
ةدودحملا نوتسغنيك نامض نايب

ديدحتب ربكأ ةعرسب هديرت يذلا مسقلا ىلإً ةرشابم لاقتنالا كنكمي .نوتسغنيك تانامضب ةصاخلا ةلماكلا تامولعملا يلي اميف
ةيلاتلا ةمئاقلا نم هيلإ جاتحت يذلا عوضوملا :

نامضلا ةدم
يناجم ينقت معد

نامضلاب ةبلاطملا تابلطتمو تاءارجإ
ةيلوؤسملا ءالخإ

ماكحألاو طورشلا قفو عينصتلاو داوملا يف بويعلا نم ةيلاخ اهتاجتنم نوكت نأ يلصألا كلهتسملل نوتسغنيك ةكرش نمضت
ةبوطعملا ةعطقلا حالصإب امإ ،راتخت امبسح ،نوتسغنيك ةكرش موقتس ،هاندأ ةحضوملا دويقلاو طورشلا بجومب .انه ةدراولا

ةليدبلا تاجتنملا وأ ةحلصملا عطقلا ديوزت متي .ةديجلا ريغ داوملا وأ عينصتلل دوعي ببس ىلع ًءانب اهلادبتسا وأ اهتاجتنم يف
ةداعإل عضخت يتلا تاجتنملا عيمج رابتخا مت .ةقداصملا ةداعإل ةعضاخ وأ ةديدج امإ نوكتسو ،اهلادبتساب نوتسغنيك لِبق نم
موقتس اهنإف ،جتنملا لادبتسا وأ حالصإ نم نوتسغنيك نكمتت مل اذإ .ةديدجلا تاجتنملل اًيفيظو ةلداعم اهنوك نامضلل ةقداصم

رعس ةميق مأ نامضلا ىلع ًءانب ةبلاطملا ميدقت تقو يف جتنملا ةميق تناك ءاوس ليمعلا باسح يف هعاديإ وأ غلبملا ةداعإب
هرعسو جتنملا فصو كلذكو ،ءارشلا ناكمو يلصألا خيراتلا رهُظي يذلا ءارشلا تابثإ ميدقت بجي .لقأ امهيأ ءارشلا .

مادختسالاو ،مادختسالا ةءاسإو ،ثداوحلاو ،ميلسلا ريغ بيكرتلا نع جتان جتنملل فلت يأ دودحملا نامضلا اذه يطغي ال
يأ وأ ،ةيعيبطلا ريغ ةيكيناكيملا وأ ةيئيبلا فورظلا ،طرفملا وأ يفاكلا ريغ ءابرهكلا دادمإو ،ةيعيبطلا ثراوكلاو ،ئطاخلا
)أ( :نيتيلاتلا نيتلاحلا يف دودحملا نامضلا اذه يرسي ال .جتنملل اهب حرصملا ريغ ليدعتلا وأ حالصإلا وأ كفلا تايلمع نم
اهؤادأ هب طونملا ةفيظولا ءادأل جتنملا مادختسا متي مل )ب( وأ ،ةقفرم تاداشرإ يأ عم قفاوتم لكشب جتنملا مادختسا متي مل

متت مل وأ هنع ةيلصألا فيرعتلا تامولعم ةلازإ وأ وحم وأ رييغت مت جتنم يأ ىلع اًضيأ دودحملا نامضلا اذه يرسي ال
اهريغو ةدحتملا تايالولا حئاول عم قفتي ال امب هعيب ةداعإ مت وأ لمعتسم هنأ ىلع هعيب مت وأ ،حيحص لكشب هتئبعت وأ هتجلاعم

لوعفملا ةيراس ريدصتلا حئاول نم .

يف اهعاديإ وأ ةيلاملا اهتميق ةداعإ وأ اهلادبتسا وأ ةبوطعملا نوتسغنيك تاجتنم حالصإ طقف دودحملا نامضلا اذه يطغي
رارضأ وأ رئاسخ ةيأ ،نامضلا بجومب يطغت الو ،ةيلوؤسم نوتسغنيك لمحتت ال .هالعأ حضوملا وحنلا ىلع ،ليمعلا باسح
وأ ماظنلا تالكشم ردصم ديدحتب ةنرتقم فيلاكت ةيأ وأ تانايبلا وأ تايوتحملا فلت وأ ةراسخ وأ دقف نع ةمجان عون يأ نم
يتلا ةنزخملا تانايبلا وأ ةلصتملا ةزهجألا وأ جماربلا نامضلا اذه ينثتسي .نوتسغنيك تاجتنم بيكرت وأ ةنايص وأ ةلازإ
جماربلا نع ةمجان ةيعبت وأ ةيلعف رارضأ وأ رئاسخ ةيأ ةيلوؤسم نوتسغنيك لمحتت ال كلذ ىلع ًءانبو .ةيجراخ ةهج اهرفوت

