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 محتويات

العلبة

جهاز الرأس مجّمع مع وسادة الجبهة، ووسادة األنف، ومدخل اإلطار 	

حزمة الحوسبة 	

وحدة التحكّم 	

شاحنا USB-C قوة 45 واط 	

كابال USB-C لحزمة الحوسبة ووحدة التحكّم 	

كابال توصيل الطاقة 	

طقم ضبط القياس Fit Kit مع وسادات إضافية لألنف والجبين. لالستخدام مع تطبيق Custom Fit عىل الجهاز  	

لتخصيص مقاس جهاز الرأس

شريط الرأس لجهاز الرأس 	

حزام الكتف لحزمة الحوسبة 	

شريط المعصم لوحدة التحكّم 	

قطعة قماش للتنظيف 	

حقيبة الحمل  	

جهاز الرأس

العلبة

فتحات العيون

األذرع الجانبية

الحزام الخلفي

كابل

وسادة الجبين

وسادة األنف

Fit Kit طقم ضبط القياس

شاحنان

كابال توصيل الطاقة

شريط الرأس

حزام الكتف

)تحته قطعة قماش للتنظيف(

شريط المعصم

USB-C كابال

02



المشّغل

المصد

USB-C منفذ

فتحات التهوية

الركائز

النصف الخلفي من حزمة الحوسبة

شريط المعصم

LED مصباح

زر الصفحة الرئيسية

زر القائمة

لوحة اللمس

LED 5 مصابيح

كابل

زر الطاقة

USB-C منفذ

حزمة الحوسبة

وحدة التحكّم

وسادة الجبين 2

وسادة الجبين 1

مدخل اإلطار

وسادة األنف 1

وسادة األنف 2

وسادة األنف 3

وسادة األنف 4

جهاز الرأس مع 

محتويات طقم ضبط 

Fit Kit القياس
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ارتداء حزمة الحوسبة الخطوة 1

باستخدام زر الطاقة الخارجي، َضع النصف الخلفي من حزمة 

الحوسبة في الجَيب أو حزام الخصر بحيث يتم وضعه بإحكام.

الخيار 1: الجيب

قم بتثبيت خطافات حزام الكتف في ركائز حزمة الحوسبة. ارتِد 

الحزام عىل كتفك، تماًما مثل حقيبة ساعي البريد. اضبط طول 

الحزام عىل الوضع األمثل لضمان الراحة.

تنبيه: ال تسد فتحات تهوية حزمة الحوسبة أثناء االستخدام.

فتحات التهوية

الخيار 2: حزام الكتف

قم بتشغيل حزمة الحوسبة الخطوة 2

اضغط مع االستمرار عىل زر الطاقة في حزمة الحوسبة حتى 

تبدأ مصابيح LED باإلضاءة.

LED 5 مصابيح
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للحصول عىل أفضل مالءمة، قم بإزالة أي إكسسوارات للرأس أو الشعر )عىل سبيل المثال، عصابات الرأس أو 

أربطة الشعر( التي قد تمنع ارتداء جهاز الرأس بالشكل الصحيح عىل جوانب الرأس.

قبل ارتداء جهاز الرأس، قم بإزالة األغطية الشفافة عنه.

باستخدام تمديدات المقبض، قم بإزالة األغطية عن جانبَي كل 

عدسة ولوحة الكاميرا الوسطى بلطف.

 افتح جهاز الرأس مثل زوج من سماعات الرأس 

 عن طريق فصل الحزام الخلفي حتى يتم تثبيته 

فوق رأسك. 

 تنبيه: احرص عىل عدم توسيع الحزام الخلفي 
بشكل مفرط.

الخطوة 3.1

الخطوة 3.2 

المدخالت االختيارية 

للعدسات المصممة 

وفق وصفات طبية

الخطوة 3.3

الخطوة 3.4

ارتِد جهاز الرأس الخطوة 3

اسحب للخلف بقوة إلزالة مدخل اإلطار، ثم استبدلها بإدراج 

العدسة المصممة وفًقا لوصفة طبية خاصة بك.

عىل عكس زوج النظارات، ليس المقصود من جهاز الرأس 

أن يوضع مباشرة عىل أذنيك. للحصول عىل أفضل تجربة، 

ضع الجزء األمامي من جهاز الرأس عىل جسر أنفك، مع وضع 

ذراعي الجانب بزاوية أعىل قليالً من أذنيك.

الخطوة 3.5

لوحة الكاميرا الوسطى

العدسات
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تنبيه: تأكد من أن الكابل حر الحركة وغير متشابك في الجزء 
الخلفي من جهاز الرأس.

قم بتأمين جهاز الرأس عن طريق دفع الشريط الخلفي وربطه 

بكلتا اليدين.

إذا انزلق الجزء الخلفي من جهاز الرأس أثناء ارتداء الجهاز، فما 

عليك سوى إضافة شريط الرأس. 

مع توجيه جانب الفيلكرو من الشريط إىل األعىل، مرر كال 

الطرفين من الفتحات الموجودة عىل جانبَي جهاز الرأس.

َضع جهاز الرأس مرة أخرى عىل رأسك، واستمر في ضبط 

شريط الرأس حتى يصبح آمنًا ومريحًا، ثم قم بشد الفيلكرو 

بإحكام.

الخطوة 3.6

الخطوة 3.7 

شريط الرأس 

االختياري
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للتشغيل، اضغط مع االستمرار عىل زر الصفحة الرئيسية حتى 

 .LED تسمع النغمة وترى ضوء

إذا كان ضوء LED أزرق، فهذا دليل عىل عدم االقتران. إلصالح 

ذلك، قم بتوصيل وحدة التحكّم مباشرة بحزمة الحوسبة 

باستخدام كابل USB-C إىل USB-C المضّمن في العلبة.

تنبيه: ال تفصل وحدة التحكّم قبل أن تقوم بتحديثها بالكامل 

وإقرانها بجهازك.

توصيل وحدة التحكم الخطوة 4

زر الصفحة الرئيسية

LED مصباح

تأكد من أنك ترتدي جهاز الرأس وأن الجهاز قيد التشغيل. من القائمة الرئيسية، افتح تطبيق Custom Fit واتبع 

الخطوات لضمان:

ارتداء مريح لفترات طويلة من الزمن 	

أوسع مجال رؤية 	

أوضح محتوى 	

التعتيم األكثر دقة 	

مالحظة: قم بتجهيز طقم ضبط القياس Fit Kit. بناًء عىل احتياجات التخصيص الخاصة بك، قد يوصي التطبيق 
بوضع وسادات مختلفة لألنف والجبين.

Custom Fit تطبيق الخطوة 5

تنبيه: الستبدال وسادة األنف، أمسكها باألصابع واسحبها 
مباشرة من جهاز الرأس، وليس إىل أسفل.
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 للحصول عىل المزيد من الموارد لمساعدتك في البدء، تفّضل بزيارة:

developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

 .Magic Leap 2 للحصول عىل تعليمات السالمة والعناية الكاملة، راجع  دليل السالمة الخاصة بـ

تنبيه: ال تقم بإزالة غالف السيليكون من سيقان وسادة األنف 
البالستيكية.
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