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Sikkerhedsvejledning

Ændringer

Opsætning af enheden før brug

Læs omhyggeligt vores lynvejledning på magicleap.com/ml2-quick-start-guide og denne 
sikkerhedsvejledning på magicleap.com/ml2-safety-guide, før du bruger Magic Leap 2. Hvis 
dette ikke gøres, og anvisningerne i denne sikkerhedsvejledning ikke følges, kan det medføre 
alvorlig personskade, tingskade eller beskadigelse af Magic Leap 2. 

Denne Magic Leap 2 sikkerhedsvejledning (vores “Sikkerhedsvejledning”) er beregnet 
til at reducere risikoen for personskade, fysisk ubehag, smerter, helbredsproblemer og 
ejendomsskade i forbindelse med brug af Magic Leap 2 headset, Compute Pack eller 
controller (samlet kaldet “Magic Leap 2” eller “enhed”) samt Compute Pack-opladeren, 
controlleropladeren og andet Magic Leap-mærket tilbehør, der sælges af Magic Leap eller 
vores autoriserede forhandlere. Sørg for, at alle brugere af Magic Leap 2 omhyggeligt læser og 
forstår denne sikkerhedsvejledning, før de bruger enheden.

Få en komplet beskrivelse af vores produkter (herunder enheden), brugeraftaler, politikker og 
meget mere på magicleap.com.

Magic Leap kan ændre eller redigere denne sikkerhedsvejledning fra tid til anden for at 
holde den præcis og komplet. Hvis vi udsteder en ny version af sikkerhedsvejledningen, 
skal du kun bruge den nyeste tilgængelige version. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne 
sikkerhedsvejledning og relaterede oplysninger på magicleap.com/ml2-safety-guide fra tid 
til anden for at sikre, at du læser den nyeste version. Hver version af sikkerhedsvejledningen 
indeholder revisionsdatoen øverst i dokumentet, som hjælper dig med at identificere den 
nyeste version.

Vejledning. Før du bruger Magic Leap 2, skal du læse og følge alle de konfigurations- og 
betjeningsvejledninger, der fulgte med enheden og er installeret på enheden.  For eksempel 
skal du, før du bruger Magic Leap 2 for første gang, sørge for at gennemgå Custom Fit-flowet, 
som kan findes i startmenuen via programmerne eller i Perception Modal (Sansetilstand).

Kalibrering af øje og pasform. Sørg for, at du har gennemgået afsnittene “Fit” (Tilpasning) 
og “Eye” (Øje) i appen Custom Fit på enheden. Når du gennemgår afsnittet “Fit” (Tilpasning) i 
appen Custom Fit, skal du være særligt opmærksom på at følge disse instruktioner:
1. Juster højden på headsettets bagbånd fra dine ører, så du kan se hele skærmen.
2. Skub bagbåndet sammen for at sikre, at headsettet sidder korrekt, ELLER tilføj 

hovedremmen, hvis bagbåndet glider ned.
3. Udskift næsepuder og/eller pandepuder, hvis det angives af Custom Fit-appen.

Hvis du bruger Custom Fit-appen og modtager en meddelelse med teksten “Sorry, something 
went wrong. You can use your Headset with reduced functionality...” (Beklager, noget gik 
galt. Du kan bruge dit headset med reduceret funktionalitet), skal du besøge kundeservice på 
care.magicleap.com for at få oplysninger om, hvordan du løser problemet. 

For at få en optimal oplevelse anbefaler vi, at Magic Leap 2 anvendes af personer med en 
øjenafstand (afstanden mellem pupillerne, kaldet “IPD”) på mellem 54-76 mm. Hvis du har en 
IPD uden for dette område, kan du have større risiko for at opleve visuelle smerter eller ubehag 
ved brug af Magic Leap 2, og du opnår muligvis ikke fuld synlighed af Magic Leap 2-skærmen.  
Du kan finde oplysninger om, hvordan du finder din IPD, på care.magicleap.com.
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Lydstyrke. Magic Leap 2 indeholder rumlige lydfunktioner, der muliggør lydafspilning.  Når du 
bruger Magic Leap 2 første gang, skal du starte med lydstyrken på et lavt niveau og derefter 
øge den, indtil du hører lyde tydeligt og behageligt. Undgå at skrue hurtigt op for lydstyrken, 
især hvis det bliver ubehageligt. Baggrundsstøj samt fortsat eksponering for høje lydniveauer 
kan få lydene til at virke mere stille, end de faktisk er.  Lyt ikke ved høj lydstyrke i længere tid 
ad gangen. Højt lydtryk kan beskadige hørelsen.  På grund af den medrivende mixed reality-
oplevelse må du ikke bruge enheden med lyden ved høj lydstyrke, så du kan holde dig bevidst 
om omgivelserne og reducere risikoen for høreskader.

