Säkerhetsföreskrifter
Läs noggrant igenom broschyren som följde med dina Spectacles innan du använder dem.
Den innehåller viktig information om användningsanvisningar, säkerhet, garantier, ansvar
och returer och byten. Om du förlorade din broschyr bör du läsa igenom artiklarna i det
här avsnittet.
Spectacles är inte lämpliga för små barn. Besök support.spectacles.com för mer information
om Spectacles, inklusive produktsupport och returer.

VARNING - LÄS FÖRE ANVÄNDNING
Var uppmärksam! Användning av din Spectacles-kamera kan öka den tid det tar att
reagera på risker. Spectacles innehåller också ett synligt LED-ljus som kan distrahera dig.
Var uppmärksam på din omgivning och använd inte kameran i situationer som kräver full
uppmärksamhet, eller när distraktion kan utsätta dig eller andra för fara.
Undvik ansiktsskador. Bär inte Spectacles när du deltar i aktiviteter där du normalt inte
skulle bära solglasögon, som i sporter och aktiviteter med mycket kroppskontakt. Om du
deltar i aktiviteter där ögonskydd är lämpligt ska du använda godkända skyddsglasögon.
Användning i vatten. Dina Spectacles är vattentäta och kan användas i aktiviteter på
grunt vatten. Undvik att ha dem under vatten under lång tid och bär inte Spectacles om
du deltar i aktiviteter där du riskerar att stöta ihop eller snabbt hamna under vatten. Torka
dina Spectacles noga när de utsatts för vatten och rengör alla laddningsställen från smuts
och skräp.
Laddning. Använd bara den bifogade laddningskabeln och en myndighetsgodkänd
nätadapter för att ladda dina Spectacles. Håll laddningsställena på dina Spectacles och
laddningsfodralet rent från smuts och skräp. Använd den medföljande rengöringsduken,
lätt fuktad om så behövs, för att rengöra laddningsställena.
Bilkörning. Använd inte din Spectacles-kamera när du kör bil.
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Flygning. Kolla gällande flygsäkerhetsregler för personlig elektronik innan du flyger med
Spectacles. Spectacles innehåller litiumjonbatterier och bör inte placeras i incheckat bagage
när du flyger.
Medicinsk utrustning. Spectacles innehåller magneter och komponenter som sänder
radiovågor vilket kan påverka driften på medicinsk utrustning som pacemakers och
annan implantatutrustning, hörapparater och insulinpumpar. Om du har en elektronisk
medicinsk utrustning ska du rådfråga din läkare eller utrustningens tillverkare innan du
använder Spectacles. Sluta använda Spectacles om du märker någon störning av din
medicinska utrustning.
Skadade Spectacles. För att undvika eventuell skada ska du inte bära eller använda skadade
Spectacles. Försök inte reparera dina Spectacles själv. Om de är skadade ska du kontakta
support.spectacles.com.
Överhettning. Dina Spectacles ska inte överhettas eller orsaka värmemässigt obehag
vid normal användning. Om de gör det ska du sluta använda dem och kontakta
support.spectacles.com.
Elektriska komponenter. Dina Spectacles innehåller elektriska komponenter så följ samma
försiktighetsåtgärder som du skulle göra med någon annan elektronisk utrustning. Använd
dem inte nära öppen eld eller utsätt dem för elektriska faror, i extrema förhållanden, när
batteriet laddas eller om du ser ett läckande batteri eller skador på batteriet. Försök inte
modifiera någon del av dina Spectacles.
Batteriurtagning. Försök inte ta bort eller byta ut batteriet i dina Spectacles eller
laddningsfodralet. Att göra det kan leda till säkerhetsrisker.
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