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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed korzystaniem ze Spectacles przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania. Zawiera 

ona ważne informacje dotyczące korzystania z produktu, bezpieczeństwa, gwarancji, 

odpowiedzialności, zwrotów i wymiany. W razie zagubienia ulotki możesz posłużyć się 

poniższym tekstem.

Spectacles nie są przeznaczone dla małych dzieci. Dodatkowe informacje o Spectacles,  

w tym na temat wsparcia i zwrotów, uzyskasz pod adresem support.spectacles.com.

OSTRZEŻENIA – PRZECZYTAJ PRZED UŻYTKOWANIEM

Uwaga! Korzystanie z kamery zainstalowanej w Spectacles może wydłużyć czas reakcji na 

niebezpieczeństwa. Spectacles emitują również widzialne światło z diod LED, które może 

rozproszyć użytkownika. Należy zwracać uwagę na otoczenie i nie korzystać z kamery w 

sytuacjach wymagających maksymalnego skupienia bądź wtedy, gdy rozproszenie uwagi 

mogłoby narazić użytkownika lub inne osoby na niebezpieczeństwo.

Unikanie urazów twarzy. Nie zakładaj Spectacles podczas wykonywania czynności, przy 

których normalnie nie zakłada się okularów przeciwsłonecznych, na przykład podczas 

uprawiania sportów i w trakcie czynności w znacznym stopniu obciażających układ 

mięśniowo-kostny. Jeżeli użytkownik wykonuje czynności, przy których zalecana jest  

ochrona oczu, powinien zakładać certyfikowane okulary ochronne.

Korzystanie w pobliżu wody. Spectacles są wodoodporne i mogą być używane w płytkiej 

wodzie. Unikaj dłuższego przebywania pod wodą i nie korzystaj ze Spectacles podczas 

aktywności, która powoduje ryzyko uderzenia lub nagłego zanurzenia. Gdy Spectacles 

zostaną zamoczone, dokładnie je wysusz i oczyść obszary ładowania z zanieczyszczeń  

i pozostałości.

Ładowanie. Do ładowania Spectacles należy używać wyłącznie dostarczonego kabla i 

zatwierdzonego przez właściwą instytucję zasilacza. Obszary ładowania na Spectacles i 

etui z ładowarką należy oczyszczać z zanieczyszczeń i pozostałości. By wyczyścić obszary 

ładowania, przetrzyj je załączoną ściereczką, w razie potrzeby lekko ją zwilżając.
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Prowadzenie pojazdów. Nie korzystaj z kamery w Spectacles podczas  

prowadzenia pojazdów.

Podróże lotnicze. Przed zabraniem Spectacles na pokład samolotu sprawdź, czy organ 

administrujący bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego nie wydał stosownych ograniczeń. 

Spectacles zawierają akumulatory litowo-jonowe i podczas podróży lotniczych nie  

powinny być umieszczane w odprawianym bagażu.

Wyroby medyczne. Spectacles zawierają magnesy i elementy, które emitują fale radiowe 

mogące wpłynąć na działanie wyrobów medycznych, takich jak rozruszniki serca i inne 

urządzenia do implantacji, aparaty słuchowe i pompy insulinowe. Jeżeli użytkownik korzysta 

z elektronicznego wyrobu medycznego, przed skorzystaniem ze Spectacles powinien 

skonsultować się z lekarzem lub producentem wyrobu. Jeżeli zauważysz, że Spectacles 

zakłócają jego działanie, zaprzestaj ich używania.

Uszkodzone Spectacles. Aby uniknąć potencjalnych urazów, nie noś ani nie używaj 

uszkodzonych Spectacles, jak również nie naprawiaj ich samodzielnie. W razie uszkodzenia 

skontaktuj się z serwisem pod adresem support.spectacles.com.

Nadmierne nagrzanie. Podczas normalnego użytkowania Spectacles nie powinny 

się nadmiernie nagrzewać ani powodować dyskomfortu związanego z temperaturą u 

użytkownika. Jeżeli ma to miejsce, zaprzestań ich używania i skontaktuj się z serwisem pod 

adresem support.spectacles.com.

Podzespoły elektryczne. Spectacles zawierają podzespoły elektryczne – należy więc 

stosować takie same środki ostrożności, jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych. 

Nie używaj ich w pobliżu otwartego ognia lub nieizolowanych przewodów elektrycznych, w 

warunkach ekstremalnych, podczas ładowania akumulatora bądź w razie wykrycia wycieku 

lub uszkodzenia akumulatora. Nie podejmuj prób modyfikowania jakiejkolwiek części 

Spectacles.

Wyjmowanie akumulatora. Nie podejmuj prób wyjęcia lub wymiany akumulatora w 

Spectacles lub etui z ładowarką. Takie postępowanie może spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa.