Du kan have større risiko for at opleve visuelt ubehag, hvis du ikke fuldfører øjenkalibrering 
korrekt. Magic Leap 2 er baseret på øjensporing for at gengive indhold på en måde, der 
er udviklet til at være behagelig for øjnene. Når du har gennemført afsnittet “Eye” (Øje) i 
appen Custom Fit på enheden, giver enheden dig besked om, hvorvidt det lykkedes. Hvis 
øjenkalibreringen mislykkes, kan du besøge care.magicleap.com for at få yderligere support.

Søg læge, før du bruger Magic Leap 2, hvis du: har lidelser, der forringer dit syn (f.eks. binokulær 
synsforstyrrelse) eller din mobilitet, er gravid eller ældre eller har en hjertelidelse eller anden 
alvorlig medicinsk lidelse, som f.eks. hvis du lider af anfald eller migræne.

Tilsigtet brug
Betjening af enheden. Magic Leap 2 er beregnet til at give en sikker Augmented Reality-
oplevelse. Denne tilsigtede brug kræver, at du har en usvækket balance- og bevægelsessans. 
Brug ikke Magic Leap 2, hvis du er træt, syg eller oplever symptomer på sygdom, er 
følelsesmæssigt eller fysisk stresset eller påvirket af alkohol eller medicin. En sådan utilsigtet 
brug af Magic Leap 2 øger sandsynligheden for skader på personer og ejendom. Brug aldrig 
Magic Leap 2 under kørsel, cykling, betjening af tunge maskiner eller andre køretøjer i 
bevægelse. Brug ikke Magic Leap 2, hvis du har oplevet ubehag, mens du bruger andre virtuelle 
og Augmented Reality-enheder. 

Virtuelle objekter. Husk, at nogle af de objekter, du ser i et Augmented Reality-miljø, ikke 
findes i det virkelige miljø. Forsøg ikke at sætte dig eller stå på disse objekter eller bruge dem 
som støtte.

Omgivelser. Brug kun Magic Leap 2 i behagelige og sikre omgivelser. Magic Leap 2 er kun 
beregnet til indendørs brug. For at mindske risikoen for brand eller stød må Magic Leap 2 
ikke bruges i nærheden af vand eller væske. Magic Leap 2 bør kun bruges steder, hvor den 
omgivende temperatur er mellem 10 °C og 30 °C.

Forhindringer. Magic Leap 2 skaber en medrivende Augmented Reality-oplevelse, der kan 
distrahere dig fra og delvist blokere dit udsyn til dine faktiske, fysiske omgivelser. Nogle 
enhedsfunktioner kan også specifikt forbedre din evne til at se enhedsgenereret AR-indhold 
mere klart eller nemt ved at reducere lyset og reducere din synlighed af den synlige verden helt 
eller delvist. Vær altid opmærksom på omgivelserne, når du bruger Magic Leap 2, og sørg for, 
at der er tilstrækkelig plads omkring dig til at bruge enheden på en sikker måde. For at mindske 
risikoen for personskade, tingskade eller beskadigelse af enheden må du kun bruge Magic Leap 
2 i indendørs områder, der er fri for forhindringer.

Funktionsfejl. Hvis du ikke bruger Magic Leap 2 som tilsigtet, kan det medføre funktionsfejl i 
enheden og potentielt medføre personskade eller tingskade.