ةديحولا ةيلوؤسملا نإف ،ةبلاطم دوجو لاح يف .ةيجراخ ةهج اهرفوت يتلا ةنزخملا تانايبلا وأ ةلصتملا ةزهجألا وأ
اهدحو اهريدقت قفو هنمث در وأ زاهجلا لادبتسا وأ حالصإ يه نوتسغنيكل ىوصقلاو .

نامضلا ةدم

جتنملل ةايحلا ىدم نامض  :**

ةايحلا ىدم نامضلا اذه بجومب ةيلاتلا نوتسغنيك تاجتنم ةيطغت متت :

لمشت يتلا ةركاذلا تادحو  ValueRAM®، HyperX®، Retail Memory، نوتسغنيك ماظنب ةصاخلا ةركاذلاو
شالفلا ةركاذلا تاقاطبو  ( لثم  Secure Digital، Secure Digital HC، XC، CompactFlash،

MultiMediaCard، وSmartMedia تاقاطب ءانثتساب  Industrial Temp microSD) شالفلا لوحملاو ..

تاونس 5 نامض :

يئاهنلا كلهتسملا لِبق نم ءارشلا خيرات نم تاونس سمخ ةرتفل نامضلا اذه بجومب ةيلاتلا نوتسغنيك تاجتنم ةيطغت متت
تالغشم :يلصألا  USB DataTraveler® ( ءانثتساب  DataTraveler® Workspace)، تالغشم

IronKey® USB، وSSDNow® KC100 ( ةبلصلا ةلاحلا تالغشم تاقاطبو (  Industrial Temp



microSD.

رمع يف ةيقبتملا ةميقلا وأ تاونس سمخل جتنملا نامض  SSD:

نم تاونس سمخ )1( ً:الوأ يتأي امهيأ ،نيتيلاتلا نيترتفلا ىدحإل نامضلا اذه بجومب ةيلاتلا نوتسغنيك تاجتنم ةيطغت متت
ةمسل نوتسغنيك ذيفنتب اًساقم ،كرحملا لوصو خيرات ىتح )2( وأ ،يلصألا يئاهنلا كلهتسملا لبق نم ءارشلا خيرات

SMART 231 " كرحمل يقبتملا رمعلا  SSD"، ريدم ريرقت بسح )1( دحاو يه ةيداع ةميق ىلإ  SSD نوتسغنيك يف
(KSM): ةسلس  SSDNow® DC400 و SSDNow® KC400 وSSDNow® M.2 G.2
(SM2280SEG2) تالغشمو  SSD ةلسلس نم  DCP1000*.

ريدم  SSD نوتسغنيك يف  (KSM) ينورتكلإلا عقوملا مادختساب ًاناجم هيلإ لوصولا نكميو ،جتنملا تانايب ةقرو يف ددحم
ىلع نوتسغنيكل www.kingston.com/ssdmanager. فلت رشؤم ةميق مدختسملا ريغ ديدجلا جتنملا رهُظي فوس

دحاو فلت رشؤم ةميق رهُظي فوس جمانربلا حسم تارودل لمحتلا دح ىلإ لصو يذلا جتنملا نأ نيح يف ،)100( ةئام يه
)1( .

* تالغشمل ةبسنلاب  SSD ةلسلسلا نم  DCP1000، تالغشم نم رثكأ وأ دحاو مادختسا رهظأ اذإ  SSD SSDNow®
M.2 لكشت يتلا ةيدرفلا )4( ةعبرألا  DCP1000 دعي مل جتنملا نأ ينعي اذهف ،)1( دحاو ةميقب فلت رشؤم رهظأ اذإ ؛

نامضلا اذهبً الومشم ..

