
تملخص المواصفات الفنية والمميزا

Amal Glass–لنظارة األمل الذكية 



مميزات نظارة 

األمل الذكية



وميثة وا  النظارة احتياج رئيسي للمكفوفين بحيث  سسثاهم ف فثي رمثور حيثاسيف الي•

نظارة ذكية سسثاهم المكفثوفين هلث  (AMAL GLASS)نظارة األمل 

ف هلث  االستقاللية من خالل العميم مثن المزايثا التثي سسثاهم الكفيث

.متابعة رنشطة حياسه اليومية دو  سمخل رحم للمساهمة

؟ما  ي نظارة األمل للمكفوفين وماذا يميز ا

و ثثثي هةثثثارة هثثثن نظثثثارة ذكيثثثة سعتمثثثم الثثثذكا  االصثثثطناهي وسشثثثةه 

من النظارة الشمسية وسحتوي هل  كاميرا   وحساسات و ي سعمل

.خالل سطةيق هل  الجوال نظام انمرويم



في رمثور النظارة احتياج رئيسي للمكفوفين بحي  سساهم ف•

ائثف حياسيف اليومية و ث  سننث  الكفيثف هثن ومثود مرافثق د

ة وسساهمه ف  االهتماد هل  نفسثه لممارسثة اهمالثه الخاصث

.والتعليف واالنمماج في بيئة العمل

؟ما  ي نظارة األمل للمكفوفين وماذا يميز ا

ال المنثثتي يثثمهف اللنثثة العربيثثة كاملثثة لجميثثذ الخثثممات و ثثذا•

صر مثن يتوفر في االميزة المساهمة للمكفوفين وضعاف الة

ي الشثثثركات األمنةيثثثة ممثثثا يسثثثيل اسثثثتخمام الكفيثثثف العربثثث

.للمنتي



ة سطةيقات نظار
األمل



: من التطةيقات التي سحتوي هلييا النظارة ما يلي

قثثثثثثرا ة النصثثثثثثوش المكتوبثثثثثثة و ا ثثثثثثات 
الحاسثثثوا واألميثثثزة المتنقلثثثة واللوحثثثات 
بثثثركمر مثثثن لنثثثة وسسثثثجيل القثثثرا ة للرمثثثو 

. الييا الحقا

.حيطةفي الةيئة الم. التعرف هل  األ يا 

التعثثثثرف هلثثثث  العمثثثثالت الورقيثثثثة بكافثثثثة 
.  رنواهيا

قرا ة الةاركود والكيوي آر كود 
Q R Code ))

ميثم طلب المساهمة باالسصثال الصثوسي وسح
الموقذ الجنرافي هنم طلب المساهمة مثن

هلثث  األرقثثام التثثي قثثام الكفيثثف بتسثثجيليا
.النظام مسةقا

سحميثثثثثثم هنثثثثثثوا  المكثثثثثثا  المتوامثثثثثثم فيثثثثثثه 
.المستخمم



: من التطةيقات التي سحتوي هلييا النظارة ما يلي

.حالة الطقس في مكا  التوامم

السثثاهة الناطقثثة وسحميثثم الوقثث  واليثثوم
والتثثثثثثارير اليجثثثثثثري والمثثثثثثيالدي وسثثثثثثاهة 

.  التوقف

.سحميم اسجاه القةلة

.التحذير في المناطق المظلمة

.التعرف هل  اإلضا ة بالمكا 

.  سسجيل المالحظات الصوسية



: من التطةيقات التي سحتوي هلييا النظارة ما يلي

.  سشنيل المالحظات الصوسية

المصةاح 

.التحكف في الريموت كونترول

ضةط اللنة وسرهة القرا ة 

المترمف

ضةط الصوت  +-



رخرى ، كمثا سظير وظائف النظارة سميز ا بشكل كةير، حي  ستفوق هل  منتجات هالمية

يتضح من المقارنة مذ ر ف المنافسين 

مثن الناحيثة النظارة ال هالقة ليا بالطب من الناحية اإلكلينيكية رو الوقائية ولكن فقط

