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Veiligheidswaarschuwingen

Lees de bijsluiter die in de verpakking van je Spectacles is meegeleverd zorgvuldig door 

voordat je hem gebruikt. Hierin staat belangrijke informatie over gebruik, veiligheid, 

garanties, aansprakelijkheid en retourneren en ruilen. Lees de artikelen in dit gedeelte als je 

je bijsluiter kwijt bent geraakt.

Spectacles is 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! Als je de camera van je Spectacles gebruikt kan je reactietijd bij gevaren toenemen. 

Spectacles heeft ook een zichtbaar ledlampje dat je kan afleiden. Let op je omgeving en 

gebruik de camera niet in situaties die je volledige aandacht vereisen of in situaties waarin  

jij of anderen risico kunnen lopen door afleiding.

Voorkom gezichtsletsel. Draag Spectacles niet tijdens activiteiten waarbij je normaal 

gesproken geen zonnebril zou dragen, zoals high-impactsporten en -activiteiten. Gebruik 

een gecertificeerde veiligheidsbril als je activiteiten doet waarbij het dragen  

van oogbescherming aan te raden is.

Gebruik in de buurt van water. Je Spectacles is waterbestendig en kan worden gebruikt 

voor activiteiten in ondiep water. Voorkom langdurige onderdompeling en draag geen 

Spectacles tijdens activiteiten met stootgevaar of met risico op snelle onderdompeling. 

Droog je Spectacles grondig nadat je hem in water hebt gebruikt en verwijder vuil van  

alle oplaadgebieden.

Opladen. Gebruik alleen het meegeleverde laadsnoer en een goedgekeurde 

stroomadapter om je Spectacles op te laden. Zorg dat de oplaadgebieden op de  

Spectacles en de oplaadkoker vrij van vuil blijven. Veeg de oplaadgebieden schoon  

met het meegeleverde reinigingsdoekje en maak die indien nodig licht vochtig.

Rijden. Gebruik de Spectacles-camera niet tijdens het rijden.
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Vliegen. Controleer welke veiligheidsbeperkingen er gelden voor persoonlijke elektronica 

voordat je gaat vliegen met Spectacles. Spectacles bevat lithium-ionbatterijen en mag als je 

vliegt niet worden ingecheckt als ruimbagage.

Medische apparatuur. Spectacles bevat magneten en onderdelen die radiogolven 

uitzenden. Deze kunnen de werking van medische apparatuur, zoals pacemakers en 

andere implanteerbare hulpmiddelen, gehoorapparaten en insulinepompen beïnvloeden. 

Bespreek het dragen en gebruiken van Spectacles als je een elektronisch medisch 

hulpmiddel hebt eerst met je arts of de frabrikant van het hulpmiddel. Gebruik Spectacles 

niet langer als je merkt dat deze de werking van een medisch hulpmiddel stoort. 

Beschadigde Spectacles. Draag of gebruik geen beschadigde Spectacles om mogelijk 

letsel te voorkomen. Probeer je Spectacles niet zelf te repareren. Neem contact op met  

support.spectacles.com als hij beschadigd is.

Oververhitting. Tijdens normaal gebruik zou je Spectacles niet oververhit mogen raken of 

thermisch ongemak mogen veroorzaken. Gebruik hem niet langer als dat wel het geval is en 

neem contact op met support.spectacles.com.

Elektrische onderdelen. Je Spectacles bevat elektrische onderdelen, dus neem dezelfde 

voorzorgsmaatregelen in acht als voor andere elektronische apparaten. Gebruik hem niet  

in de buurt van open vuur en stel hem niet bloot aan elektrische gevaren, gebruik hem  

niet in extreme omstandigheden, terwijl de batterij wordt opgeladen of als je een lekkende 

of beschadigde batterij constateert. Probeer geen enkel onderdeel van je Spectacles aan  

te passen.

De batterij verwijderen. Probeer de batterij in de Spectacles of oplaadkoker niet te 

verwijderen of te vervangen. Dit kan een veiligheidsrisico opleveren.


