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ددااةة ااالستنساخخ أأ
 Q&A 884 كيیاليین

DECRYPTOR MINI 
KEYLINE CLONING 

TOOL  وو االبرنامج  
 
 

 
 884 DECRYPTOR MINI  

 
يیرر ااألضووااء؟ إإلى ماذذاا تش  

  Decryptor Mini 884إإلى أأننيیشيیرر االضووء ااألخضرر االمضاء 
ضووااء ااأل. ووضعيیة االتغذذيیة بالططاقةمووصوولل بالجهھازز وو بأنهھ ب

إإجررااءااتت في تنفيیذذ متقددمة االووضعيیة لااتشيیرر إإلى  االثالثث حمررااءاال
منن االصمامم االثنائي االباعثث  عنددما يینبعثث ضووء مترردددد. ااالستنساخخ
ذذاا كانن االضووء االماكيینة في قيیدد االعملل٬، بيینما إإاا يیعني بأنن للضووء هھھھذذ

 االمعيینةهھھھذذهه االمررحلة  أأنهھتتاالمنبعثث ثابتت فهھذذاا يیعني بأنن االماكيینة قدد 
بحيیثث يینبعثث منهھا ٬، ااألضووااء مضاءةةعنددما تكوونن جميیع . منن االعملل

لمززيیدد منن . تنفيیذذ إإجررااء ااالستنساخخ قدد تمم هھهھھھذذاا يیعني بأن ٬،ثابتت ءضوو
. كتيیبب االمعلووماتت بمررااجعةاالمعلووماتت يینصح   

 
 DECRYPTOR MINI 884هھھھلل باستططاعتي تززوويیدد

بالططاقة عنن ططرريیقق مأخذذ االتيیارر االكهھرربائي؟   
بحيیثث يیتمم تغذذيیتهھ   Decryptor Mini 884لقدد تمم تصميیمم. ال

بووصلة بالكمبيیووترر٬، االهھاتفف وو ذذلكك  USB/OTGعبرر كابلل ة بالططاق
. tabletاالذذكي أأوو االجهھازز االلووحي   

 
؟DECRYPTOR MINI 884ماذذاا يیستنسخ   

وو  ااإلررسالل أأنظظمةوو ااالستقبالل االثابتة٬،  ااإلررسالل أأنظظمةكافة أأنووااعع 
وو االثاني٬،  ااألووللمنن االجيیلل  Texas® Cryptoااالستقبالل 

Philips® Crypto  وو االثاني٬،  ااألووللمنن االجيیللMegamos® 
Crypto ) لموودديیالتتVAG االمبتددئئ٬، للتفعيیلل مع ططقمم TKM. 

Starter Kit ،٬Megamos® Crypto ) لـKia ،٬
Chevrolet-Daewoo ،٬Pontiac( ٬، ططقممKeyline 

Keyless Kit ،٬Keyline RFD100.  
منن  Philips® Cryptoوو ااالستقبالل  ااإلررسالل بأنظظمةفيیما يیتعلقق 

ااستنساخخ   Decryptor Mini 884اعةنهھ باستططااألوولل فإاالجيیلل 
 بخصووصص أأماوو . PH1A بعضض أأجهھززةة ااإلررسالل وو ااالستقبالل

٬، ٬PH1D، ٬PH1C، PH1B وو ااالستقبالل ااإلررسالل أأنظظمة
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PH1E   وو أأجهھززةة االتحكمم عنن بعددKeyline RK60  فهھي غيیرر
 884حالة إإددخالل مفتاحح ال يیستططيیع فيف. قابلة لالستنساخخ

Decryptor Mini  على شاشة االهھاتفف  ظظهھررااستنساخهھ سووفف ت
أأوو االكمبيیووترر االخاصص بكك االررسالة  tabletاالجهھازز االلووحي /االذذكي
.مفتاحح غيیرر قابلل للنسخ: "االتاليیة  

 
ما هھھھوو مقدداارر ااستهھالكك بططارريیة االهھاتفف االذذكي٬، االجهھازز 

 884 معاالمووصوولل   TABLETااللووحي
DECRYPTOR MINI ؟  

 يیمثلل Decryptor Mini 884نن ألااالستهھالكك منن  حدد أأددنى
.منخفضض منن االططاقةتميیزز بامتصاصص جهھازز يی  

 
 DECRYPTOR MINI 884استططاعتي ووصلل هھھھلل ب

بالكمبيیووترر وو بالتالي بالهھاتفف؟   
لكمبيیووترر وو بتططبيیقق لالبررنامج االخاصص بيیكفي فقطط االتززوودد . بالتأكيیدد
للهھاتفف   App Keyline Cloning Toolااالستنساخخ كيیاليینن أأددااةة

 هھمسجل كووننت. وو يینصح بأنن tabletاالذذكي أأوو االجهھازز االلووحي 
. وو االددخوولل عبرر نفسس االحسابب بالشكلل االصحيیح  

 
 DECRYPTOR 884لماذذاا يیتووجبب علّي ووصلل

MINI بالكمبيیووترر أأوو بالهھاتفف؟  
 شبكة إإنتررنتتبفضلل االتووصيیلل ب  Decryptor Mini 884يیعملل

 884االذذيي يیتمم ووصلل أأييمضموونة منن قبلل االجهھازز االمستخددمم 
Decryptor Mini  بهھ .  

