
ُتعترب نظارات Spectacles غري ُمخص ّصة الستخدام األطفال الصغار. ملزيد من املعلومات عن نظارات Spectacles، ودعم املنتجات واإلرجاع تف 
.support.spectacles.com ّضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين

يادةالوقتالذيتستغرقه تنبيهات – ُيرىج القراءة قبل االستخدام ُيرىجاالنتباه!قديتّسبباستخدامنظ َّارةSpectaclesفزي
لالستجابة للحاالت

اخلطرة
تحتوي نظَ ّارة Spectacles ٔايضاً عىل ضوء LED مريئ قد يتّسببفيتشتيتانتباهك.ٔاوقفاإلشعارات،والتستخدمكامريانظَ ّارةSpectacles فياملواقفالتيتست

دعيانتباهكالكامل،ٔاوفياملواقفالتيقديتّسببتشّتت انتباهك فيها لتع ّرضك ٔاو اآلخرين لألذى. 

تج ّنب ٕاصابات الوجه
احرص عىل عدم ارتداء نظارة Spectacles ٔاثناء املشاركة يف األنشطة اليت تحتوي عىل خطر السقوط ٔاو االصطدام مثل الرياضات واألنشطة االحتكاكية 

واليت ُيفرتض عدم ارتداء نظارة شمسية ٔاثناء ممارستها. ٕاذا كنت تمارس ٔانشطة ُينصح فيها بارتداء وا ٍق للعني، فاستخدم وايق عني ُمعتمد.

قيادة املركبات وتشغيلها
عّطل اإلشعارات وتو ّخ احلذر عند قيادة مركبة ٔاو تشغيلها. احرص عىل اتباع القوانني واللوائح املحلية اليت تنطبق عىل ارتداء النظارات واستخدام األجهزة 

ٔاثناء تشغيل املركبات. 

املغانط واألجهزة الطبية
تحتوي نظارة Spectacles وعلبة الشحنة عىل مغانط و ُمكونات َتبعث ٔاشعة راديو، واليت قد تؤثر عىل تشغيل األجهزة الطبية مثل الناظمات واألجهزة 
الطبية األخرى القابلة للزرع ؤاجهزة املساعدة عىل السمع ومضخات اإلنسولني. ٕاذا كان لديك جهاز طيب ٕالكرتوين، فاسترش طبيبك ٔاو رشكة تصنيع اجلهاز 
قبل استخدام نظارة Spectacles، وضع النظارة وعلبة الشحن عىل بعد مسافة مناسبة. توّقف عن استخدام النظارة ٕاذا الحظت ٔاي تداخل مع جهاز 

طيب.

العارض ثاليث األبعاد
ٕاذا كنت تستخدم العارض ثاليث األبعاد املتوفر مع اجلهاز ٔاو ٔاي عارض/س ّماعة ٔاخرى ملشاهدة محتوى نظارة Spectacles، فتأكّد من قراءة واتباع 

تحذيرات السالمة املُرفقة مع العارض. 

السفر جوًا
تح ّقق من قيود ٕادارة ٔامن الطريان املُط ّبقة عىل األجهزة اإللكرتونية الشخصية قبل السفر مع نظارة Spectacles. تحتوي النظارة وعلبة الشحن عىل 

بطاريات ليثيوم ٔايون وال توضع يف احلقائب املُسجلة عند السفر. 

الشحن
ال تستخدم ٕاال سلك الشحن الوارد مع النظارة (ٔاو سلك USB-C معتمد من الوكيل) ومحول الكهرباء املعتمد من الوكيل لشحن علبة الشحن. حافظ 

عىل تنظيف مناطق الشحن عىل النظارة وعلبة الشحن وعدم وجود بقايا ٔاو مخلفات بها. لتنظيف مناطق الشحن، امسحها بقطعة قماش التنظيف 
الواردة، مرطبة قيل ًال عند احلاجة. 

تحذيرات الس مة

http://support.spectacles.com


النظارةالتالفة
حرصاًعىلتّجنبوقوعٕاصابة ُمحتملة،امتنععنارتداءٔاواستخدام الـ Spectacles التالفة. ال ُتحاول ٕاصالح نظ َّارة Spectacles بنفسك. يف حال تلفها، 

.support.spectacles.com تواصل مع

املكوناتاإللكرتونية
تحتوينظارةSpectaclesعىل ُمكوناتٕالكرتونية،لذلكعليك اتباع نفس االحتياطات اليت تتبعها مع ٔاي ٔاجهزة ٕالكرتونية. ال ُتع ّرضها للماء ٔاو ٔاي سوائل ٔاخرى 
وال تستخدمها بالقرب من النار املشتعلة ٔاو املخاطر اإللكرتونية املكشوفة فيالظروفالقاسية،ٔاثناءشحنالبطاريةٔاوٕاذاكنترتىترسًيبافيبطاريةأوتًلفا بها. ال تحاول 

تعديل أي جزء من النظارة. 

ية إزالة البطار
ال تحاول إزالة البطارية أو استبداهلا يف نظارة Spectacles أو علبة

الشحن. يؤدي ذلك إىل مخاط

http://support.spectacles.com.

