SIKKERHEDSADVARSLER
Spectacles er ikke beregnet til brug af små børn. Besøg support.spectacles.com for at få flere oplysninger om Spectacles,
herunder oplysninger om produktsupport og returneringer.
ADVARSEL – LÆS FØR BRUG
VÆR OPMÆRKSOM
Når du bruger dit Spectacles-kamera kan din reaktionshastighed være nedsat. Spectacles har også synlige LED-lys, der kan
distrahere dig. Deaktiver notifikationer, og brug ikke Spectacles-kameraet i situationer, der kræver din fulde opmærksomhed, eller
hvor distraktioner kan være til fare for dig eller andre.
UNDGÅ SKADER I ANSIGTET
Bær ikke Spectacles, når du deltager i aktiviteter, hvor der er risiko for fald, stød eller slag, f.eks. idræt og andre aktiviteter,
hvor du normalt ikke ville bære solbriller. Hvis du udfører aktiviteter, hvor beskyttelse af øjnene er tilrådeligt, bør du bruge
beskyttelsesbriller, der er lavet til formålet.
KØRSEL OG BETJENING AF MASKINER
Deaktiver notifikationer, og vær forsigtig, når du kører eller betjener maskiner. Følg den lokale lovgivning og bestemmelser
vedrørende brug af solbriller og brug af enheder i forbindelse med betjening af maskiner.
MAGNETER OG MEDICINSK UDSTYR
Spectacles og opladeretuiet indeholder magneter og komponenter, der udsender radiobølger, som kan påvirke medicinsk udstyr
såsom pacemakere og andre implantater, høreapparater og insulinpumper. Hvis du har elektronisk medicinsk udstyr, skal du
kontakte din læge eller producenten af udstyret, før du bruger Spectacles, og holde Spectacles og opladeretuiet på passende
afstand. Stop med at bruge Spectacles, hvis du observerer nogen form for forstyrrelse af medicinsk udstyr.
3D-VISER
Hvis du bruger den medfølgende 3D-viser eller en anden viser eller et headset for at se Spectacles-indhold, skal du sørge for at
læse og følge sikkerhedsadvarslerne, der fulgte med viseren.
FLYREJSER
Undersøg de gældende sikkerhedsrestriktioner for flysikkerhed vedrørende personlig elektronik, før du tager dine Spectacles
med ud at flyve. Spectacles og opladeretuiet indeholder litium-ion-batterier, og må ikke placeres i bagage, der opbevares i
lastrummet under flyvning.
OPLADNING
Brug kun det medfølgende opladerkabel (eller et godkendt USB-C-kabel) og en godkendt strømadapter til at oplade dit
opladeretui. Hold opladerområderne på dine Spectacles og opladeretuiet fri for snavs. Når du rengør områderne, skal du bruge
den medfølgende rengøringsklud, eventuelt fugtet en smule, hvis det er nødvendigt.
BESKADIGEDE SPECTACLES
For at undgå potentielle skader må du ikke bære eller bruge beskadigede Spectacles. Forsøg ikke selv at reparere dine
Spectacles. Hvis de er beskadigede, bør du kontakte support.spectacles.com.

OVEROPHEDNING
Dine Spectacles burde ikke overophede eller forårsage varmerelateret ubehag ved normal brug. Hvis de gør det, skal du stoppe
med at bruge dem og kontakte support.spectacles.com.
ELEKTRISKE KOMPONENTER
Dine Spectacles indeholder elektriske komponenter, så tag de samme forholdsregler, som du ville med enhver anden elektronisk
enhed. Udsæt dem ikke for vand eller andre væsker, og brug dem ikke i nærheden af åben ild eller elektriske farer, under ekstreme
forhold, mens batteriet er ved at blive opladet, eller hvis du opdager, at batteriet er utæt eller beskadiget. Forsøg ikke at ændre
nogen dele af dine Spectacles.
FJERNELSE AF BATTERIET
Forsøg ikke at fjerne eller udskifte batteriet i dine Spectacles eller opladeretuiet. Det kan medføre en sikkerhedsrisiko, hvis du
prøver på dette.