 
لنن تعملل  بشبكة ااإلنتررنتت ذذاا لمم يیتووفرر لدديي ااتصاللإإ

االماكيینة؟   
ططرريیقق عنن  ااإلنتررنتتاالماكيینة تحتاجج إإلى تووصيیلل بشبكة . ال

.tabletجهھازز االلووحي اال/االكمبيیووترر أأوو االهھاتفف االذذكي  

 
 .®MEGAMOS ليیسس باستططاعتي ااستنساخخ مفاتيیح

لماذذاا؟  
 ااإلررسالل أأنظظمةالستنساخخ   Decryptor Mini 884تصميیمملقدد تمم 

. TKMفقة مع تقنيیة اااالمتوو Megamos® Cryptoوو ااالستقبالل 
لتفعيیلل االماكيینة لهھذذاا االنووعع منن ااالستنساخخ يیتططلبب ااستخدداامم ف

.االذذيي يیتمم شرراائهھ بشكلل منفصلل  TKM. Starter Kitططقمم  

 
 

 884ماذذاا يیحددثث إإذذاا قمتت بفصلل االكابلل منن 
DECRYPTOR MINI؟  
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 .®MEGAMOS ليیسس باستططاعتي ااستنساخخ مفاتيیح

لماذذاا؟  
 ااإلررسالل أأنظظمةالستنساخخ   Decryptor Mini 884تصميیمملقدد تمم 

. TKMفقة مع تقنيیة اااالمتوو Megamos® Cryptoوو ااالستقبالل 
لتفعيیلل االماكيینة لهھذذاا االنووعع منن ااالستنساخخ يیتططلبب ااستخدداامم ف

.االذذيي يیتمم شرراائهھ بشكلل منفصلل  TKM. Starter Kitططقمم  
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PH1E   وو أأجهھززةة االتحكمم عنن بعددKeyline RK60  فهھي غيیرر
 884حالة إإددخالل مفتاحح ال يیستططيیع فيف. قابلة لالستنساخخ

Decryptor Mini  على شاشة االهھاتفف  ظظهھررااستنساخهھ سووفف ت
أأوو االكمبيیووترر االخاصص بكك االررسالة  tabletاالجهھازز االلووحي /االذذكي
.مفتاحح غيیرر قابلل للنسخ: "االتاليیة  

 
ما هھھھوو مقدداارر ااستهھالكك بططارريیة االهھاتفف االذذكي٬، االجهھازز 

 884 معاالمووصوولل   TABLETااللووحي
DECRYPTOR MINI ؟  

 يیمثلل Decryptor Mini 884نن ألااالستهھالكك منن  حدد أأددنى
.منخفضض منن االططاقةتميیزز بامتصاصص جهھازز يی  

 
 DECRYPTOR MINI 884استططاعتي ووصلل هھھھلل ب

بالكمبيیووترر وو بالتالي بالهھاتفف؟   
لكمبيیووترر وو بتططبيیقق لالبررنامج االخاصص بيیكفي فقطط االتززوودد . بالتأكيیدد
للهھاتفف   App Keyline Cloning Toolااالستنساخخ كيیاليینن أأددااةة

 هھمسجل كووننت. وو يینصح بأنن tabletاالذذكي أأوو االجهھازز االلووحي 
. وو االددخوولل عبرر نفسس االحسابب بالشكلل االصحيیح  

 
 DECRYPTOR 884لماذذاا يیتووجبب علّي ووصلل

MINI بالكمبيیووترر أأوو بالهھاتفف؟  
 شبكة إإنتررنتتبفضلل االتووصيیلل ب  Decryptor Mini 884يیعملل

 884االذذيي يیتمم ووصلل أأييمضموونة منن قبلل االجهھازز االمستخددمم 
Decryptor Mini  بهھ .  

 
لنن تعملل  بشبكة ااإلنتررنتت ذذاا لمم يیتووفرر لدديي ااتصاللإإ

االماكيینة؟   
ططرريیقق عنن  ااإلنتررنتتاالماكيینة تحتاجج إإلى تووصيیلل بشبكة . ال

.tabletجهھازز االلووحي اال/االكمبيیووترر أأوو االهھاتفف االذذكي  

 
 .®MEGAMOS ليیسس باستططاعتي ااستنساخخ مفاتيیح

لماذذاا؟  
 ااإلررسالل أأنظظمةالستنساخخ   Decryptor Mini 884تصميیمملقدد تمم 

. TKMفقة مع تقنيیة اااالمتوو Megamos® Cryptoوو ااالستقبالل 
لتفعيیلل االماكيینة لهھذذاا االنووعع منن ااالستنساخخ يیتططلبب ااستخدداامم ف

.االذذيي يیتمم شرراائهھ بشكلل منفصلل  TKM. Starter Kitططقمم  

 
 

 884ماذذاا يیحددثث إإذذاا قمتت بفصلل االكابلل منن 
DECRYPTOR MINI؟  

 