تاونس ثالث نامض :

يئاهنلا كلهتسملا لِبق نم ءارشلا خيرات نم تاونس ثالث ةرتفل نامضلا اذه بجومب ةيلاتلا نوتسغنيك تاجتنم ةيطغت متت
تاكرحم :يلصألا  SSD ةلسلس نم  DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage و

Predator) SSDNow® ( ةبلصلا ةلاحلا تاكرحم ءانثتساب ,(  SSDNow® DC400, SSDNow® KC100,
SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow®
UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 and SSDNow® M.2 G.2
(SM2280SEG2).

رمع يف ةيقبتملا ةميقلا وأ تاونس ثالثل جتنملا نامض  SSD:

نم تاونس ثالث )1( ً:الوأ يتأي امهيأ ،نيتيلاتلا نيترتفلا ىدحإل نامضلا اذه بجومب ةيلاتلا نوتسغنيك تاجتنم ةيطغت متت
ةمسل نوتسغنيك ذيفنتب اًساقم ،كرحملا لوصو خيرات ىتح )2( وأ ،يلصألا يئاهنلا كلهتسملا لبق نم ءارشلا خيرات

SMART 231 " كرحمل يقبتملا رمعلا  SSD"، ريدم ريرقت بسح )1( دحاو يه ةيداع ةميق ىلإ  SSD نوتسغنيك يف
(KSM): تاكرحم  SSD ةئفلا نم  SSDNow® UV300.

ريدم  SSD نوتسغنيك يف  (KSM) ينورتكلإلا عقوملا مادختساب ًاناجم هيلإ لوصولا نكميو ،جتنملا تانايب ةقرو يف ددحم
ىلع نوتسغنيكل www.kingston.com/ssdmanager. فلت رشؤم ةميق مدختسملا ريغ ديدجلا جتنملا رهُظي فوس

دحاو فلت رشؤم ةميق رهُظي فوس جمانربلا حسم تارودل لمحتلا دح ىلإ لصو يذلا جتنملا نأ نيح يف ،)100( ةئام يه
)1( .

نيتنس نامض :

يلصألا يئاهنلا كلهتسملا لِبق نم ءارشلا خيرات نم نيتنس ةرتفل نامضلا اذه بجومب ةيلاتلا نوتسغنيك تاجتنم ةيطغت متت :
SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace,
DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen
2, MobileLite® Reader, microSD Reader, HyperX™ Cloud Headset ( رصانع يأ ءانثتساب

ةقابلا يف ةلومشم ةيجيورت )، HyperX™ Mouse Pads, Nucleum™, HyperX™ Keyboards,
HyperX™ Mice عباتلا صيصختلا جمانرب تاجتنم رصتقت .نوتسغنيك صيصخت جمانرب تحت ةجردنملا تاجتنملاو

،تالاحلا ضعب يف .نيماع ةرتفل نامضلا لالخ ليمعلا باسح يف اهعاديإ وأ ةيلاملا اهتميق ةداعإ ىلع نوتسغنيك ةكرشل
صيصختلا جمانرب ربع اهبلط مت يتلا ةبوطعملا تاجتنملا لادبتسا راتخت نأ ،اهل ىءارتي امبسح ،نوتسغنيك ةكرشل قحي

ةفيظولا سفن يدؤت تاجتنمب نوتسغنيك ةكرشل عباتلا .



ةدحاو ةنس نامض :

يلصألا كلهتسملا ةطساوب ءارشلا خيرات نم نيتنس ةرتفل نامضلا اذه بجومب ةيلاتلا نوتسغنيك تاجتنم ةيطغت متت
MobileLite® Wireless - Gen 1 تاقحلم ةعومجمو  DataTraveler وWi-Drive® تاقاطب ئراقو
TravelLite® SD/MMC وHyperX™ Fan.

رهشأ ةتس نامض :

يئاهنلا كلهتسملا لِبق نم ءارشلا خيرات نم رهشأ ةتس ةرتفل نامضلا اذه بجومب ةيلاتلا نوتسغنيك تاجتنم ةيطغت متت
يلصألا : HyperX™ Cloud، تاقحلمو  Core وCloud II Headset ةيطغأو ،كفلل ةلباق تانوفوركيم مضت يتلا

تالوحمو ،سأرلا ةعامسل مّسقم تالباكو ،رتويبمكلل ديدمت تالباكو ،لم 3.5 ةيئانث ديدمت تالباكو ،مكحت قيدانصو ،نذألل
ةيكبش لمح بئاقحو ،تارئاطلل سأر ةعامس .

