OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Okulary Spectacles nie są przeznaczone dla małych dzieci. Odwiedź stronę support.spectacles.com, aby uzyskać więcej
informacji na temat okularów Spectacles, w tym na temat wsparcia i zwrotów.
OSTRZEŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM
UWAGA
Korzystanie z kamery w okularach Spectacles może spowodować wydłużenie czasu reakcji na niebezpieczeństwa. Okulary
Spectacles mają wbudowane widoczne diody LED, które mogą rozpraszać uwagę. Wyłącz powiadomienia i nie korzystaj z kamery
Spectacles w sytuacjach, w których wymagana jest pełna uwaga lub w których zakłócenia mogą narazić Ciebie bądź inne osoby
na szkodę.
UWAŻAJ NA OBRAŻENIA TWARZY
Nie korzystaj z okularów Spectacles w sytuacjach, w których występuje ryzyko upadku lub uderzenia, np. podczas uprawiania
sportów kontaktowych i innych działań,
w których zazwyczaj nie nosi się okularów przeciwsłonecznych. Podczas wykonywania czynności, które wymagają zastosowania
ochrony oczu, należy nosić okulary ochronne z odpowiednim certyfikatem.
PROWADZENIE I KORZYSTANIE Z POJAZDÓW
Wyłącz powiadomienia i zachowaj szczególną ostrożność podczas prowadzenia i korzystania z pojazdów. Przestrzegaj
obowiązującego prawa i zasad odnoszących się do używania okularów i urządzeń w trakcie jazdy.
MAGNESY I URZĄDZENIA MEDYCZNE
Okulary Spectacles oraz etui z ładowarką zawierają magnesy oraz elementy emitujące fale radiowe, które mogą wpływać
na działanie urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca i inne urządzenia wszczepialne, a także aparaty słuchowe i
pompy insulinowe. Osoby korzystające z elektronicznych urządzeń medycznych powinny skonsultować użytkowanie okularów
Spectacles z lekarzem i trzymać okulary Spectacles oraz etui z ładowarką w odpowiedniej odległości. W razie stwierdzenia, że
doszło do zakłócenia działania urządzenia medycznego, należy natychmiast zaprzestać używania okularów Spectacles.
OKULARY 3D
Jeśli korzystasz z dołączonych okularów 3D lub innego podobnego urządzenia umożliwiającego przeglądanie zawartości
Spectacles, zapoznaj się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa tego urządzenia i zastosuj się do nich.
PODRÓŻE LOTNICZE
Zanim udasz się w podróż z okularami Spectacles, sprawdź przepisy bezpieczeństwa dotyczące przewożenia i korzystania
z urządzeń elektronicznych. Okulary Spectacles i etui z ładowarką zawierają akumulatory litowo-jonowe, które nie mogą być
przewożone w bagażu rejestrowanym.
ŁADOWANIE
Do ładowania etui z ładowarką należy używać wyłącznie dostarczonego do zestawu kabla zasilającego (lub atestowanego kabla
USB-C) oraz atestowanego zasilacza. Utrzymuj w czystości wtyczki okularów Spectacles i etui z ładowarką. Aby wyczyścić
wtyczki, przetrzyj je załączoną ściereczką. Jeśli trzeba, możesz ją lekko zwilżyć.

USZKODZONE OKULARY SPECTACLES
Aby uniknąć ryzyka urazu ciała, nie należy nosić ani używać uszkodzonych okularów Spectacles. Nie podejmuj prób samodzielnej
naprawy okularów Spectacles. Jeżeli doszło do ich uszkodzenia, skontaktuj się z: support.spectacles.com.
NADMIERNE NAGRZANIE
Podczas normalnego użytkowania okulary Spectacles nie powinny się nadmiernie nagrzewać ani powodować dyskomfortu
związanego z temperaturą u użytkownika. Jeżeli jest inaczej, skontaktuj się z: support.spectacles.com.
PODZESPOŁY ELEKTRYCZNE
Okulary Spectacles zawierają podzespoły elektryczne, w związku z czym należy zachować te same środki ostrożności, co w
przypadku każdego urządzenia elektronicznego. Nie narażaj okularów na kontakt z wodą ani z innymi płynami. Nie używaj ich
w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zagrożenia elektrycznego, w trudnych warunkach, podczas ładowania akumulatora lub w
przypadku stwierdzenia wycieku bądź uszkodzenia akumulatora. Powstrzymaj się od modyfikowania konstrukcji Spectacles.
WYJMOWANIE AKUMULATORA
Nie podejmuj prób wyjęcia lub wymiany akumulatora w okularach Spectacles ani etui z ładowarką. Może to spowodować
zagrożenie dla bezpieczeństwa.

