
1

Sikkerhedsadvarsler

Læs nøje vejledningen i den æske, som dine Spectacles blev leveret i, før du bruger  

dem. De indeholder vigtige oplysninger om retningslinjer for brug, sikkerhed, garantier, 

ansvar, returnering og ombytning. Hvis du har mistet vejledningen, kan du læse artiklerne  

i denne sektion.

Spectacles er ikke beregnet til mindre børn. Gå til siden support.spectacles.com for at få 

flere oplysninger om Spectacles, herunder support og returnering.

ADVARSLER – LÆS FØR BRUG

Vær opmærksom! Når du bruger dit Spectacles-kamera, kan du være længere tid om at 

reagere på farer. Spectacles indeholder også et synligt LED-lys, der kan distrahere dig. Vær 

opmærksom på dine omgivelser, og brug ikke kameraet i situationer, der kræver din fulde 

opmærksomhed, eller hvor distraktioner kan skade dig eller andre.

Undgå skader i ansigtet. Bær ikke Spectacles, mens du udfører aktiviteter, hvor du normalt 

ikke ville bære solbriller, såsom sport og aktiviteter med stor fysisk kontakt. Hvis du udfører 

aktiviteter, hvor man anbefaler øjenbeskyttelse, skal du anvende certificeret øjenbeskyttelse.

Vand. Dine Spectacles er vandbestandige og kan anvendes til aktiviteter på lavt vand. 

Undgå neddykning i længere tid, og brug ikke Spectacles under aktiviteter med risiko for 

nedslag eller hurtig neddykning. Efter udsættelse for vand skal du tørre dine Spectacles 

grundigt og fjerne væske og snavs fra alle opladepunkter.

Opladning. Brug kun det medfølgende opladekabel og en godkendt strømadapter til at 

oplade dine Spectacles. Hold opladepunkterne på Spectacles og opladeretuiet fri for snavs. 

Du kan rengøre opladepunkterne ved at tørre dem med den medfølgende renseklud, 

eventuelt let fugtet.

Kørsel. Brug ikke dit Spectacles-kamera under kørsel.



2

Flyvning. Tjek gældende begrænsninger for personlig elektronik fra 

luftfartssikkerhedsmyndigheder, før du flyver med Spectacles. Spectacles indeholder litium-

ionbatterier og må ikke placeres i indtjekket bagage, når du flyver.

Medicinsk udstyr. Spectacles indeholder magneter og komponenter, der udsender 

radiobølger, der kan påvirke pålideligheden af medicinsk udstyr, såsom pacemakere 

og andet implantérbart udstyr, høreapparater og insulinpumper. Hvis du har elektronisk 

medicinsk udstyr, skal du rådføre dig med din læge eller producenten af udstyret, før du 

bruger Spectacles. Hold op med at bruge Spectacles, hvis du bemærker, at der forekommer 

forstyrrelser i medicinsk udstyr.

Beskadigede Spectacles. For at undgå potentielle skader må du ikke bære eller anvende 

beskadigede Spectacles. Forsøg ikke selv at reparere dine Spectacles. Hvis de går i stykker, 

kan du kontakte support.spectacles.com.

Overophedning. Dine Spectacles må ikke overophedes eller forårsage termiske gener  

ved normal brug. Hvis de gør det, skal du holde op med at bruge dem og kontakte  

support.spectacles.com.

Elektriske komponenter. Dine Spectacles indeholder elektriske komponenter, så du skal 

følge de samme forholdsregler som for andet elektronisk udstyr. Brug dem ikke nær åben 

ild, og udsæt dem ikke for elektrisk fare, for ekstreme forhold, mens batteriet oplades, eller 

hvis du ser et beskadiget batteri eller et batteri, der lækker. Forsøg ikke at modificere nogen 

dele af dine Spectacles.

Fjernelse af batteri. Forsøg ikke at fjerne eller udskifte batteriet i Spectacles eller 

opladeetuiet. Dette kan være farligt.


