VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Spectacles zijn niet bedoeld voor jonge kinderen. Ga naar support.spectacles.com voor meer informatie over Spectacles, onder
meer over productondersteuning en retourneren.
WAARSCHUWINGEN – LEZEN VOOR GEBRUIK
LET OP
Door het gebruik van de Spectacles-camera reageer je misschien langzamer op gevaren. Spectacles hebben ook een zichtbare
LED-lamp die je kan afleiden. Schakel meldingen uit en gebruik de camera niet in situaties waarvoor je volle aandacht is vereist, of
waar afleiding jou of anderen in gevaar kan brengen.
VOORKOM GEZICHTSVERWONDINGEN
Draag geen Spectacles terwijl je deelneemt aan activiteiten waarbij je vallen of impact riskeert, bijvoorbeeld sport en activiteiten
met een hoge impact
waarbij je normaal gesproken geen zonnebril zou dragen. Onderneem je activiteiten waarvoor bescherming wordt geadviseerd,
gebruik dan een gecertificeerde veiligheidsbril.
VOERTUIGEN BESTUREN
Schakel meldingen uit en wees voorzichtig tijdens het besturen een voertuig. Houd je aan de lokale wet- en regelgeving die van
toepassing is op het dragen van een bril en het gebruik van apparaten tijdens het besturen van voertuigen.
MAGNETEN EN MEDISCHE APPARATEN
Spectacles en de oplaadkoker bevatten magneten en onderdelen die radiogolven uitzenden en de werking van medische
apparaten, zoals pacemakers en andere implanteerbare apparaten, gehoorapparaten en insulinepompen kunnen beïnvloeden.
Overleg, als je een elektronisch medisch apparaat hebt, met je arts of de fabrikant van je apparaat voordat je Spectacles gebruikt
en houd je Spectacles en de oplaadkoker op voldoende afstand. Stop onmiddellijk met het gebruik van Spectacles als je
interferentie met een medisch apparaat waarneemt.
3D-VIEWER
Als je de meegeleverde 3D-viewer of een andere viewer/headset gebruikt om inhoud van Spectacles te bekijken, moet je de
veiligheidswaarschuwingen bij de viewer lezen en volgen.
VLIEGREIZEN
Controleer de toepasselijke beperkingen van de luchtvaartbeveiliging op persoonlijke elektronica voordat je met Spectacles
vliegt. Spectacles en de oplaadkoker bevatten lithium-ionbatterijen en mogen niet in ingecheckte bagage (ruimbagage) worden
geplaatst tijdens een vlucht.
OPLADEN
Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel (of een officieel goedgekeurde USB-C-kabel) en een officieel goedgekeurde
stroomvoorziening om je Spectacles op te laden. Houd de oplaadpunten op Spectacles en de oplaadkoker vrij van vuil en resten.
Veeg de oplaadpunten indien nodig schoon met het licht bevochtigde schoonmaakdoekje dat is meegeleverd.
BESCHADIGDE SPECTACLES
Draag of gebruik geen beschadigde Spectacles om mogelijk letsel te voorkomen. Probeer je Spectacles niet zelf te repareren.
Neem bij beschadiging contact op met support.spectacles.com.

OVERVERHITTING
Tijdens normaal gebruik zou je Spectacles niet oververhit mogen raken of thermisch ongemak mogen veroorzaken. Gebruik je
Spectacles niet meer als dit wel het geval is en neem contact op met support.spectacles.com.
ELEKTRISCHE ONDERDELEN
Je Spectacles bevat elektrische onderdelen, dus neem dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere elektrische apparaten. Zorg
dat je Spectacles niet wordt blootgesteld aan water of andere vloeistoffen en gebruik het product niet in de buurt van open vuur
of blootliggende elektrische gevaren, in extreme omstandigheden, terwijl de batterij wordt opgeladen of als je een lekkende of
beschadigde batterij ziet. Probeer je Spectacles of onderdelen daarvan niet te modificeren.
DE BATTERIJ VERWIJDEREN
Probeer de batterij in je Spectacles of oplaadkoker niet te verwijderen of te vervangen. Dit kan leiden tot een veiligheidsrisico.