اًموي نيعست نامض :

يئاهنلا كلهتسملا لِبق نم ءارشلا خيرات نم اًموي نيعست ةرتفل نامضلا اذه بجومب ةيلاتلا نوتسغنيك تاجتنم ةيطغت متت
سأرلا تاعامس :يلصألا  HyperX اهرادصإ داعملا .

جتنمب هل ليدب ميدقت وأ جتنملا حالصإب امإ موقتس ،اهدحو اهريدقت قفو ،نوتسغنيك نإف ،تاجتنملا دحأ رادصإ فقوت لاح يف
ةيلاحلا جتنملا ةميق نم وأ ءارشلا رعس نم لقأ رعسب لاومألا در وأ رظانم .

)90( نيعست ةدمل وأ ةيلصألا نامضلا ةرتف ةيقبل دودحملا نامضلا اذهب ةلومشم لظت فوس ةليدبلا وأ ةّحلصملا تاجتنملا
لوطأ امهيأ ،اًموي .

نامضلا اذه .انه ةدراولا تابلطتملاو طورشلل عضخيو يلصألا يئاهنلا كلهتسملا ىلع طقف دودحملا نامضلا اذه يرسي
نوكت ىتح لماكلاب ةعومجملا عاجرإ نيعتي ،ةعومجم نم ءزجك ةارتشملا تاجتنملل ةبسنلاب .ليوحتلل لباق ريغ دودحملا

نامضلا ةيطغتل ةلهؤم .

** ىدم نامضلا نكل .لاجملا يف تاجتنملا مادختسال يداعلا يضارتفالا رمعلا هنأ ىلع ددحم جتنملل يضارتفالا رمعلا
نم تاونس )10( رشع ةدم ةايحلا ىدم نامضلاب دصُقي ،ايسورل ةبسنلاب .ةفلتخم لود اهددحت تافيرعتل عضخي دق ةايحلا

يلصألا يئاهنلا كلهتسملا ةطساوب ءارشلا خيرات .

يناجم ينف معد

عباتلا ينفلا معدلا مسقب لاصتالا كنكمي ،نوتسغنيك تاجتنم دحأل قحاللا مادختسالا وأ بيكرتلا لالخ ةبوعص تفداص اذإ
كزاهج ةنايص لبق نوتسغنيك ةكرشل .

ةرايزب مق ،تنرتنإلا ربع معدلا ىلع لوصحلل www.kingston.com/support.

ملاعلا لوح اهئالمع ىلإ ةيزيلجنإلا ةغللاب يناجملا ينفلا معدلا نوتسغنيك اًضيأ رفوت .

ادنكو ةدحتملا تايالولا :

1+ :مقرلاب لاصتالا لالخ نم رشابم لكشب ادنكو ةدحتملا تايالولا يف نوتسغنيك ةكرشل عباتلا ينفلا معدلا بلط كنكمي
0640-435 )800( 1+ :ىلع يناجملا مقرلا وأ 435-2639 )714( .

ايقيرفإو طسوألا قرشلا ،ابوروأ :

رخآ ناكم يف ةجردملا لودلا ءانثتساب ايقيرفإو طسوألا قرشلاو ابوروأ يف نوتسغنيك ةكرشل عباتلا ينفلا معدلا بلط كنكمي
تاملاكملل ةتباثلا راعسألا تاذ فتاهلا ماقرأ ىلع لوصحلل وأ ،1932738888 )0( 44+ مقرلاب لاصتالا قيرط نع

ةرايزب مق ،ندملا نيب قرف نود نم www.kingston.com/en/company/contacts .



ايسآ :

ةيلاتلا ماقرألاب لاصتالا لالخ نم رشابم لكشب ايسآ يف نوتسغنيك ةكرشل عباتلا ينفلا معدلا بلط كنكمي :

يناجملا مقرلا ,569-620-1800 :ايلارتسأ نم لاصتالا
يناجملا مقرلا ,478-546-0800 :ادناليزوين نم لاصتالا

يناجملا مقرلا ,1972-810-800 :نيصلا نم لاصتالا
يناجملا مقرلا ,900478-800 :جنوك جنوه نم لاصتالا

)م 5:30 ىلإ ص 9:30 نم ،تبسلا ىلإ نينثإلا( ةيناجملا ةملاكملا 4515-233-860-1 :دنهلا نم لاصتالا
يناجملا مقرلا ,0018-88-00531 :نابايلا نم لاصتالا