Øjenkalibrering mislykkedes

Derfor bør du søge læge før brug
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Behandlingsinstruktioner
Pleje. Sørg for, at Magic Leap 2 rengøres før hver brug. Ophobning af snavs, fedt, makeup og 
andet snavs kan beskadige enheden og reducere din oplevelse.  Når du passer på din enhed, 
MÅ DU IKKE: 

 − Bruge brændbare eller slibende rengøringsmidler på enheden.
 − Bruge damp eller autoklaver til enheden.
 − Nedsænke enheden i væsker, eller hælde rengøringsvæsker over, i eller på enheden.
 − Spilde væske ind i eller over eventuelle systemsamlinger, porte eller linserne.
 − Bruge slibende produkter som f.eks. papirservietter.

Rengøringsvejledning. Følg disse trin-for-trin-instruktioner for at rengøre enheden: 

Trin 1 – Nedlukning: Sørg for, at enheden er slukket og afkølet.

Trin 2 – Afmontering af tilbehør fra tilpasningssættet: Fjern næsepuden, pandepuden og 
linseindsatsen, hvis det er relevant.

Trin 3 – Brug en serviet fra disse kompatible produkter: Super Sani Cloth eller Cavi Wipes 
til at udføre trin 4.

Bemærk: Før hver ny serviet tages i brug, skal overskydende væske klemmes ud af 
servietten, så den er fugtig, men ikke drypper.
Forsigtig: Undgå at spilde væske ind i eller over eventuelle systemsamlinger, porte 
eller linser.
Forsigtig: Brug ikke slibende produkter som f.eks. papirservietter.

Trin 4 – Rengøring: Aftør alle overflader på enheden (herunder adskilte dele og kabler) for 
at fjerne snavs og rester.

Bemærk: Brug ekstra servietter efter behov, og husk at presse overskydende væske ud 
af servietten, så den er fugtig, men ikke drypper.

Trin 5 – Rengør enheden: Rengør enheden med en isopropylalkohol-serviet eller en ren, 
fnugfri klud fugtet (ikke dryppende) med isopropylalkohol. Sørg for forsigtigt at tørre 
kameraerne og skærmlinserne på headsettet og kameraerne på controlleren.

Trin 6 – Tør enheden: Tør enheden af med en fnugfri klud.

Opbevaring. Når enheden ikke er i brug, skal den opbevares i Magic Leap-bæretasken eller 
en anden opbevaringstaske for at minimere utilsigtet beskadigelse eller eksponering, i et 
rum med temperaturer mellem -20 °C til 45 °C. Efterlad ikke Magic Leap 2 i direkte sollys. 
Direkte sollys kan forårsage overdreven varme, som kan beskadige enheden eller andre 
genstande. For at mindske risikoen for personskade skal ventilatorens afgangsporte og 
alle andre ventilationsåbninger på Compute Pack holdes fri og ryddes for støv og andre 
fremmedlegemer. Tildækning af enheden med materialer, der påvirker luftstrømmen, kan 
påvirke dens ydeevne og øge risikoen for brand eller beskadigelse.

Reparation, risiko for stød. Brug ikke Magic Leap 2, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer 
korrekt.  Forsøg ikke selv at åbne eller reparere nogen af enhedens dele. Åbning, adskillelse eller 
ændring af enheden kan medføre elektrisk stød og kan medføre personskade eller dødsfald.  
Reparationer må kun udføres af Magic Leap eller dets autoriserede serviceudbydere.
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Kabler og ledninger

Uautoriseret udstyr

Overophedning

Ikke beregnet til børn

Hold alle kabler og ledninger væk fra børn. Det kabel, der forbinder enheden til Compute Pack, 
kan udgøre en kvælnings- eller snublefare. Undgå at vikle kabler eller ledninger rundt om 
halsen for at mindske risikoen for personskade, undgå at blive viklet ind i dem, undgå at tygge, 
slibe eller skære i dem.

Magic Leap anbefaler kun at bruge Compute Pack-opladeren og controller-opladeren, der 
sælges eller leveres af Magic Leap sammen med enheden. Magic Leap 2 er ikke beregnet til 
brug sammen med uautoriseret oplader, tilbehør, software eller udstyr. Brug af uautoriseret 
oplader, tilbehør, software eller udstyr kan medføre personskade på dig selv eller andre, 
medføre problemer med ydeevnen eller beskadige enheden og andre genstande.