1  
 

ددااةة ااالستنساخخ أأ
 Q&A 884 كيیاليین

DECRYPTOR MINI 
KEYLINE CLONING 

TOOL  وو االبرنامج  
 
 

 
 884 DECRYPTOR MINI  

 
يیرر ااألضووااء؟ إإلى ماذذاا تش  

  Decryptor Mini 884إإلى أأننيیشيیرر االضووء ااألخضرر االمضاء 
ضووااء ااأل. ووضعيیة االتغذذيیة بالططاقةمووصوولل بالجهھازز وو بأنهھ ب

إإجررااءااتت في تنفيیذذ متقددمة االووضعيیة لااتشيیرر إإلى  االثالثث حمررااءاال
منن االصمامم االثنائي االباعثث  عنددما يینبعثث ضووء مترردددد. ااالستنساخخ
ذذاا كانن االضووء االماكيینة في قيیدد االعملل٬، بيینما إإاا يیعني بأنن للضووء هھھھذذ

 االمعيینةهھھھذذهه االمررحلة  أأنهھتتاالمنبعثث ثابتت فهھذذاا يیعني بأنن االماكيینة قدد 
بحيیثث يینبعثث منهھا ٬، ااألضووااء مضاءةةعنددما تكوونن جميیع . منن االعملل

لمززيیدد منن . تنفيیذذ إإجررااء ااالستنساخخ قدد تمم هھهھھھذذاا يیعني بأن ٬،ثابتت ءضوو
. كتيیبب االمعلووماتت بمررااجعةاالمعلووماتت يینصح   

 
 DECRYPTOR MINI 884هھھھلل باستططاعتي تززوويیدد

بالططاقة عنن ططرريیقق مأخذذ االتيیارر االكهھرربائي؟   
بحيیثث يیتمم تغذذيیتهھ   Decryptor Mini 884لقدد تمم تصميیمم. ال

بووصلة بالكمبيیووترر٬، االهھاتفف وو ذذلكك  USB/OTGعبرر كابلل ة بالططاق
. tabletاالذذكي أأوو االجهھازز االلووحي   

 
؟DECRYPTOR MINI 884ماذذاا يیستنسخ   

وو  ااإلررسالل أأنظظمةوو ااالستقبالل االثابتة٬،  ااإلررسالل أأنظظمةكافة أأنووااعع 
وو االثاني٬،  ااألووللمنن االجيیلل  Texas® Cryptoااالستقبالل 

Philips® Crypto  وو االثاني٬،  ااألووللمنن االجيیللMegamos® 
Crypto ) لموودديیالتتVAG االمبتددئئ٬، للتفعيیلل مع ططقمم TKM. 

Starter Kit ،٬Megamos® Crypto ) لـKia ،٬
Chevrolet-Daewoo ،٬Pontiac( ٬، ططقممKeyline 

Keyless Kit ،٬Keyline RFD100.  
منن  Philips® Cryptoوو ااالستقبالل  ااإلررسالل بأنظظمةفيیما يیتعلقق 

ااستنساخخ   Decryptor Mini 884اعةنهھ باستططااألوولل فإاالجيیلل 
 بخصووصص أأماوو . PH1A بعضض أأجهھززةة ااإلررسالل وو ااالستقبالل

٬، ٬PH1D، ٬PH1C، PH1B وو ااالستقبالل ااإلررسالل أأنظظمة
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االمفتاحح خاللل مررحلة تسجيیلل  بإززاالةذذاا قمتت ماذذاا يیحددثث إإ
؟ االبيیاناتت  

وو بالتالي  بأكملهھا االبيیاناتتيیلل قدد ال يیتمم تسج ألنهھال يینصح االقيیامم بذذلكك 
.االبيیاناتتمررحلة تسجيیلل كاملل  إإعاددةةسووفف يیتططلبب   

 
 

 KEYLINEتططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن 
CLONING TOOL APP  

 
كيیفف يیمكنني تنززيیلل االتططبيیقق؟  

 ٬Google Play، Android Marketيیكفي فقطط االددخوولل إإلى 
Store االهھاتفف االذذكي أأوو االجهھازز االلووحي  مننtablet وو كتابة 

االذذيي وو ااختيیارر االررمزز  Keyline Cloning Toolسلسلة االبحثث 
كما يیحددثث أليي تططبيیقق ف. فوورر ظظهھووررهه Keylineشعارر  يیحملل

Android ،بددء تنززيیلل تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن  يیجووزز٬
Keyline Cloning Tool App  ووذذلكك منن االكمبيیووترر ً أأيیضا

.https://play.google.com/store?hlبالددخوولل إإلى االمووقع   

 
؟DECRYPTOR MINI 884كيیفف يیمكنني تحدديیثث   

االشيء االووحيیدد االذذيي يیتووجبب تحدديیثهھ . تحدديیثث االماكيینة إإلىال تحتاجج 
 Keyline Cloning Toolهھھھوو تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن 

App  في كلل مررةة يیتووفرر لهھ تحدديیثث فيGoogle Play Store .  

