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 الحامية للبطاقات.XLكيفية عمل محفظة سي سيكيور 

للعمل بشكل أفضل عندما تحتوي على ما ل للبطاقات XLسي سيكيور تم تصميم محفظة 
 بطاقات مسطحة. تتسع محفظة سي10 بطاقات مختلطة أو 9 بطاقات بارزة أو 8يقل عن 
 بطاقة ل أكثر. يرجى مراعاة أن محفظة البطاقات ل تعمل12 للبطاقات لــXLسيكيور 

على النحو المنشود إذا احتوت على عدد أقل من البطاقات وأن هناك احتمال لن تتخلخل
البطاقات وتسقط من المحفظة.

يرجى مراعاة أن قلب محفظة البطاقات رأًسا على عقب وهزها ل يعتبر استخداماً "عادياً".

 الحامية للبطاقاتXLمحفظة سي سيكيور يرجى النتباه إلى أن البطاقات الموجودة في 
 فهوISO/IEC 7810 القياسية. أما ISO/IEC 7810 ID-1يجب أن تبلي مواصفات 

مقياس دولي يحدد فيه حجم بطاقات الهوية والبطاقات المصرفية وبطاقات الئتمان. 
وتم مم. x 53.78 مم 85.50إن حجم بطاقة الئتمان/البطاقة المصرفية/بطاقة الهوية هو 

 مم.0.04 مم ± 0.75تحديد سمك بطاقة الئتمان/البطاقة المصرفية /بطاقة الهوية بــ

ـضع اـلبطاـقات الـكثر اـستخداـماً ـفي أـمام اـلمحفظة أو ـفي وراـئها ـبحيث تـخرج اـلبطاـقات اـنزلـقاً
 انزلقاً إلى الخارج باستخدام شريط التمريرواحدةقم بتحريك البطاقات حركة بسهولة. 

الن ستكون إشارة الراديو كافية للتصال على مسافة قصيرة، علىالموجود على الجانب. 
RFID-NFCالرغم من انخفاضها إلى حد كبير. هذا يعني أنه يمكنك استخدام بطاقات 

بعد الستخدام ما عليك سوى الضغط الخفيف على البطاقة لتحريكها مرةبسهولة وأمان. 
 للبطاقات.XLأخرى إلى داخل محفظة سي سيكيور 

 الحامية للبطاقات.XLكيفية عمل محفظة سي سيكيور 

للعمل بشكل أفضل عندما تحتوي على ما ل للبطاقات XLسي سيكيور تم تصميم محفظة 
 بطاقات مسطحة. تتسع محفظة سي10 بطاقات مختلطة أو 9 بطاقات بارزة أو 8يقل عن 
 بطاقة ل أكثر. يرجى مراعاة أن محفظة البطاقات ل تعمل12 للبطاقات لــXLسيكيور 

على النحو المنشود إذا احتوت على عدد أقل من البطاقات وأن هناك احتمال لن تتخلخل
البطاقات وتسقط من المحفظة.

يرجى مراعاة أن قلب محفظة البطاقات رأًسا على عقب وهزها ل يعتبر استخداماً "عادياً".

 الحامية للبطاقاتXLمحفظة سي سيكيور يرجى النتباه إلى أن البطاقات الموجودة في 
 فهوISO/IEC 7810 القياسية. أما ISO/IEC 7810 ID-1يجب أن تبلي مواصفات 

مقياس دولي يحدد فيه حجم بطاقات الهوية والبطاقات المصرفية وبطاقات الئتمان. 
وتم مم. x 53.78 مم 85.50إن حجم بطاقة الئتمان/البطاقة المصرفية/بطاقة الهوية هو 

 مم.0.04 مم ± 0.75تحديد سمك بطاقة الئتمان/البطاقة المصرفية /بطاقة الهوية بــ

ـضع اـلبطاـقات الـكثر اـستخداـماً ـفي أـمام اـلمحفظة أو ـفي وراـئها ـبحيث تـخرج اـلبطاـقات اـنزلـقاً
 انزلقاً إلى الخارج باستخدام شريط التمريرواحدةقم بتحريك البطاقات حركة بسهولة. 

الن ستكون إشارة الراديو كافية للتصال على مسافة قصيرة، علىالموجود على الجانب. 
RFID-NFCالرغم من انخفاضها إلى حد كبير. هذا يعني أنه يمكنك استخدام بطاقات 

بعد الستخدام ما عليك سوى الضغط الخفيف على البطاقة لتحريكها مرةبسهولة وأمان. 
 للبطاقات.XLأخرى إلى داخل محفظة سي سيكيور 

!
!

عمل االمحفظة االحاميیة للبطاقاتت  

تتححممي الممححفظة الححاممييییة للببطاقات الممصصننوعة ممن األلوممننييییوم ببطاقاتتك الببالسستتييییكييییة الممهممة 
ضضد االننححنناء واالننكسسار كمما تتممننع قراءة ببطاقات RFID وNFC غييییر الممرغوب فييییها. 