Magic Leap 2 kan blive varm under normal brug. Overhold alle advarsler om overophedning 
og vejledende meddelelser, der kan forekomme på din Magic Leap 2. For at mindske risikoen 
for personskade, hvis komponenter i din Magic Leap 2 bliver ubehageligt varme, skal du straks 
fjerne dit headset, stoppe brugen af det og lade det køle af, før du fortsætter med at bruge 
det. For at mindske risikoen for ubehag og personskade (herunder mindre forbrændinger) skal 
du sørge for, at de indvendige hjørner på dit headset (som vist på ovenstående billede i dette 
afsnit) ikke kommer i kontakt med huden under brug og placere pandepuden og næsepuden 
på dit headset, før du bruger det. Gå til vores kundeserviceside på care.magicleap.com for at 
se, hvad du kan gøre, hvis din Magic Leap 2 bliver for varm.

Magic Leap 2 er ikke legetøj og må ikke bruges af børn under 14 år. Enheden er ikke 
beregnet til børn, og forkert dimensionering kan medføre smerter, ubehag eller negative 
sundhedsmæssige virkninger. Voksne skal sørge for, at enheden holdes uden for rækkevidde af 
børn under 14 år.

Magic Leap 2 er ikke blevet testet på teenagere under 18 år, hvilket betyder, at der kan være en 
øget risiko for, at enheden ikke passer korrekt til teenagere mellem 14 og 17 år.

En forælder eller værge bør læse denne sikkerhedsvejledning og al anden dokumentation, der 
leveres online og sammen med Magic Leap 2 med teenagere på 14 år og derover. En forælder 
eller værge skal også holde øje med teenagere på 14 år og ældre under og efter brug af Magic 
Leap 2 for at sikre, at de kun bruger Magic Leap 2 som anbefalet, og at de ikke oplever nogen 
form for smerte eller ubehag, bruger enheden i begrænsede tidsrum, og holder pauser under 
brug for at mindske risikoen for ubehag eller smerte (herunder de typer ubehag, der er angivet 
i afsnittet med overskriften “Advarsel: Ubehag”) eller andre uønskede symptomer. Teenagere 
bør undgå langvarig brug.

For yderligere at reducere risikoen for ubehag, smerter eller skader bør teenagere over 14 år: 
 − Først gennemgå appen Custom Fit på enheden. Hvis du har brug for hjælp, kan du besøge 

care.magicleap.com for at få support
 − Afbryd straks brugen, hvis teenageren ikke fuldfører Custom Fit-appen, eller hvis teenageren 

føler nogen form for smerte eller ubehag under fuldførelsen af appen Custom Fit.
 − Afbryd straks brugen, hvis der forekommer ubehag (herunder øjensmerter) under brug 

af enheden.
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Ubehag

Sikkerhed for oplader og batteri

Du kan opleve et vist ubehag, når du bruger Magic Leap 2, herunder, men ikke begrænset til: 
visuelt ubehag, anstrengelse af øjnene, sløring, kvalme, nedsat øje/hånd-koordinationsevne, 
svimmelhed, svækket balance, overdreven svedtendens, hovedpine, træthed, prikken, en 
brændende følelse, stivhed eller følelsesløshed.

 − Hvis du har problemer med, at headsettet glider ned bagpå, eller hvis du oplever for meget 
ubehag i næse eller pande, skal du bruge hovedremmen.

 − Hvis du oplever ubehag, skal du straks stoppe brugen af Magic Leap 2. Hvis du beslutter dig 
for at genoptage brugen af enheden, skal du holde en pause inden og sørge for, at du har 
konfigureret den korrekt for at mindske risikoen for ubehag.

 − Risikoen for ubehag kan øges, hvis: (i) Du aldrig har brugt Magic Leap 2 før; (ii) enheden 
ikke er korrekt konfigureret før brug; (iii) du bruger Magic Leap 2 i længere perioder uden 
pause; (iv) enheden bruges til at se indhold, der har stor sandsynlighed for at fremkalde 
køresyge eller kvalme (f.eks. AR-applikationer, hvor du bevæger dig gennem åbne områder 
eller ser objekter oppefra); eller (v) du tidligere har lidt af køresyge, kvalme, svimmelhed, 
trætte øjne eller hovedpine.

