
TURVALLISUUSOHJEET

Spectacleseja ei ole tarkoitettu pienille lapsille. Osoitteessa support.spectacles.com on lisätietoja Spectacleseista, ohjeita ja tietoa 
palautuksista.

VAROITUKSET – LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

PYSY VALPPAANA
Spectaclesien kameran käyttö voi pidentää reaktioaikaa erilaisiin vaaroihin. Spectacleseissa on myös näkyviä LED-valoja, jotka 
voivat hämätä käyttäjää. Poista ilmoitukset käytöstä äläkä käytä Spectaclesien kameraa tilanteissa, jotka vaativat täyden huomiosi 
tai joissa häiriötekijät voisivat aiheuttaa vaaran sinulle tai muille.

VÄLTÄ KASVOVAMMAT
Älä käytä Spectacleseja aktiviteeteissa, joissa on kaatumisen tai erilaisten osumien vaara, esimerkiksi kontaktilajeissa tai sellaisissa 
aktiviteeteissa,
joissa et käyttäisi tavallisesti aurinkolaseja. Jos teet jotakin, jonka aikana on suositeltavaa suojata silmät, käytä sertifioituja 
silmäsuojia.

AJAMINEN JA AJONEUVOJEN OHJAUS
Poista ilmoitukset käytöstä ja noudata varovaisuutta, kun ajat tai ohjaat ajoneuvoa. Noudata silmälasien tai piilolinssien sekä 
laitteiden käyttöä koskevaa paikallista lainsäädäntöä ja ohjeistusta, kun ohjaat ajoneuvoa.

MAGNEETIT JA LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET
Spectaclesit ja niiden latauskotelo sisältävät magneetteja ja osia, joista lähtee radioaaltoja. Ne voivat vaikuttaa erilaisten 
lääkinnällisten laitteiden, kuten sydämentahdistimien ja muiden implantoitavien laitteiden, kuulolaitteiden ja insuliinipumppujen, 
toimintaan. Jos sinulla on sähköinen lääkinnällinen laite, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai laitteen valmistajalta ennen kuin käytät 
Spectacleseja ja pidä Spectaclesit ja latauskotelo riittävän etäisyyden päässä lääkinnällisestä laitteesta. Lopeta Spectaclesien 
käyttö, jos huomaat niiden vaikuttavan lääkinnälliseen laitteeseen.

3D VIEWER
Jos käytät Spectacles-sisällön katsomiseen 3D Vieweria tai muita virtuaalilaseja, muista noudattaa laitteen turvallisuusohjeita.

LENTOMATKUSTUS
Tarkista ilmailuturvallisuusviranomaisen asettamat rajoitukset henkilökohtaiselle elektroniikalle ennen kuin matkustat 
Spectaclesien kanssa. Spectacleseissa ja latauskotelossa on litiumioniakut, eikä niitä saa kuljettaa ruumaan menevissä 
matkatavaroissa.

LATAUS
Käytä latauskotelon lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua latausjohtoa (tai hyväksyttyä USB-C-johtoa) ja hyväksyttyä 
adapteria. Pidä Spectaclesien ja latauskotelon latausalue siistinä ja roskattomana. Puhdista latausalueet laitteiden mukana 
toimitetulla, tarvittaessa kevyesti kostutetulla puhdistusliinalla pyyhkimällä.

VIOITTUNEET SPECTACLESIT
Älä pue päällesi tai käytä vioittuneita Spectacleseja mahdollisten vammojen välttämiseksi. Älä yritä korjata Spectacleseja itse. Jos 
ne ovat vioittuneet, ota yhteyttä osoitteessa support.spectacles.com.
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YLIKUUMENEMINEN
Spectaclesien ei pitäisi kuumentua liikaa tai olla epämukavan lämpimiä normaalin käytön aikana. Jos ne kuitenkin kuumenevat, 
lopeta niiden käyttö ja ota yhteyttä osoitteessa support.spectacles.com.

ELEKTRONISET KOMPONENTIT
Spectaclesit sisältävät elektronisia komponentteja, joten noudata niiden käytössä samaa varovaisuutta kuin noudattaisit 
muidenkin elektronisten laitteiden kanssa. Älä altista Spectacleseja vedelle, muille nesteille tai sähköiskuille äläkä käytä niitä 
avotulen lähellä, äärimmäisissä olosuhteissa, akun latautuessa tai jos huomaat akun vuotavan tai vioittuneen. Älä yritä muokata 
mitään Spectaclesien osaa.

AKUN POISTAMINEN
Älä yritä poistaa tai vaihtaa Spectaclesien tai latauskotelon akkua. Se aiheuttaa turvallisuusriskin.
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