
ةلدب ءادترا

 قوطلا طبر قيرط نع Apex ةلدب عِّمج

 ةقلحلا لالخ نم تاباصعلا ىلع يندعملا

.فلخلا يف ةدوجوملا

 ٍوتسم عضو يف تاباصعلاو رهظلا لعجا

 ىلع ةرهاظلا ةباتكلا هاجتا نوكي ثيحب

 تاباصعلا تبث مث .ىلعأل تاباصعلا

 معاود ىلع ةدوجوملا كباشملا يف

 معاد تيبثت نم دكأتو .نيذخفلا

.ىرسيلا ةباصعلا يف نميألا ذخفلا

HANG ME WITH 
YOUR APEX.

 ةقفرملا ةطبرألا تاظفاح مدختسا ،ةلدبلا طبض دعب

.كوكفم طابر يأ طبرل

 ،ةلدبلا ءادترا ةقيرط لوح حئاصنلا نم ديزمل

 :ةرايزب لضفت
HeroWearExo.com/fitting
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 نيفتكلا ةمزحأ عض

 ةبيقح يدترت املثم

 اهدش مث ،ةيفلخ

 حاتفملا حبصي ىتح

 نم يمامألا ءزجلا يف

.كفتك
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3  ريغصلا ردصلا مازح طبرا

.ةحارلاب رعشت ىتح هدشو
4
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 يف هعضو كوكفم طابر يأ قِّبط

 تاوطخلا هذه ررك .ةطبرألا ةظفاح

.نيقاسلا الك عم

 بحس قيرط نع تاتبثملا مازح طبر مكحأ

.ىلعأل ضافضفلا مازحلا فرط

 بحس قيرط نع تاتبثملا كبشم حتفا

 ىلع طغضا .ىلعأل يندعملا طيرشلا

 قالغإل لفسأل حطسملا يندعملا طيرشلا

.هناكم يف هتيبثتو كبشملا

1

 مث ،مازحلا لفسأ نم تبثملا مازح طبرا

.كبشملا قلغأو ،هقوف نم
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تاتبثملا ءادترا
 .(تاتبثملا عم اًمازح انرفو دقل) يوق مازح ءادتراو ،اهئادتراو ةيجراخلا Apex ةلدب عيمجتب كيلعف ،لعفلاب تاتبثملا ءادتراب تمق دق نكت مل اذإ

.نيذخفلا معاود تاتبثم مادختسال مازح تاقلحب دوزم لاورس ءادترا مزلي الو
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 ”نيمي“ يتمالع نم ققحت

 ذخفلا معاد كسماو ،”راسي“و

.بسانملا

 هطبراو ،يناثلا يلخادلا معادلا فرط دش ،كلذ دعب

 تارم 7 ىلإ 4 نم تاوطخلا ررك .كذخف لوح ماكحإب

.نيقاسلا الك عم
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 نيذخفلا معاود ِدترا

 كاسمإ قيرط نع

 لفسأ يف كبشملا

 مث ،فدرلا فصتنم

 لوح معادلا فرط فل

.اًلوأ يلخادلا ذخفلا
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 قوف يجراخلا فرطلا طبرا

.يلخادلا فرطلا
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ةلدب مادختسا

HANG ME WITH 
YOUR APEX.

HeroWearExo.com

ءادترالا ةقيرط نم ققحتلا

 لصأ تحت نيذخفلا معاود نوكت نأ بجي

.ريثكب هتحت سيلو ،ًةرشابم ذخفلا

 فاقيإ“ عضو يف ةلدبلا ءادترا عم ميقتسم عضو يف فوقولا دنع

 بجيو ،ةكوكفم وأ ةيخترم تاباصعلا نوكت الأ بجي ،”ليغشتلا

.ضباقلا نم نيتصوب نم رثكأب اًدتمم لبحلا نوكي الأ

 رمت ثيحب نيذخفلا معاود طبضا

.فدر لك فصتنم قوف تاباصعلا

 نوكت ثيحب تاباصعلا طبر مدع بجيو

.نيكرولا نع يغبني امم رثكأ ةديعب

 لصتاف ،كل ةبسنلاب اًدج ةريغص وأ اًدج ةريبك ءازجأ يأ تناك اذإ

 ساقم ىلع لوصحلل HeroWear ـب لصتا وأ ةلدبلا دِّوزمب

:ىلع ديدج

HeroWearExo.com/Contact

.ةقطقط توص عمست ىتح لفسأل حاتفملا نم يولعلا ءزجلا بحس قيرط نع ماظنلا لِّغش

 اًدبأ ةلدبلا علخت الو .حاتفملا لفسأ دوجوملا رزلا ىلع طغضلا قيرط نع ماظنلا ليغشت فقوأ

.طغضلا تحت يهو

 ةمهملا مامتإل ةدعاسملاو معدلا نم حيحصلا رادقملا رفوت يتلا ةباصعلا ةوق رايتخا نم دكأت 

.ةكرحلا ىلع دويق يأ يف ببستلا نود

 مهنكمي امم لقثأ لامحأ عفرب نيمدختسملل حمست الو ،ةوقلا ةدايز ىلع ةيجراخلا Apex ةلدب لمعت ال

 ةلدب مادختسا دنع ةنمآلا عفرلا تاينقتو ةديجلا مسجلا تايكيناكيم اًمئاد مدختساو .ةداعلا يف اهعفر

Apex.

 ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةطشنألاو ماهملا ءادأ ءانثأ كمعدل ةيجراخلا Apex ةلدب تممُص

 لوصولا ةلواحمو ،ءاصفرقلا سولجو ،ءانحنالاو ،مامألا ىلإ ليملاو ،ءانثنالاو ،لاقثألا عفر :يلي

.ليملا وأ ءانثنالا ىلع يوطني يذلا دادتمالا لالخ نم ام ءيشل

 ،ةلدبلا ءادترا ةقيرط لوح حئاصنلا نم ديزمل

 :ةرايزب لضفت

HeroWearExo.com/Use

 ءانثأ لماكلاب كمسج ينث دنع حيرم لكشب قيمع سفن ذخأ نم نكمتت نأ بجي

 يف ملأب ترعش وأ لماكلاب كمسج ينث ءانثأ ديقتلاب ترعش اذإو .ةلدبلا ءادترا

.ةحارلاب رعشت نأ ىلإ ردصلا مازح وأ/و نيفتكلا ةمزحأ طبض لواحف ،كيفتك
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