 − For at minimere ubehag bør du langsomt tilpasse dig et Augmented Reality-miljø ved: 
først at begrænse brugen af Magic Leap 2 til kortere sessioner og holde pauser under brug 
af enheden. Vær opmærksom på, hvilken type indhold, du fik vist, hvis du oplever ubehag. 
Du kan opleve gentaget ubehag, hvis du får vist indholdet igen eller får vist lignende 
indhold, og vedvarende ubehag kan øge risikoen for personskade.

 − Hvis du oplever alvorligt eller vedvarende ubehag, skal du kontakte din læge. Før du helt 
er kommet dig, må du ikke køre, betjene maskiner, deltage i aktiviteter, der er fysisk eller 
visuelt krævende, eller som kræver usvækket balanceevne eller koordination.

Compute Pack og controlleren indeholder hvert et litium-ion-batteri og leveres med 
batteriopladere. Følg anvisningerne i dette afsnit for at mindske risikoen for personskade på 
dig selv eller andre og for at undgå beskadigelse af enheden og ejendele. Hvis anvisningerne 
ikke følges, kan det medføre fare (f.eks. brand, eksplosion, batterilækage eller elektrisk fare) og 
kan beskadige enheden eller andre genstande:

 − Forsøg ikke at udskifte batteriet inde i enheden eller åbne enheden for at få adgang til 
batteriet, da det ikke kan udskiftes eller serviceres af brugeren. Der er risiko for eksplosion, 
hvis det udskiftes med et batteri af en forkert type.

 − Brug kun de medfølgende batterier, opladere og strømkabler til at oplade Magic Leap 
2. Udskift dem ikke med andre strømkilder (f.eks. andre strømadaptere eller eksterne 
batteripakker), da andre strømkilder muligvis ikke er kompatible med Magic Leap 2.

 − Brug ikke de medfølgende batterier og opladere til at oplade Magic Leap 2 med 
andre produkter.

 − Efterse regelmæssigt forbindelsesledninger og opladere for skader eller tegn på slitage. 
Brug ikke opladerne, hvis en eller flere stifter, huset, stikåbningen eller forbindelseskablet 
er beskadiget, revnet eller blotlagt.

 − Forsøg ikke at oplade eller bruge enheden, hvis: (i) den ikke tænder efter forsøg på 
opladning, (ii) bliver for varm, når den bruges eller oplades, eller (iii) hvis batterirummet er 
opsvulmet, lækker væske eller ryger.

 − Hold laderne tørre, og undgå indtrængen af vand eller væske. Selv når enheden er blevet 
tør efter at have været i kontakt med vand, kan batteriet ætse og øge de risici, der er 
angivet i denne Sikkerhedsvejledning. Rør heller ikke ved batteriet, opladere eller kabler 
med våde hænder.

 − For at reducere risikoen for lækage eller en intern kortslutning i batteriet, må du ikke 
adskille, gennembore, knuse, deformere, tabe eller lægge en høj grad af pres på Compute 
Pack og controlleren.
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For at reducere risikoen for skader på dig eller andre, hvis batteriet eller opladere lækker, 
skal du undgå, at væsken kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis der forekommer kontakt, 
skal området, der har været i kontakt, vaskes grundigt med vand, og der skal omgående 
søges lægehjælp.

Magic Leap 2 kan kun oplades ved hjælp af Compute Pack og controller-opladeren, der leveres 
af Magic Leap sammen med enheden. Enheden er ikke beregnet til brug sammen med en 
uautoriseret oplader, tilbehør, software eller udstyr. Brug af uautoriseret oplader, tilbehør, 
software eller udstyr kan medføre personskade på dig selv eller andre, medføre problemer med 
ydeevnen eller beskadige enheden og andre genstande.

