعلاو لافطألا مسق دعسی !Ready4K يف كب ًابحرم
 .ماعلا لاوط ھب ةصاخلا ملعتلا فادھأ قیقحتل حیحصلا راسملا ىلع ءاقبلا ىلع كلفط
 

 ؟ملعتلا ىلع يلفط Ready4K دعاسی فیك
 .عوبسأ لك ةلھس ةیمیلعت ةطشنأو حئاصن 3 كل لسری Ready4K جمانرب
 رھظت .يسردملا ھفص وأ كلفط رمعل ًاقفو اھاقلتت ةیصن ةلاسر لك ةباتك متت
 ىلع كلفط ةدعاسمل ةعئار ةقیرط يھ Ready4K ةطشنأب مایقلا نأ ثاحبألا
 .حیحصلا راسملا ىلع ءاقبلا

 كنكمی يتلا ةطشنألا لثم يمویلا كنیتور ىلع Ready4K حئاصن دمتعت
 نود .ةبجو ریضحت دنع وأ مامحتسالا ءانثأ وأ سبالملا ءادترا دنع اھمادختسا
 .ةصاخ داوم وأ يفاضإ تقو وأ تنرتنإلا ىلإ ةجاحلا

 تالئاع نم دیدعلا اھدجت يتلا نسنوكسیو رداصم ىلإ طباور اًضیأ ىقلتتس
 .ةدیفم نسنوكسیو

 ؟ھلعفل ةجاحب انأ يذلا ام
 ،تاونس 5-0 نیب هرمع حوارتی لفطل نسنوكسیو ةیالو نم ةلئاع كتفصب
 لاسرإ وأ wi.ready4k.com ةرایز لالخ نم ًاناجم لیجستلا كنكمی

DCF 70138 ىلإ. 

 تانایبلا راعسأ قبطت  دق ھنأ نم مغرلا ىلع قالطإلا ىلع ةفلكت دجوت ال
 STOP لاسرإ قیرط نع تقو يأ يف كارتشالا ءاغلإ كنكمی .لئاسرلاو
 .70138 ىلإ
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