ي سحسثين النفسية والمعيشية للمريض و ي ضثرورية للناحيثة االمتماهيثة والعمليثة فث

فيف هن حياة الكفيف او ضعيف الةصر ورفذ مودة الحياة ليذه الفئة و ي ال سنني الك

.االستعانة بالعصاة الةيضا  لإلستمالل رثنا  الحركة



سعليمات 
ةاستخمام النظار



01سعليمات االستخمام

:هل  المعلومات المرفقة لكف والتركم مما يلياالطال  الرما  

وضحة سمهميا نظارة األمل والمالتي ر  الشخص ذو العالقة يحتاميا ويستفيم من الوظائف التركم 

ير ما ذكر المستنم المرفق قةل قرار الشرا  هلمًا بر  النسخة الحالية للنظارة ال سحتوى هل  غفي 

.بالمستنم 

لم دوالر رمريكي رو ما يعادله من العمالت األخرى  اماًل قيف التوصيل لة1100السعر بمو  موال 

دوالر رمريكي يضاف إل  ذلك ضريةة 1400العميل ، ومذ الجوال نو  سامسوني مةلغ ما يعادل 

.المةيعات رو الجمارك حسب بلم المشتري 

رو غيره يعمل  A71 را  رو استعمال رنوا  رخرى للجوال من الفئة األهل  ممل سامسوني يمكن  

.بنظام األنمرويم 

امسوني النظارة ال سعمل هل  موبايل ريفو  وإنما سعمل هل  سطةيق موبايل نظام رنمرويم ممال س

.كما ذكر رهاله

ويل كاملة نموذج التحف يتف التحويل قةل  حن النظارة ورما  هنم التحويل ذكر الةيانات المومودة 

.ومنيا سةب التحويل و و  را  نظارة كفيف والمةلغ صافي من مصاريف التحويل
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06سعليمات االستخمام

:هل  المعلومات المرفقة لكف والتركم مما يلياالطال  الرما  

مذ اسف المحول مذ ذكر + 966555425566إرسال صورة من التحويل هل  واسساا للرقف الرما  

.ينةاسف المستفيم من النظارة مذ إيضاح هنوا  من سوف يستلف النظارة كاماًل بالةلم والمم

وفي % 15ة يضاف إل  مةلغ التحويل الضريةة، مماًل إذا كا  المشتري بالمملكة العربية السعودي

وفيما هما ذلك يمفعيا المستلف في بلمه وحسب نظام الةلم % 5اإلمارات العربية المتحمة 

.المتوامم فييا العميل

يل ما يحتاج المستعمل ر  يعرف سشنيل موال النظارة وال هالقة له بجوال المستعمل  و لتشن

هل  ميارة فقط يشنله ويشةك النظارة و ي ستعرفري النظارة فقط وال يتطلب من المستخمم 

.الةرنامي وسةمر العمل ذاسيًا 

ميل ، النظارة للسنة األول  فيي مجانًا للعفي رسوم هل  الةرامي والخممات المومودة رىال يومم 

در ف اماراسي رو ما يعادليا بالعمالت األخرى 200وبعم نياية السنة األول  يومم رسف سنوي قمره 

.دوالر  يريا كحم رهل  5للخممات والةرامي الممفوهة رو ما يعادل 
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06سعليمات االستخمام

:هل  المعلومات المرفقة لكف والتركم مما يلياالطال  الرما  

حال ف رما لممة سنة من سارير الشرا  ضم العيوا التصنيعية ويتف استةمال الجياز مةا رة ،الضما  

.التلف من المستخمم يستةمل الجياز ويمفذ العميل مقمار الضرر ويحصل هل  مياز آخر 

تطةيقات يلزم سوفر خممة انترن   ريحة رو واي فاي لمى العميل أل  النظارة سحتاج إنترن  لةعض ال

.اليامة

info@amalglass.comاستفسار يرسل هل  ايميل الشركة رى الواسساا هل  رو >

966562052050.
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لمهمكف وا تمامكف كرًا 
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