يناجملا مقرلا ,812078-1800 :ايزيلام نم لاصتالا
يناجملا مقرلا ,8861042-800 :ةروفاغنس نم لاصتالا
يناجملا مقرلا ,200-666-0800 :ناويات نم لاصتالا

يناجملا مقرلا ,0018-861-001800 :دناليات نم لاصتالا
ةيناجم ةملاكم ,1715-500-3-886+ :ىرخألا ايسآ لود نم لاصتالا

نامضلاب ةبلاطملا تابلطتمو تاءارجإ

وأ دمتعملا نوتسغنيك رجات وأ ،يلصألا ءارشلا زكرم ىلإ بوطعم جتنم عاجرإ كل زوجي ،نامضلا ةمدخ ىلع لوصحلل
نيمضت بجي ً،ةداعو .جتنملا عاجرإ لبق عاجرإلا تاسايس طورش ديكأت ءاجرلا .نوتسغنيك جتنم هنم تيرتشا يذلا عزوملا

.اههجاوت يتلا ةلكشملل يليصفت فصو عم )دجو نإ( لسلسملا مقرلاو ليدوملا مقر لمشت يتلاو ،جتنملا فيرعت تامولعم
حبصت فوس ،اهتميق تدُرتسا وأ تلدُبتسا اذإ ،ةداعملا تاجتنملا وأ ءازجألا عيمج .ءارشلا تبثي ام ميدقت كنم بلُطي فوس
يذلا دحلا ىلإ .نوتسغنيك ةقفن ىلع هلادبتسا وأ هحالصإ مت يذلا جتنملا نحش متيس .اهمالتسا دنع نوتسغنيك ةكرشل ةكولمم

نل نيدمتعملا نوتسغنيك يعزوم وأ ءالكو لالخ نم ةعابملا وأ ةدروتسملا ريغ تاجتنملا نإف ،ةيراسلا نيناوقلا هب حمست
ىجُري .جتنملا دامتعا نامضل اذهو .ًاناجم كجتنم لادبتسا وأ حالصإ نوتسغنيك راتخت دقو ،نامضلا اذهب ةلومشم نوكت

حاتملا نامضلا ةفرعمل تاجتنملا هذه هنم تيرتشا يذلا عزوملاب لاصتالا .

ةدحتملا تايالولا :

ليوختلا مقر ىلعً الوأ لوصحلا دعب نوتسغنيك ةمدخ زكرم ىلإً ةرشابم جتنملا عاجرإ كل زوجي ،ةدحتملا تايالولا يف
داوملا عاجرإب  ("RMA") مقر ىلع لوصحلا متي .نوتسغنيك نم  RMA ةرايز قيرط نع kingston.com/us

/support )800( 1+ وأ ,1810-438 )714( 1+ مقرلا ىلع نوتسغنيك ءالمع ةمدخب لاصتالا لالخ نم وأ
ةركاذ تاجتنم عاجرإل .337-3719  ValueRAM، 800( 1+ مقرلا ىلع ينفلا معدلاب لاصتالا ءاجرلا(

معدو ةمدخ ىلع لوصحلل 435-0640  RMA.

مقر ىلع لوصحلا درجمبو  RMA ةكرش ىلإ جتنملا لاسرإ ،اًموي )30( نيثالث نوضغ يف ،كيلع بجي ،نوتسغنيك نم
يجولونكت نوتسغنيك  Kingston Technology Company, Inc، ناونعلا ىلع  Kingston Technology

Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA
92708 U.S.A. ىلإ اهنحش متي يتلا تاجتنملا ةئبعت بجي .ةعجترملا تاجتنملا نحشو نامض ةفلكت تنأ لمحتت فوس

مقر ضرع بجي .لقنلا ءانثأ فلتلا عنمل بسانم لكشب ةمدخلا زكرم  RMA ةوبعلا جراخ حضاو لكشب نوتسغنيكب صاخلا.
مقر نودب ةنايصلا زكرم ىلإ كجتنم تلسرأ اذإ  RMA هحتف نود كيلإ داُعي فوسف ،جراخلا نم ةوبعلا ىلع حضاو لكشب .