 
فعلل للددخوولل؟ ماذذاا أأ. نسيیتت كلمة االمرروورر لقدد  

ً ططلبب كلمة مرروورر جدديیددةة  إإعاددةةيیجووزز  عنن ططرريیقق  وو ذذلكك مباشررتا
 Keyline Cloning Tool Appتططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن 

أأوو  www.keyline.itأأوو عنن ططرريیقق االبررنامج   
www.keyline-usa.com.  

 
  DECRYPTOR MINI 884كيیفف يیتمم ووصلل

؟)TABLETاالجهھازز االلووحي  أأوو(تفف االذذكي بالهھا  
 Decryptor 884ليیتمم ووصلل. باستخدداامم االكوواابلل االمززووددةة بهھا

Mini  االمززووددةة بهھا ااألططووللااستخدداامم االكابلل  ططبالكمبيیووترر يیكفي فق 
بالهھاتفف   Decryptor Mini 884أأما لووصللوو ٬، االماكيینة
االمززووددةة  ابليیننفيیجبب ااستعمالل كال االك tabletاالجهھازز االلووحي /االذذكي
مع  )USBنووعع ذذااتت (يیجبب أأنن يیتمم ووصلل نهھايیتهھما إإذذ . االماكيینة بهھا

 ااألططووللووصلل نهھايیة االكابلل  بحيیثث يیتووجبب. بعضهھما االبعضض
 Decryptor 884مع  Micro USBاالمصنووعة على شكلل 

Mini   االمصنووعة على  قصررااألووصلل نهھايیة االكابلل  يیجبببيینما
االهھاتفف االذذكي أأوو (بجهھازز ) OTGكابلل ( Micro USBشكلل 

). tabletاالجهھازز االلووحي   
  

 

884 DECRYPTOR MINI - Q&A

 

2  
 

PH1E   وو أأجهھززةة االتحكمم عنن بعددKeyline RK60  فهھي غيیرر
 884حالة إإددخالل مفتاحح ال يیستططيیع فيف. قابلة لالستنساخخ

Decryptor Mini  على شاشة االهھاتفف  ظظهھررااستنساخهھ سووفف ت
أأوو االكمبيیووترر االخاصص بكك االررسالة  tabletاالجهھازز االلووحي /االذذكي
.مفتاحح غيیرر قابلل للنسخ: "االتاليیة  

 
ما هھھھوو مقدداارر ااستهھالكك بططارريیة االهھاتفف االذذكي٬، االجهھازز 

 884 معاالمووصوولل   TABLETااللووحي
DECRYPTOR MINI ؟  

 يیمثلل Decryptor Mini 884نن ألااالستهھالكك منن  حدد أأددنى
.منخفضض منن االططاقةتميیزز بامتصاصص جهھازز يی  

 
 DECRYPTOR MINI 884استططاعتي ووصلل هھھھلل ب

بالكمبيیووترر وو بالتالي بالهھاتفف؟   
لكمبيیووترر وو بتططبيیقق لالبررنامج االخاصص بيیكفي فقطط االتززوودد . بالتأكيیدد
للهھاتفف   App Keyline Cloning Toolااالستنساخخ كيیاليینن أأددااةة

 هھمسجل كووننت. وو يینصح بأنن tabletاالذذكي أأوو االجهھازز االلووحي 
. وو االددخوولل عبرر نفسس االحسابب بالشكلل االصحيیح  

 
 DECRYPTOR 884لماذذاا يیتووجبب علّي ووصلل

MINI بالكمبيیووترر أأوو بالهھاتفف؟  
 شبكة إإنتررنتتبفضلل االتووصيیلل ب  Decryptor Mini 884يیعملل

 884االذذيي يیتمم ووصلل أأييمضموونة منن قبلل االجهھازز االمستخددمم 
Decryptor Mini  بهھ .  

 
لنن تعملل  بشبكة ااإلنتررنتت ذذاا لمم يیتووفرر لدديي ااتصاللإإ

االماكيینة؟   
ططرريیقق عنن  ااإلنتررنتتاالماكيینة تحتاجج إإلى تووصيیلل بشبكة . ال

.tabletجهھازز االلووحي اال/االكمبيیووترر أأوو االهھاتفف االذذكي  

 
 .®MEGAMOS ليیسس باستططاعتي ااستنساخخ مفاتيیح

لماذذاا؟  
 ااإلررسالل أأنظظمةالستنساخخ   Decryptor Mini 884تصميیمملقدد تمم 

. TKMفقة مع تقنيیة اااالمتوو Megamos® Cryptoوو ااالستقبالل 
لتفعيیلل االماكيینة لهھذذاا االنووعع منن ااالستنساخخ يیتططلبب ااستخدداامم ف

.االذذيي يیتمم شرراائهھ بشكلل منفصلل  TKM. Starter Kitططقمم  

 
 

 884ماذذاا يیحددثث إإذذاا قمتت بفصلل االكابلل منن 
DECRYPTOR MINI؟  
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 تغذذيیتهھعنن االعملل لعددمم  Decryptor Mini 884سووفف يیتووقفف 
.ةبالططاقة االكهھرربائيی  

