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Sikkerhetsadvarsler

Vennligst les pakningsvedlegget som kom med dine Spectacles, nøye før du bruker dem.  

Det inneholder viktig informasjon om bruk, sikkerhet, garantier, ansvar, samt retur og 

utveksling. Har du mistet vedlegget, kan du lese gjennom artiklene i denne delen.

Spectacles er ikke beregnet på små barn. Vennligst besøk support.spectacles.com for mer 

informasjon om Spectacles, inkludert produktstøtte og returer.

ADVARSEL — LES FØR BRUK

Følg med! Bruken av Spectacles-kameraet ditt kan øke tiden du bruker på å reagere på 

fare. Spectacles inneholder også et synlig LED-lys som kan distrahere deg. Følg med på 

omgivelsene dine, og ikke bruk kameraet i situasjoner der du må være 100 % konsentrert,  

eller hvor distraksjoner kan sette deg eller andre i fare.

Unngå ansiktsskader. Ikke ha på deg Spectacles mens du utfører aktiviteter der du normalt 

ikke ville ha båret solbriller, slik som idrett og aktiviteter med kroppskontakt. Hvis du gjør 

aktiviteter der det anbefales øyebeskyttelse, ber vi deg bruke godkjente beskyttelsesbriller.

Bruk i vann. Dine Spectacles er vanntette og kan brukes i aktiviteter på grunt vann. Unngå 

langvarig neddykking og ikke bruk Spectacles under aktiviteter med risiko for sammenstøt 

eller rask neddykking. Etter at de har blitt eksponert for vann, tørk dine Spectacles nøye, og 

sørg for at ladeområdene er fri for rusk og rester.

Lading. Bruk kun den medfølgende ladekabelen og en godkjent strømadapter for å lade 

opp dine Spectacles. Hold ladeområdene på Spectacles og ladeboksen fri for rusk og rester. 

For å rengjøre ladeområdene, tørk med den medfølgende rengjøringskluten, lett fuktet  

om nødvendig.

Kjøring. Ikke bruk Spectacles-kameraet mens du kjører.

Fly. Sjekk med tilgjengelige sikkerhetsadministrasjonreguleringer som gjelder personlig 

elektronikk, før du flyr med Spectacles. Spectacles inneholder litium-ion-batterier, og skal 

ikke oppbevares i innsjekket bagasje når du flyr.
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Medisinske enheter. Spectacles inneholder magneter og komponenter som sender ut 

radiobølger, noe som kan virke inn på driften av medisinske enheter som pacemakere og 

andre implanterte enheter, hørselhjelpemidler og insulinpumper. Hvis du har en elektronisk 

medisinsk enhet, konsulter legen din eller produsenten av enheten din før du bruker 

Spectacles. Stopp bruken av Spectacles hvis du observerer noen som helst forstyrrelse av en 

medisinsk enhet.

Ødelagte Spectacles. For å unngå potensielle skader, ikke ha på deg eller bruk ødelagte 

Spectacles. Ikke prøv å reparere dine Spectacles selv. Hvis de blir ødelagt, kontakt  

support.spectacles.com.

Overoppheting. Dine Spectacles skal ikke overopphete eller skape termisk ubehag ved  

normal bruk. Hvis de gjør det, stopp å bruke dem og kontakt support.spectacles.com.

Elektriske komponenter. Dine Spectacles inneholder elektriske komponenter, så ta de 

samme forholdsreglene du ville gjøre med en hvilken som helst annen elektronisk enhet. 

Ikke bruk dem nær åpne flammer eller med åpne elektriske flater, under ekstreme forhold, 

mens batteriet lades eller hvis du ser et lekk batteri eller en batteriskade. Ikke prøv å 

modifisere noen del av dine Spectacles.

Fjerning av batteri. Ikke prøv å fjerne eller erstatte batteriet i dine Spectacles eller  

i ladeboksen. Gjør du det, kan det medføre et sikkerhetsbrudd.


