
SIKKERHETSADVARSLER

Spectacles er ikke egnet for små barn. Gå til support.spectacles.com for mer informasjon om Spectacles, inkludert produktstøtte 
og retur.

ADVARSLER – LES FØR BRUK

VÆR OPPMERKSOM
Det å bruke Spectacles-kameraet kan forlenge tiden det tar å reagere på farer. Spectacles inneholder også synlige LED-lys som 
kan distrahere deg. Deaktiver varsler og ikke bruk Spectacles-kameraet i situasjoner som krever din fulle oppmerksomhet, eller 
hvor distraksjoner kan sette deg selv eller andre i fare.

UNNGÅ ANSIKTSSKADER
Ikke ha på deg Spectacles når du deltar i aktiviteter hvor du kan risikere å falle eller støte borti noe eller noen, slik som i sporter og 
aktiviteter med mye støting
hvor du normalt ikke ville brukt solbriller. Hvis du holder på med aktiviteter der det er anbefalt med øyevern, må du bruke 
godkjente vernebriller.

KJØRING OG STYRING AV KJØRETØY
Deaktiver varsler og vær forsiktig når du kjører eller styrer et kjøretøy. Følg lokale lover og regler som gjelder for bruk av briller og 
enheter når du styrer kjøretøy.

MAGNETER OG MEDISINSKE INNRETNINGER
Spectacles og ladeetuiet inneholder magneter og komponenter som sender ut radiobølger, og som kan påvirke funksjonen til 
medisinske innretninger slik som pacemakers og andre implanterte apparater, høreapparater og insulinpumper. Hvis du har en 
elektronisk medisinsk innretning, må du rådføre deg med legen din eller produsenten av innretningen før du bruker Spectacles 
og holde Spectacles og ladeetuiet på fornuftig avstand. Stopp bruken av Spectacles dersom du ser at en medisinsk innretning 
blir forstyrret.

3D-VISNING
Hvis du bruker den inkluderte 3D-visningen eller andre visninger/headset for å se Spectacles-innhold, må du sørge for å lese og 
følge sikkerhetsadvarslene som følger med visningen.

FLYREISER
Kontroller gjeldende luftfarstssikkerhet-begrensninger for personlig elektronikk før du tar med Spectacles på flyreisen. Spectacles 
og ladeetuiet inneholder litium-ion-batterier og bør ikke plasseres i innsjekket bagasje når du flyr.

LADING
Bruk kun den ladekabelen som fulgte med (eller en USB-C-kabel som er godkjent av virksomheten) og en strømadapter som er 
godkjent av virksomheten til å lade ladeetuiet. Hold ladeområdene på Spectacles og ladeetuiet fri for støv og rester. For å vaske 
ladeområdene bruker du vaskefillen som fulgte med, om nødvendig kan du fukte den litt.

ØDELAGTE SPECTACLES
For å unngå potensielle skader bør du ikke ha på deg eller bruke ødelagte Spectacles. Ikke prøv å fikse ødelagte Spectacles selv. 
Hvis de er ødelagte, kontakter du support.spectacles.com.

http://support.spectacles.com 
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OVEROPPHETING
Spectacles bør ikke bli overopphetet eller føre til termisk ubehag ved normal bruk. Hvis de gjør det, må du stoppe å bruke dem og 
kontakte support.spectacles.com.

ELEKTRISKE KOMPONENTER
Spectacles inneholder elektriske komponenter, og derfor må du følge de samme forholdsreglene som du ville fulgt for andre 
elektroniske enheter. Ikke utsett Spectacles for vann eller andre væsker og ikke bruk dem i nærheten av åpen ild eller eksponerte 
elektriske farer, ikke bruk dem i ekstreme forhold, mens batteriet lades, eller hvis du ser at batteriet lekker eller er skadet. Ikke prøv 
å modifisere noen deler av Spectacles.

FJERNING AV BATTERIET
Ikke prøv å fjerne eller skifte ut batteriet i Spectacles eller ladeetuiet. Det å gjøre dette kan føre til sikkerhetsrisikoer.
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