 
كمم منن االووقتت سووقق ااستغررقق الستنساخخ مفتاحح؟   

ااألددااء االووظظيیفي االمقددمم منن /خددماتتمع االتتوواافقق االمددةة االمستغررقة إإنن 
في كافة وو . ااألسووااققفضلل االمعددااتت وو االووسائلل االمتووفررةة في أأ

٬، تعتمدد سررعة ااالستنساخخ على نووعع االمفتاحح٬، سررعة شبكة ااألحوواالل
. بهھ Decryptor Mini 884ووصلل  تمملجهھازز االذذيي ل ااإلنتررنتت  

 
هھھھلل باستططاعتي ااستخدداامم االكمبيیووترر أأوو االهھاتفف 

إلجررااء عمليیاتت  TABLETاالجهھازز االلووحي /االذذكي
وو ااستقبالل؟  إإررساللنظظامم  خاللل ااستنساخخأأخررىى   

يیفضلل عددمم تنفيیذذ عمليیاتت . بهھوو لكنن ال يینصح  يیجووزز ذذلككنعمم٬، 
بعمليیة معالجة  Decryptor Mini 884بيینما يیقوومم أأخررىى 
ااالستنساخخ وو  إإيیقافف تتمثلل فية االووحيیددةة االمسمووحح بهھا االعمليی .االبيیاناتت

". لغِ اا"االززرر  ىذذلكك بالضغطط عل  

 
أأوو  ااإلنتررنتت ةاالتووصيیلل بشبك فقدداانن في حالةماذذاا يیحددثث 

  االكمبيیووترر؟ اانططفئ إإذذاا
قدد جمع االمفتاحح االذذيي  بإددخالل ااإلجررااءتبررزز ضررووررةة إإعاددةة سووفف 
وو ) Cryptoوو ااستقبالل  إإررساللفي حالة نظظامم (االمعلووماتت /االتررقيیاتت
بددء مررحلة االحسابب منن  إلعاددةة ااألصلياالمفتاحح  إإددخاللبالتالي 
.جدديیددةة  

 
االمفتاحح في ووقتت آآخرر؟  كتابةهھھھلل يیمكنن   

ً نعمم٬، تتووفرر  ٬، آآخرراالمفتاحح في ووقتت  كتابة ااستكماللإإمكانيیة أأيیضا
 ®Philips ووذذلكك فقطط للجيیلل االثاني منن أأنظظمة ااإلررسالل وو ااالستقبالل

Crypto   وو موودديیالتتVAG االمهھمم أأنن يیتمم اااللتززاامم بتسلسلل  لكنن منن
  .ااالستنساخخ إإجررااءااتتمررااحلل 

 
خاللل مررحلة  ااألصلياالمفتاحح  بإززاالةذذاا قمتت ماذذاا يیحددثث إإ

االحسابب؟   
بعدد بددء مررحلة االحسابب سووفف يیتمم  ااألصليززاالة االمفتاحح إإذذاا تمم إإ

٬، منن االمهھمم االتذذكرر ااألحووااللوو لكنن في كافة . ااإلجررااءاالمتابعة بتنفيیذذ 
ً مددخلل  ااألصليلمفتاحح اا أأنن يیكوونن أنهھ يیجببب  884في  دداائما

Decryptor Mini  منن االتططبيیقق أأوو  يیكوونن ذذلكك مططلووبب مننعنددما
 إإجررااءااتت استكماللبللسماحح ) حسبب نووعع االجهھازز االمستخددمم(االبررنامج 
.ااالستنساخخ  
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االمفتاحح خاللل مررحلة تسجيیلل  بإززاالةذذاا قمتت ماذذاا يیحددثث إإ
؟ االبيیاناتت  

وو بالتالي  بأكملهھا االبيیاناتتيیلل قدد ال يیتمم تسج ألنهھال يینصح االقيیامم بذذلكك 
.االبيیاناتتمررحلة تسجيیلل كاملل  إإعاددةةسووفف يیتططلبب   

 
 

 KEYLINEتططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن 
CLONING TOOL APP  

 
كيیفف يیمكنني تنززيیلل االتططبيیقق؟  

 ٬Google Play، Android Marketيیكفي فقطط االددخوولل إإلى 
Store االهھاتفف االذذكي أأوو االجهھازز االلووحي  مننtablet وو كتابة 

االذذيي وو ااختيیارر االررمزز  Keyline Cloning Toolسلسلة االبحثث 
كما يیحددثث أليي تططبيیقق ف. فوورر ظظهھووررهه Keylineشعارر  يیحملل

Android ،بددء تنززيیلل تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن  يیجووزز٬
Keyline Cloning Tool App  ووذذلكك منن االكمبيیووترر ً أأيیضا

.https://play.google.com/store?hlبالددخوولل إإلى االمووقع   

 
؟DECRYPTOR MINI 884كيیفف يیمكنني تحدديیثث   

االشيء االووحيیدد االذذيي يیتووجبب تحدديیثهھ . تحدديیثث االماكيینة إإلىال تحتاجج 
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App  في كلل مررةة يیتووفرر لهھ تحدديیثث فيGoogle Play Store .  