ايقيرفإو طسوألا قرشلا ،ابوروأ :

وأ دمتعملا نوتسغنيك رجات وأ يلصألا ءارشلا زكرم ىلإ جتنملا عاجرإ كيلع رذعت اذإ ،ايقيرفإو ،طسوألا قرشلا ،ابوروأ يف
ًالوأ لوصحلا دعب نوتسغنيك ةمدخ زكرم ىلإً ةرشابم جتنملا عاجرإ كل زوجي ،نوتسغنيك جتنم هنم تيرتشا يذلا عزوملا

داوملا عاجرإب ليوختلا مقر ىلع  ("RMA") مقر ىلع لوصحلا متي .نوتسغنيك نم  RMA ةرايز لالخ نم
kingston.com/en/support. ءارشلا تابثإ بلطن دق ،تالاحلا ضعب يف .

مقر ىلع لوصحلا درجمبو  RMA ىلإ جتنملا لاسرإ ،اًموي )30( نيثالث نوضغ يف كيلع بجي ،نوتسغنيك نم
Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on
Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. ةئبعت بجي .)تاجتنملا( جتنملا نحشو نامض ةفلكت لمحتت فوس

مقر ضرع بجي .لقنلا ءانثأ فلتلل هضرعت عنمل بسانم لكشب )تاجتنملا( جتنملا  RMA حضاو لكشب نوتسغنيكب صاخلا



مقر راهظإ مدع لاح يف .ةوبعلا جراخ  RMA، اهحتف نود كل ةوبعلا عاجرإ متي فوسف .

ايسآآ :

زكرم وأ يلحملا كعزوم ىلإ بيعم جتنم ةداعإ امإ كنكمي ،ناويات يف .كيلع يرست يتلا ةقطنملا قوف رقنلا ءاجرلا ،ايسآ يف
ىلإ لقتنا .تنرتنإلا ربع بلط ميدقت تاءارجإ لامكإ وأ ،ةنايصلا https://dbcs.kingston.com/web_rma

/taiwan/ مقر ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا كنكمي ،نيصلا يف .ةعباتملل  RMA ةمدخ زكرم وأ دمتعم عزوم امإ لالخ نم
ةرايز ىجُري ،نيصلا يف ةمدخلا زكارمب ةمئاق ىلع عالطالل .دمتعم https://www.kingston.com

/cn/support/china/center

مقر ىلع لوصحلا درجمب  RMA ةكرش ىلإ جتنملا لاسرإ ،مايأ )3( ةثالث نوضغ يف ،كيلع بجي ،نوتسغنيك نم
ناونعلا اذه ىلع يجولونكت نوتسغنيك : Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung

3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. ةئبعت بجي .جتنملا نحشو نامض ةفلكت لمحتت فوس
مقر ضرع بجي .لقنلا ءانثأ فلتلا عنمل بسانم لكشب ةمدخلا زكرم ىلإ اهنحش متي يتلا تاجتنملا  RMA صاخلا

مقر نودب ةنايصلا زكرم ىلإ كجتنم تلسرأ اذإ .ةوبعلا جراخ حضاو لكشب نوتسغنيكب  RMA نم ةوبعلا ىلع حضاو لكشب
هحتف نود كيلإ داُعي فوسف ،جراخلا .

داوملا عاجرإب ليوختلا مقر بيترتل دمتعم ليكوب وأ يلحملا كعزومب لاصتالا ىجُري ،ىرخألا ةيويسآلا لودلا عيمج يف
(“RMA”).

ةيلوؤسملا ءالخإ

ةفاك لحم لحي وهو نوتسغنيك تاجتنمل لماكلا نامضلا وه قبس ام نإف ،هب لومعملا نوناقلا هب حمسي يذلا دحلا ىلإ
تانامض دجوت ال ،هالعأً ةحارص هيلع صنلا مت ام ءانثتساب .ةيهفش مأ ةيباتك تناك ءاوس ،تاليثمتلاو ىرخألا تانامضلا
،انه اهركذ دري مل يتلا تانامضلا ةفاك نعً ةحارص اهتيلوؤسم نوتسغنيك يلختو نوتسغنيك تاجتنمب قلعتي اميف ىرخأ
وأ ةيالول ةعبات وأ ةينطو نيناوق ةيأ بجومب أشني دق نامض يأ ،هب لومعملا نوناقلا هب حمسي يذلا دحلا ىلإ كلذ يف امب
ةمءالملا وأ قيوستلل ةيلباقلا وأ كاهتنالا مدعل ينمض نامض يأ رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ةيلحم وأ ميلقإ
ضعب حمست ال .هالعأ ةحضوملا ةينمزلا تارتفلا ىلع رصتقت ،ةينمضلا وأ اهنم ةحيرصلا ،تانامضلا ةفاك .نيعم ضرغل
،ةنيمضلا تانامضلل ددحملا تقولاب ةصاخلا دويقلا وأ ةينمضلا تانامضلا ءانثتساب ىرخألا ةيئاضقلا ةمظنألا وأ تايالولا

كيلع ركذلا ةفلاس دويقلا قبطنت ال دق اذل .

