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تحذيرات السالمة
 ُيرجى قراءة النشرة الموجودة في علبة نظارة Spectacles بعناية قبل استخدامها. 

تحتوي هذه النشرة على معلومات مهمة بخصوص إرشادات االستخدام والسالمة والضمانات 
 والمسؤولية القانونية واإلرجاع واالستبدال. إذا فقدت نشرتك، بإمكانك قراءة المقاالت الواردة 

في هذا القسم.

ُتعتبر نظارات Spectacles غير ُمخصّصة الستخدام األطفال الصغار. لمزيد من المعلومات عن نظارات 
.support.spectacles.com ودعم المنتجات واإلرجاع تفّضل بزيارة موقعنا اإللكتروني Spectacles

تنبيهات – ُيرجى القراءة قبل االستخدام

ارة Spectacles في زيادة الوقت الذي تستغرقه لالستجابة  ُيرجى االنتباه! قد يتسّبب استخدام نظَّ
ارة Spectacles أيضًا على ضوء LED مرئي قد يتسّبب في تشتيت انتباهك.  للحاالت الخطرة. تحتوي نظَّ
انتبه لألشياء المحيطة بك، وال تستخدم الكاميرا في المواقف التي تستدعي انتباهك الكامل، أو في 

المواقف التي قد يتسّبب تشّتت انتباهك فيها لتعّرضك أو اآلخرين لألذى.

ارة Spectacles عند القيام بأي أنشطة ال ترتدي فيها عادًة  تجّنب اإلصابات في الوجه. ال ترتِد نظَّ
ارة شمسية، مثل األنشطة والرياضات العنيفة. في حال القيام بأعمال ُينصح فيها بارتداء حماية،  نظَّ

استخدم نظاّرة واقية ُمعتمدة لهذه األغراض.

ارة Spectacles مقاومة للماء وُيمكن استخدامها لألنشطة في  االستخدام في المياه. ُتعتبر نظَّ
المياه الضحلة. تجّنب غمرها بالماء لفترات طويلة، وال ترتديها أثناء القيام بأنشطة قد ُتعرضها 

لالصطدام أو الغمر السريع في الماء. بعد تعّرض النظارة للمياه، يجب تجفيفها بالكامل وإزالة البقايا 
والرواسب من أماكن الشحن.

الشحن. ال تستخدم سوى كابل الشحن ومحّول الكهرباء المعتمد من أجل شحن Spectacles. حافظ 
على إبقاء مناطق الشحن على النظارة وعلبة الشحن خالية من البقايا والرواسب. لتنظيف أماكن 
الشحن، امسحها بقماشة التنظيف المرفقة مع النظارة، مع ترطيبها بشكل خفيف إن لزم األمر.

ارة Spectacles أثناء القيادة. القيادة. ال تستخدم كاميرا نظَّ

السفر جوًا. تحّقق من القيود السارية على إدارة أمن الطيران على األجهزة اإللكترونية قبل السفر 
ارة Spectacles على بطاريات أيون الليثيوم التي ُيحظر وضعها في  ومعك النظارة. تحتوي نظَّ

األمتعة الُمسّجلة للشحن في الطائرة عند السفر.



األجهزة الطبية. تحتوي Spectacles على مكونات تعمل على إصدار موجات السلكية، مما قد ُيؤثر 
على عمل األجهزة الطبية مثل ُمنظّمات ضربات القلب وغيرها من األجهزة القابلة للزرع في جسم 

ارة Spectacles إذا  اإلنسان وأجهزة المساعدة على السمع وأنابيب اإلنسولين. توّقف عن استخدام نظَّ
الحظت أي تداخل مع جهاز طبي.

 Spectacles النظارة التالفة. حرصًا على تجّنب وقوع إصابة ُمحتملة، امتنع عن ارتداء أو استخدام الـ
ارة Spectacles بنفسك. في حال تلفها، تواصل مع  التالفة. ال ُتحاول إصالح نظَّ

.support.spectacles.com

ارة Spectacles عن المعتاد وأاّل ُتسبب إزعاجًا حراريًا أثناء  ارتفاع الحرارة. ينبغي أال تسخن نظَّ
 االستخدام العادي. في حال زيادة درجة حرارتها، توقف عن استخدامها وتواصل مع

.support.spectacles.com

ارة Spectacles على مكونات كهربائية، وبالتالي يتعّين عليك  المكونات الكهربائية. تحتوي نظَّ
مراعاة احتياطات األمان التي تتبعها مع أي جهاز إلكتروني. ال تستخدمها بالقرب من اللهب أو المخاطر 

الكهربائية المكشوفة أو في الظروف القاسية أو أثناء شحن البطارية وال تستخدمها إذا الحظت 
 .Spectacles تسريب البطارية أو تلفها. ال ُتحاول تعديل أي جزء من

ارة Spectacles أو علبة الشحن. قد ُيؤدي  إزالة البطارية. ال ُتحاول إزالة البطارية أو استبدالها في نظَّ
هذا إلى مخاطر تتعلق بالسالمة.
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