 
فعلل للددخوولل؟ ماذذاا أأ. نسيیتت كلمة االمرروورر لقدد  

ً ططلبب كلمة مرروورر جدديیددةة  إإعاددةةيیجووزز  عنن ططرريیقق  وو ذذلكك مباشررتا
 Keyline Cloning Tool Appتططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن 

أأوو  www.keyline.itأأوو عنن ططرريیقق االبررنامج   
www.keyline-usa.com.  

 
  DECRYPTOR MINI 884كيیفف يیتمم ووصلل
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ذذاا ووررددتت مكالمة خاللل ااستنساخي لمفتاحح؟ ماذذاا يیحددثث إإ  
لإلجررااءااتت االجارريیة " ااإليیقافف االمؤؤقتت"سووفف يیتمم  ٬،كأيي تططبيیقق آآخرر

نن االمكالمة منن االممك ءعندد اانتهھا. للهھاتفف ااألووليیة إإعططاءوو سيیتمم 
ً  ااإلجررااءااتتمتابعة  ففي االووااقع٬، سووفف يیووااصلل . االتي تمم بددئهھا مسبقا

تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن  إإغالققاالمقلمم بالعملل وو لنن يیتمم 
Keyline Cloning Tool App  االتططبيیقق وو لكنن سووفف يیبقى

. بالووضعيیة االخلفيیة  

 
االشاشة خاللل ااالستنساخخ؟ لماذذاا يیتووقفف ددوورراانن  

االحساسة خاللل عمليیة  االمررااحللتعتبرر مررحلة االحسابب منن أأكثرر 
لذذلكك٬، يیجبب أأنن يیعملل تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن . ااالستنساخخ

Keyline Cloning Tool App إإنن . حسابببكاملل قددررةة لل
ااالستنساخخ وو  إإجررااءااتتخففف منن سررعة عمليیة ددوورراانن االشاشة قدد ت

ً  إإيیقافهھاعملل على هھا لنن تلكن .نهھائيیا  

 
 مع كافة  DECRYPTOR MINI 884هھھھلل يیعملل

؟ ANDROIDجهھززةة االلووحيیة ااأل/ االهھووااتفف االذذكيیة  
يیتوواافقق مع االهھووااتفف   Decryptor Mini 884إإنن. ال

أأوو  OTGااللووحيیة االمجهھززةة بووظظيیفة االمضيیفف  ااألجهھززةة/االذذكيیة
USB  ّجهھزز بهھذذهه االووظظيیفة يیكفي للتحققق منن أأنن االهھاتفف م. الةاالفع

 Keyline Cloningتططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن  فقطط تنززيیلل
Tool App  ذذاا كانن االمعيیارر لددىى قسمم االتشخيیصص إإوو االتحقققUSB 
OTG ااالختبارر  بتنفيیذذنهھ يینصح أأ إإلى باإلضافة. مضبووطط على نعمم

لتحققق منن ووجوودد ااتصالل ممتازز ما بيینن ووذذلكك لاالنهھائي لالتصالل 
.Decryptor Mini 884االجهھازز وو   

 
مع كافة   DECRYPTOR MINI 884هھھھلل يیعملل
؟ANDROIDإإصددااررااتت   

وو  ةاالذذكيی االهھووااتففتعملل مع  Decryptor Mini 884 إإنن ال٬،
 اابتددأأ Androidتشغيیلل  بأنظظمةاالمززووددةة   tabletةااللووحيی ااألجهھززةة

. لهھا وو االتاليیة 4.1منن إإصدداارر   

 
 Keylineهھھھلل يیددخلل تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن 

Cloning Tool App  إإلى االبيیاناتت االشخصيیة؟  
 ingeyline ClonK Toolإإنن تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن . ال

App  ال يیددخلل إإلى أأيي منن االبيیاناتت االشخصيیة االمووجووددةة على
.االجهھازز االمووصوولل  

 
 Keylineهھھھلل تحتاجج أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن 

Cloning Tool App   إإلى مووجة عرريیضة؟  
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 Keyline Cloning Tool Appإإنن أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن . ال
رريیقق أنن يیكوونن عنن ططباالضررووررةة تحتاجج إإلى ااتصالل ثابتت٬، ليیسس منن 

. مووجة عرريیضة  
 
 

 KEYLINEبررنامج أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن 
CLONING TOOL SOFTWARE  

 
لقدد نسيیتت كلمة االمرروورر٬، كيیفف يیمكنني االددخوولل؟   

ططلبب كلمة مرروورر جدديیددةة عنن ططرريیقق ووااجهھة االبررنامج أأوو  إإعاددةةيیجووزز 
أأوو  www.keyline.it ااإلنتررنتتباالتصالل مع مووااقع 

www.keyline-usa.com .ااإللكترروونيتستلمم ررسالة بالبرريیدد س 
لتفعيیلل كلمة االمرروورر . إإجررااؤؤههوو االتي سووفف تبلغكك بالتعدديیلل االذذيي تمم 

االجدديیددةة يیكفي فقطط االنقرر على االووصلة االتي تشملل عليیهھا ررسالة االبرريیدد 
.االمررسلة على عنوواانكك ااإللكتررووني  

 
ماذذاا يیعني  .ااإللكترروونيلمم تصلني ررسالة االتسجيیلل بالبرريیدد 

ذذلكك؟  
ضبطط نظظامكك تعملل  إإعددااددااتتنن تكوونن منن االمحتملل بأ

حاوولل االتحققق . االررسائلل أأنووااعععلى حظظرر ااستالمم بعضض 
االجهھة االمررسلة هھھھي إإنن  .منن مجلدد االبرريیدد غيیرر االهھامم

Keyline S.p.A .  
 

