Turvallisuusvaroitukset
Lue Spectaclesien mukana tullut pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Siinä on tärkeää
tietoa niiden käytöstä, turvallisuudesta, takuusta, vastuista, palautuksista ja tuotevaihdoista.
Jos olet kadottanut selosteen, lue tässä osiossa olevat artikkelit.
Spectacleseja ei ole tarkoitettu pienille lapsille. Osoitteesta support.spectacles.com löydät
lisätietoja Spectacleseista sekä tuotetuen ja palautusohjeet.

VAROITUKSET – LUE ENNEN KÄYTTÖÄ
Huomaa! Spectaclesien kameran käyttäminen voi lisätä vaaraan reagoinnin vaatimaa aikaa.
Spectacleseissa on myös näkyvä LED-valo, joka voi häiritä huomiotasi. Kiinnitä huomiota
ympäristöösi äläkä käytä kameraa paikoissa, jotka vaativat täyden huomiosi tai joissa häiriöt
voivat aiheuttaa vaaraa sinulle tai muille.
Välty kasvovammoilta. Älä käytä Spectacleseja tehdessäsi jotain, missä et normaalisti
käyttäisi aurinkolaseja, kuten kontaktiurheilussa. Jos teet jotain, mihin suositellaan silmien
suojausta, käytä asianmukaisia suojavarusteita.
Käyttö vedessä. Spectaclesit ovat vedenkestävät ja niitä voi käyttää matalassa vedessä.
Vältä niiden upottamista pitkäksi aikaa. Älä käytä Spectacleseja toiminnassa, joihin voi liittyä
osumia tai nopeita sukelluksia. Kuivaa Spectaclesit huolella kastumisen jälkeen ja puhdista
kaikki latausalueet roskista ja liasta.
Lataus. Käytä Spectaclesien lataamiseen vain mukana toimitettua latauskaapelia ja
hyväksyttyä virtalähdettä. Pidä Spectaclesien ja latauskotelon latausalueet puhtaina
roskista ja liasta. Voit puhdistaa ne laitteen mukana toimitetulla puhdistusliinalla
tarvittaessa kevyesti kostutettuna.
Ajaminen. Älä käytä Spectaclesien kameraa ajaessasi.
Lentäminen. Tutustu elektroniikkaa ja lentoturvallisuutta koskeviin määräyksiin ennen
Spectaclesien käyttämistä lentokoneessa. Spectaclesit sisältävät litiumioniakkuja, eikä niitä
tulisi sijoittaa lentokoneen ruumaan.
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Lääketieteelliset laitteet. Spectaclesit sisältävät magneetteja sekä radioaaltoja
lähettäviä komponentteja, jotka voivat vaikuttaa lääketieteellisten laitteiden,
kuten sydämentahdistimien tai muiden ihonalaisten laitteiden, kuulolaitteiden tai
insuliinipumppujen toimintaan. Jos käytät lääketieteellistä elektroniikkalaitetta, ota
yhteyttä lääkäriisi tai laitteen valmistajaan ennen Spectaclesien käytön aloittamista. Lopeta
Spectaclesien käyttö, jos huomaat häiriöitä lääketieteellisen laitteen toiminnassa.
Vahingoittuneet Spectaclesit. Älä käytä vahingoittuneita Spectacleseja välttyäksesi
henkilövahingoilta. Älä yritä korjata Spectacleseja itse. Jos ne ovat vahingoittuneet, ota
yhteyttä osoitteeseen support.spectacles.com.
Ylikuumentuminen. Spectaclesien ei tulisi ylikuumentua tai aiheuttaa tuntuvaa kuumuutta
normaalikäytössä. Jos ne tuntuvat epämukavan kuumilta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä
osoitteeseen support.spectacles.com.
Sähkökomponentit. Spectaclesit sisältävät sähkökomponentteja, joten noudata samoja
ohjeita kuten minkä tahansa muun sähkölaitteen kanssa. Älä käytä niitä avotulen tai
sähkölähteen lähellä, äärimmäisissä olosuhteissa, kun akkua ladataan tai jos huomaat akun
vuotavan tai muun akkuvaurion. Älä yritä muuttaa mitään Spectaclesien osaa.
Akun poisto. Älä yritä poistaa tai vaihtaa Spectaclesien tai latauskotelon akkua. Se voi
aiheuttaa turvallisuusriskin.
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