ببطاقات RFID (تتححدييیید الهوييییة ببمموججات الرادييییو) ممزودة ببششرييییححة وهوائئي ممن أججلل االتتصصالل 
الالسسلكي. ممثثالل على ببطاقات RFID ببطاقة أوكتتوببس وببطاقة الهوييییة وأححدث ججييییلل ممن 

ببطاقات االئئتتممان والببطاقات الممصصرفييییة والعدييیید ممن ببطاقات الدخخولل. 

  

كييییفييییة اسستتعممالل الممححفظة االحاميیة للبطاقاتت 

تتتتسسع الممححفظة االحاميیة للبطاقاتت لمما ييییصصلل إلى 7 ببطاقات وفي ححالة اسستتخخدام ببطاقات ذات 

إببراز فقط لك أن تتسستتعمملل 5 ببطاقات. ييییننصصح ببوضضع الببطاقات األكثثر اسستتخخداممًا في الججزء 
األمماممي أو الخخلفي فممن هننا سستتظهر الببطاقة ببمما ييییكفي السستتخخداممها. علييییك أن تتححرك الزر 
المموججود على الججاننب زاججًا ببححركة واححدة لتتخخرج الببطاقات. هكذا ييییتتم تتخخفييییض إششارة الرادييییو 

قوًة إننمما هي مما تتزالل كافييییة ممن أججلل االتتصصالل على ممسسافة قصصييییرة. ببهذه الطرييییقة ييییممكن 
اسستتخخدام ببطاقات RFID وNFC ببششكلل آممن. ببعد اسستتخخدام الببطاقات تتعييییدها زاججًا ببضضغط 

خخفييییف الى ححامملل الببطاقات.  

!
اننتتبباه! 

تتم تتصصممييییم التتركييییب خخاصصًة لببطاقات ببالسستتييییكييییة ذات قييییاس ببطاقة االئئتتممان وال ييییصصلح ححامملل 
الببطاقات لببطاقات الممؤسسسسة الممصصننوعة ممن الورق الممقوي. 

!
ضضممان الممصصننع 

ييییقام ببممراقببة كافة ممننتتججاتتننا ممائئة ببالممائئة قببلل تتغلييییفها. في ححالة ظهور خخطأ إننتتاج خخاللل 
عاممييیین ببعد الششراء لك أن تتعييیید الممننتتج وسستتسستتلم ممننتتججًا ججدييییدًا. ال ييییششمملل ضضممان الممصصننع 

الببلى ببسسببب االسستتخخدام. ييییطّولل اسستتخخدام ححامملل الببطاقات العادي ممدى عممر الببطاقات 
الخخاصصة ببك. 

!
!
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كييییفييییة اسستتعممالل الممححفظة االحاميیة للبطاقاتت 

تتتتسسع الممححفظة االحاميیة للبطاقاتت لمما ييییصصلل إلى 7 ببطاقات وفي ححالة اسستتخخدام ببطاقات ذات 

إببراز فقط لك أن تتسستتعمملل 5 ببطاقات. ييییننصصح ببوضضع الببطاقات األكثثر اسستتخخداممًا في الججزء 
األمماممي أو الخخلفي فممن هننا سستتظهر الببطاقة ببمما ييییكفي السستتخخداممها. علييییك أن تتححرك الزر 
المموججود على الججاننب زاججًا ببححركة واححدة لتتخخرج الببطاقات. هكذا ييییتتم تتخخفييییض إششارة الرادييییو 

قوًة إننمما هي مما تتزالل كافييییة ممن أججلل االتتصصالل على ممسسافة قصصييییرة. ببهذه الطرييییقة ييییممكن 
اسستتخخدام ببطاقات RFID وNFC ببششكلل آممن. ببعد اسستتخخدام الببطاقات تتعييییدها زاججًا ببضضغط 

خخفييییف الى ححامملل الببطاقات.  

!
اننتتبباه! 

تتم تتصصممييییم التتركييییب خخاصصًة لببطاقات ببالسستتييییكييییة ذات قييییاس ببطاقة االئئتتممان وال ييییصصلح ححامملل 
الببطاقات لببطاقات الممؤسسسسة الممصصننوعة ممن الورق الممقوي. 

!
ضضممان الممصصننع 

ييییقام ببممراقببة كافة ممننتتججاتتننا ممائئة ببالممائئة قببلل تتغلييییفها. في ححالة ظهور خخطأ إننتتاج خخاللل 
عاممييیین ببعد الششراء لك أن تتعييیید الممننتتج وسستتسستتلم ممننتتججًا ججدييییدًا. ال ييییششمملل ضضممان الممصصننع 

الببلى ببسسببب االسستتخخدام. ييییطّولل اسستتخخدام ححامملل الببطاقات العادي ممدى عممر الببطاقات 
الخخاصصة ببك. 

!
!
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