كيیفف يیمكنن تثبيیتت االبررنامج؟   
نززيیلل االبررنامج منن االمووقع يیتمم ت: خططووااتتفي بضع 

www.keyline.it أأوو usa.com-www.keyline  وو ذذلكك
في صفحة  DOWNLOAD SOFTWAREبالنقرر على االززرر 

منن تنززيیلل  بعدد ااالنتهھاء. Decryptor Mini 884االمنتج 
وو بالتالي عليیكك فقطط ااتباعع . االتثبيیتت ءنقرر مررتيینن لبدداالبررنامج٬، يیتمم اال

.عمليیة االتثبيیتت الستكماللاالتعليیماتت االتي سووفف تظظهھرر على االووااجهھة   

 
يیعملل؟   WINDOWS إإصددااررمع أأيي   

.Windows 7االحدد ااألددنى لنظظامم االتشغيیلل االمططلووبب هھھھوو   

 
لقدد قمتت بتووصيیلل االماكيینة بالكمبيیووترر وو لكنن ال ااستططيیع 

ذذاا؟ااستنساخخ مفتاحح٬، لما  
أأوو منن ووجوودد  ااإلنتررنتتتحققق منن أأنن االكمبيیووترر مووصوولل بشبكة 

للتووصيیلل عنن ططرريیقق االوواايي فايي أأوو  وو بشكلل خاصص(إإشاررةة 
ال  ااإلنتررنتتددوونن االتووصيیلل بشبكة ). USBجهھازز تشغيیلل /مفتاحح

.وو ااالستقبالل ااإلررسالل أأنظظمةيیمكنن نسخ   
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 Keyline Cloning Tool Appإإنن أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن . ال
رريیقق أنن يیكوونن عنن ططباالضررووررةة تحتاجج إإلى ااتصالل ثابتت٬، ليیسس منن 

. مووجة عرريیضة  
 
 

 KEYLINEبررنامج أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن 
CLONING TOOL SOFTWARE  

 
لقدد نسيیتت كلمة االمرروورر٬، كيیفف يیمكنني االددخوولل؟   

ططلبب كلمة مرروورر جدديیددةة عنن ططرريیقق ووااجهھة االبررنامج أأوو  إإعاددةةيیجووزز 
أأوو  www.keyline.it ااإلنتررنتتباالتصالل مع مووااقع 

www.keyline-usa.com .ااإللكترروونيتستلمم ررسالة بالبرريیدد س 
لتفعيیلل كلمة االمرروورر . إإجررااؤؤههوو االتي سووفف تبلغكك بالتعدديیلل االذذيي تمم 

االجدديیددةة يیكفي فقطط االنقرر على االووصلة االتي تشملل عليیهھا ررسالة االبرريیدد 
.االمررسلة على عنوواانكك ااإللكتررووني  

 
ماذذاا يیعني  .ااإللكترروونيلمم تصلني ررسالة االتسجيیلل بالبرريیدد 

ذذلكك؟  
ضبطط نظظامكك تعملل  إإعددااددااتتنن تكوونن منن االمحتملل بأ

حاوولل االتحققق . االررسائلل أأنووااعععلى حظظرر ااستالمم بعضض 
االجهھة االمررسلة هھھھي إإنن  .منن مجلدد االبرريیدد غيیرر االهھامم

Keyline S.p.A .  
 

كيیفف يیمكنن تثبيیتت االبررنامج؟   
نززيیلل االبررنامج منن االمووقع يیتمم ت: خططووااتتفي بضع 

www.keyline.it أأوو usa.com-www.keyline  وو ذذلكك
في صفحة  DOWNLOAD SOFTWAREبالنقرر على االززرر 

منن تنززيیلل  بعدد ااالنتهھاء. Decryptor Mini 884االمنتج 
وو بالتالي عليیكك فقطط ااتباعع . االتثبيیتت ءنقرر مررتيینن لبدداالبررنامج٬، يیتمم اال

.عمليیة االتثبيیتت الستكماللاالتعليیماتت االتي سووفف تظظهھرر على االووااجهھة   

 
يیعملل؟   WINDOWS إإصددااررمع أأيي   

.Windows 7االحدد ااألددنى لنظظامم االتشغيیلل االمططلووبب هھھھوو   

 
لقدد قمتت بتووصيیلل االماكيینة بالكمبيیووترر وو لكنن ال ااستططيیع 

ذذاا؟ااستنساخخ مفتاحح٬، لما  
أأوو منن ووجوودد  ااإلنتررنتتتحققق منن أأنن االكمبيیووترر مووصوولل بشبكة 