وأ دارفألا ةايح ىلع ءاقبإلا يف ةدعاسملا تادعمب ةيرورض تانوكم اهرابتعاب نوتسغنيك تاجتنم مادختساب حرصم ريغ
ةكرش .ةافو وأ ةيدسج ةباصإ ثودح هنع مجني دق فقوم تاجتنملا روصق وأ لشف نع أشني دق ثيح تاقيبطتلا يف
تاكلتمملاب وأ صاخشألاب قحلي يذلا ررضلا وأ ةباصإلا وأ نادقفلا وأ صخش يأ ةافو نع ةلوؤسم ريغ نوتسغنيك
يف مكحتلا تادعم ،يركسعلا لمعلاب ةقلعتم وأ ةيركسع تادعم ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع تاجتنملا مادختسا ةجيتن

يبطلا لمعلاب ةطبترملا وأ ةيبطلا تادعملا كلذكو ثراوكلا نم ةياقولا ةمظنأ ،رورملا .

وأ حالصإلا ىلع رصتقت ،ينمض وأ حيرص ،رخآ نامض يأ وأ نامضلا اذه بجومب نوتسغنيكل ةلماكلا ةيلوؤسملا
يأ وأ نامضلا قرخل ةيرصحلاو ةروصقملا تاضيوعتلا يه لاومألا در وأ لادبتسالا ،حالصإلا .لاومألا در وأ لادبتسالا
وأ يرتشملا مامأ ةيلوؤسملا نوتسغنيك لمحتت ال ،هب لومعملا نوناقلا هب حمسي يذلا ماتلا دحلا ىلإ .رخآ ينوناق ساسأ

تارخدم وأ ةعئاض تادئاع وأ ةدوقفم تانايب وأ تاقفن وأ رارضأ ةيأ نع نوتسغنيك تاجتنم دحأل يئاهنلا مدختسملا
مادختسا ىلع ةردقلا مدع وأ مادختسا ،ءارشلل ةجيتن أشنت ةيعبت وأ ةيضرع ىرخأ رارضأ ةيأ وأ ةعئاض حابرأ وأ ةدوقفم

وأ تايالولا ضعب حمست ال .رارضألا هذه لثم ثودح ةيلامتحاب نوتسغنيك ةكرش ةدافإ تمت ول ىتح ،نوتسغنيك جتنم
ةفلاس تاءانثتسالا وأ دويقلا قبطنت ال دق اذل ،ةيعبتلا وأ ةيضرعلا رارضألا دييقت وأ ءانثتساب ىرخألا ةيئاضقلا ةمظنألا

كيلع ركذلا .

ىرخأ ىلإ ةيالو نم فلتخت ىرخأ قوقح ىلع لوصحلا اًضيأ كنكميو ،ةصاخ ةينوناق ًاقوقح دودحملا نامضلا اذه كحنمي
رخآ ىلإ يئاضق صاصتخا نم وأ .

راطإ جراخ كلهتسم ةطساوب جتنملا اذه ءارش مت اذإ ،يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلاب نينطاوملاب قلعتي اميف
كقوقحب ةصاخلا حئاصنلا رفوتت .ةبوطعملا تاجتنملاب ًاقلعتم ةينوناقلا كقوقح نعً الضف نامضلا اذه نوكي ،لمعلا
ةيلوؤسم داعبتسا وأ دييقت اذه ةيلوؤسملا ءالخإ ديفي ال .كب صاخلا يلحملا كلهتسملا تاراشتسا زكرم نم ةينوناقلا

يلايتحالا سيلدتلا وأ اهلامهإ نع ةجتانلا ةباصإلا وأ ةافولا تالاح نع نوتسغنيك .



لبِق نم نامضلا اذه ميدقت مت :

يجولونكت نوتسغنيك ةكرش
Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

ايلارتسأ يف نوكلهتسملا :

ايلارتسأل نامضلا تامولعم ىلع لوصحلل نوتسغنيك ةكرشل دودحملا نامضلا نايب ةعجارم ءاجرلا .
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