Oplysninger om bortskaffelse

Anfald

Gentagne bevægelser

Ingen øjenbeskyttelse

California Proposition 65

For personer bosiddende i EU: Dette symbol på produktet betyder, at enheden (og 
batterierne i den) ved udrangering skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. De skal i 
stedet bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og retningslinjer. Du kan finde flere 
oplysninger om bortskaffelse og genbrug af enheden på magicleap.com/recycle.

Lysglimt eller -mønstre på Magic Leap 2 kan udløse anfald, tab af bevidsthed, ufrivillige 
bevægelser, desorientering, ændret syn, øje- eller muskeltrækninger eller andre muskulære eller 
visuelle abnormiteter, alvorlig svimmelhed eller andre forhold, der forårsager blackout eller tab af 
bevidsthed, selv om brugeren aldrig har haft anfald eller ikke har lidt af anfald eller epilepsi.

Hold straks op med at bruge Magic Leap 2, hvis du oplever nogen af disse symptomer, og 
søg læge, før du genoptager brugen af enheden.

Hvis du har lidt af eller er blevet diagnosticeret med symptomer, der er forbundet med en 
epileptisk tilstand, skal du søge læge, før du bruger Magic Leap 2.

Brug af controlleren kan få dine muskler eller led til at gøre ondt. Hvis dele af kroppen bliver 
trætte eller ømme, mens du bruger Magic Leap 2, eller hvis du føler symptomer som f.eks. 
prikken, følelsesløshed, en brændende fornemmelse eller stivhed, skal du stoppe og hvile i flere 
timer, før du bruger enheden igen.

Hvis du fortsat oplever nogen af ovenstående symptomer eller andre gener under eller efter 
brug, skal du holde op med at bruge enheden og søge læge.

Magic Leap 2 er ikke beregnet til at yde beskyttelse af øjnene mod stød, snavs, kemikalier, 
UV-lys eller andet skadeligt lys, partikler, projektiler eller andre fysiske farer.

ADVARSEL: Magic Leap 2 kan udsætte dig for carbon black, som af staten Californien 
mistænkes for at forårsage kræft. Du kan finde flere oplysninger på www.P65Warnings.ca.gov.
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Radiointerferens for medicinsk udstyr

Radiofrekvensenergi (RF)

Laser – brug af betjeningsknapper

Indeholder en laser

Producentoplysninger

Gældende standarder og procedurer

Laserspecifikationer

Magic Leap 2 indeholder magneter eller elektroniske komponenter, der udsender radiobølger, 
som kan påvirke driften af elektronik i nærheden, herunder pacemakere, høreapparater, 
defibrillatorer og andet medicinsk udstyr. Hvis du har en pacemaker eller anden implanteret 
medicinsk enhed, må du ikke bruge Magic Leap 2 uden først at konsultere din læge eller 
producenten af din medicinske enhed.

Magic Leap 2 indeholder radiosendere og er designet, fremstillet og testet til at opfylde 
retningslinjer udstukket af Federal Communications Commission (FCC), af Innovation, 
Science and Economic Development (IISED) i Canada og af lovkrav vedrørende RF-
eksponering og specifik absorptionshastighed.

For at sikre, at din eksponering for RF-energi, der genereres af Wi-Fi- og Bluetooth-radioer, 
ikke overstiger de eksponeringsgrænser, der er angivet i disse retningslinjer, skal du orientere 
enheden i henhold til vores hurtig startguide, som findes på magicleap.com/ml2-quick-start-
guide og alle andre anvisninger, som Magic Leap gør tilgængelige.

Brug af betjeningsknapper, justeringsanordninger eller udførelse af andre procedurer end dem, 
der er angivet heri, kan medføre farlig eksponering for stråling.

Magic Leap 2 indeholder en laser.