للتووصيیلل عنن ططرريیقق االوواايي فايي أأوو  وو بشكلل خاصص(إإشاررةة 
ال  ااإلنتررنتتددوونن االتووصيیلل بشبكة ). USBجهھازز تشغيیلل /مفتاحح

.وو ااالستقبالل ااإلررسالل أأنظظمةيیمكنن نسخ   

KEYLINE CLONING TOOL  
SOFTWARE
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ال  ااإلنتررنتتددوونن االتووصيیلل بشبكة ). USBجهھازز تشغيیلل /مفتاحح

.وو ااالستقبالل ااإلررسالل أأنظظمةيیمكنن نسخ   
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لماذذاا؟. ال ااستططيیع تنززيیلل االبررنامج  

ببب مفعوولل بررنامج االحمايیة منن مصاعبب بس تووااجهھهھ منن االمحتما أأنن
حاوولل . Firewallأأوو جدداارر االحمايیة  Antivirusاالفيیررووساتت 

.تنززيیلل وو تثبيیتت االبررنامجعمليیة تعططيیلهھمم مؤؤقتاً خاللل   

 
هھھھلل باستططاعتي إإططفاء االماكيینة عنددما تكوونن مووصوولة 

بالكمبيیووترر؟  
فقطط  منن االكمبيیووترر  Decryptor Mini 884باستططاعتكك فصلل

.وو ااستقبالل إإررساللعلى ااستنساخخ نظظامم تعملل  االماكيینة تكننذذاا لمم إإ  

 
بعدد ااالنتهھاء منن تنززيیلل وو تثبيیتت االبررنامج أأوو تططبيیقق أأددااةة 

 KEYLINE CLONINGااالستنساخخ كيیاليینن 
TOOL ٬884، هھھھلل باستططاعتي بددء االعملل مع 

DECRYPTOR MINI ؟  
تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ  عدد اانتهھائكك منن تثبيیتت االبررنامج أأووبفقطط . ال

 884وو تووصيیلل  Keyline Cloning Toolكيیاليینن 
Decryptor Mini االجهھازز االلووحي /االهھاتفف االذذكي/بالكمبيیووترر

tablet  االخاصص بكك- -وو بعدد فتح االحسابب االخاصص   إإذذاا لمم تكنن  
–مسجلل مسبقاً  منن االضرروورريي تسجيیلل االماكيینة في معرّرفف وو  

تباعع هھھھذذهه ااإلجررااءااتت االبسيیططة ٬، وو ذذلكك بإIDحسابكك االخاصص 
 ً :االمذذكووررةة تاليیا  

-    IDمع معرّرفف االحسابب  Loginسجيیلل االددخوولل ت 
-  Keylineفتح قائمة االبررنامج أأوو تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن  

Cloning Tool  
- "ملفف االتعرريیفف االخاصص بي"ااختيیارر عنصرر    
- وو االنقرر على االررمزز بقلمم " االمنتجاتت االخاصة بي"ااختيیارر عنصرر  

مع ررقمم  Decryptor Mini 884تظظهھرر االكتابة ل. ررصاصص
.تسجيیلل االخاصصاال  

-  884 تسجيیللنقرر على ررمزز االقررصص االمررنن لحفظظ االتعدديیالتت وو لاا 
Decryptor Mini  في معرّرفف االحساببID  

 
 DECRYPTOR MINI 884هھھھلل باستططاعتي تسجيیلل 

منن مستخددمم؟   ألكثرر  
حسابب مستخددمم في  Decryptor Mini 884يیجووزز تسجيیلل . ال

 Decryptor 884لذذلكك٬، في حالة االررغبة بتسجيیلل . ووااحدد فقطط
Mini لغاء تسجيیلهھ منن في حسابب شخصص آآخرر منن االضرروورريي إإ

 ً .حسابب االمستخددمم االناشطط حاليیا  
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 DECRYPTOR 884كيیفف يیمكنني إإلغاء تسجيیلل 
MINI  منن االحسابب؟  
منن االحسابب يیتووجبب  Decryptor Mini 884تسجيیلل  ءإللغا
: االبسيیططة ااإلجررااءااتتتباعع بعضض إإ  

-   لخاصص بككاا IDمع معرّرفف االحسابب  Loginتسجيیلل االددخوولل  
-  Keylineفتح قائمة االبررنامج أأوو تططبيیقق أأددااةة ااالستنساخخ كيیاليینن  

Cloning Tool  
- "ملفف االتعرريیفف االخاصص بي"ااختيیارر عنصرر    
- وو االنقرر على االررمزز بقلمم " االمنتجاتت االخاصة بي"ااختيیارر عنصرر  

فتح االمنتجاتت االمستخددمة وو االمسجلة في معرّرفف وو سووفف ت. ررصاصص
. IDحسابب اال  

- وو  IDنة االذذيي ترريیدد إإلغاء تسجيیلهھا منن معرّرفف االحسابب حذذفف االماكيی 
االمووجوودد قرربب  "X"بالضغطط على االررمزز االذذيي يیحملل عالمة ذذلكك 

.االقائمة االمنسددلة  
- .االنقرر على ررمزز االقررصص االمررنن لحفظظ االتعدديیالتت   

 


