SÄKERHETSVARNINGAR
Spectacles är inte avsedda för barn. Gå till support.spectacles.com för mer information om Spectacles, inklusive produktsupport
och retur.
VARNING – LÄS INNAN ANVÄNDNING
VAR UPPMÄRKSAM
Att använda Spectacles kamera kan öka tiden det tar att reagera på faror. Spectacles innehåller även synliga LED-lampor som
kan distrahera dig. Inaktivera notiser och använd inte Spectacles kamera i situationer som kräver din fulla uppmärksamhet eller
situationer där distraktioner kan utsätta dig själv eller andra för fara.
UNDVIK ANSIKTSSKADOR
Bär inte Spectacles medan du deltar i aktiviteter där det finns risk för fall eller kollision, såsom kontaktsport och aktiviteter
där du normalt inte bär glasögon. Om du utför aktiviteter där ögonskydd rekommenderas ska du använda certifierade
ögonskydd.
KÖRA OCH MANÖVRERA FORDON
Inaktivera notiser och var försiktig när du kör eller manövrerar ett fordon. Följ lokala lagar och regler som gäller för att bära
glasögon och att använda enheter medan du manövrerar fordon.
MAGNETER OCH MEDICINTEKNISKA ENHETER
Spectacles och laddningsfodralet innehåller magneter och komponenter som avger radiovågor som kan påverka funktionaliteten
hos medicintekniska enheter som pacemakers och enheter för implantation, hörapparater och insulinpumpar. Om du har några
elektroniska medicintekniska enheter rådfrågar du din läkare eller tillverkaren av enheten innan du använder Spectacles, och
förvarar Spectacles och laddningsfodralet på ett lämpligt avstånd. Sluta använda Spectacles om du upplever störningar med en
medicinteknisk enhet.
3D-VISNINGSPROGRAM
Om du använder det inkluderade 3D-visningsprogrammet eller ett annat visningsprogram/headset för att se Spectacles-innehåll
ska du se till att följa säkerhetsanvisningarna som följer med visningsprogrammet.
FLYGRESA
Kontrollera tillämpliga säkerhetsbegränsningar för personelektronik innan du flyger med Spectacles. Spectacles och
laddningsfodralet innehåller litiumjonbatterier och bör inte placeras i incheckat bagage när du flyger.
LADDNING
Använd endast medföljande laddningskabel (eller godkänd USB-C-kabel) och en godkänd strömadapter för att ladda
ditt laddningsfodral. Håll laddningsytorna på Spectacles och laddningsfodralet fria från skräp och rester. För att tvätta
laddningsytorna torkar du med den medföljande tvättrasan, lätt fuktad om det behövs.
SKADADE SPECTACLES
För att undvika potentiella skador ska du inte använda skadade Spectacles. Försök inte laga dina Spectacles själv. Om de är
skadade kontaktar du support.spectacles.com.

ÖVERHETTNING
Dina Spectacles bör inte överhettas eller orsaka värmerelaterat obehag vid normalanvändning. Om de gör det ska du sluta
använde dem och kontakta support.spectacles.com.
ELEKTRONISKA KOMPONENTER
Dina Spectacles innehåller elektroniska komponenter, så följ samma försiktighetsåtgärder som för alla elektroniska enheter. Utsätt
dem inte för vatten eller andra vätskor och använd dem inte i närheten av öppen eld eller blottlagda elektroniska faror, under
extrema förhållanden, medan batteriet laddas eller om du ser ett batteriläckage eller en batteriskada. Försök inte modifiera någon
del av dina Spectacles.
BATTERIBORTTAGNING
Försök inte ta bort eller byta ut batteriet i Spectacles eller laddningsfodralet. Att göra det kan orsaka en säkerhetsrisk.