Magic Leap, Inc., 7500 W. Sunrise Blvd. Plantation, FL 33322, USA 

EN/IEC 60825-1:2014 Sikkerhed for laserprodukter 
LASERPRODUKT I KLASSE 1

Dette laserprodukt er klassificeret som klasse 1 under alle procedurer for tilsigtet brug og drift.
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Laserparametre

Placering af mærkater og etiket

Bølgelængde: 850 nm 
Lasereffekt til klassificering: <2,45 mW 
Driftstilstand: Pulserende 
Impulsbredde: 3,49 og 4,98 nSec 
Pulsfrekvens: 80,32 og 60,24 MHz 
Maks. effekt: 600 mW 
Belysningskegle: 59 H x 45 V

Certificeringsetiketten er placeret på headsettets indvendige højre sidebøjle. Den har 
følgende ordlyd: 

Laserprodukt i klasse 1

EN/IEC 60825-1:2014. Overholder FDA’s standarder for ydeevne for laserprodukter undtagen 
afvigelser i henhold til Laser Notice nr. 56, fra 8. maj 2019.

Bemærk: Der findes ikke en forklarende etiket på enheden. Gengivelse af etiketter i fuld 
størrelse findes i denne sikkerhedsvejledning.

Producentens identifikationsetiket er placeret bag på Compute Pack-clipsen. Vend din 
Compute Pack om for at se den. Den har følgende ordlyd:

7500 W. Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, USA, Samlet i Mexico.

Bemærk: Produktionsdatoen kan spores efter unikt serienummer. Serienummeret og 
modelnummeret er placeret under den bageste tilpasningspude på indersiden af headset-
justeringsbåndet.

Klasse 1-laserprodukt 
EN/IEC 60825-1:2014

Overholder FDA’s standarder for ydeevne for 
laserprodukter undtagen afvigelser i henhold 
til Laser Notice nr. 56, fra 8. maj 2019

Magic Leap, Inc. FL USA Fremstillet i Mexico
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Magic Leap 2 
Lovmæssige oplysninger
LOVMÆSSIGE MÆRKER

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION 
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Lovmæssige oplysninger, certificering og overensstemmelsesmærker for Magic Leap 2 findes 
på selve enheden og/eller emballagen.

Magic Leap 2 er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital 
enhed i klasse B i henhold til Afsnit 15 i FCC-regulativet. Disse grænser er beregnet til at 
give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Enheden udsender 
radiobølger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og anvendes 
i overensstemmelse med anvisningerne, kan den forårsage skadelig interferens med 
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt 
anvendelse eller installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens ved radio- eller TV-
modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for enheden, kan brugeren prøve 
at afhjælpe forstyrrelsen på en eller flere af følgende måder:

 − Drej eller flyt modtagerantennen.
 − Øg afstanden mellem enheden og modtageren. 
 − Slut enheden til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. 
 − Kontakt forhandleren eller en professionel radio- eller TV-tekniker for at få hjælp.

FCC-advarsel: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, 
der er ansvarlig for overensstemmelseserklæringen, kan gøre brugerens tilladelse til at betjene 
enheden ugyldig. 

Enheden er i overensstemmelse med Afsnit 15 i FCC-regulativet. Betjening af enheden er 
underlagt følgende to betingelser: (i) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og 
(ii) denne enhed skal kunne klare modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage 
uønsket anvendelse eller drift.

Magic Leap, Inc., 7500 West Sunrise Blvd., Plantation, Florida 33322, USA10



IMMUNITETSERKLÆRING UDSTEDT AF DEN 
EUROPÆISKE UNION

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

I tilfælde af elektrostatisk udladning (ESD), en magnetisk og elektrisk feltforstyrrelse, kan 
brugeren opleve et midlertidigt driftsudfald. I det usandsynlige tilfælde, at en hændelse med 
ESD, en magnetisk og elektrisk feltforstyrrelse, resulterer i langvarigt driftsudfald, kan det 
være nødvendigt at nulstille enheden.

Magic Leap erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/
EU. For Magic Leaps fulde overensstemmelseserklæring, se www.magicleap.com/european-
union-declarations-of-conformity.

Magic Leap, Inc., 7500 West Sunrise Blvd., Plantation, Florida 33322, USA11

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING UDSTEDT AF 
INDUSTRY CANADA
Enheden overholder Industry Canada RSS-standarder, der er fritaget for licens. Betjening af 
enheden er underlagt følgende to betingelser: (i) denne enhed må ikke forårsage interferens, 
og (ii) denne enhed skal kunne klare interferens, herunder interferens, der kan forårsage 
uønsket drift af enheden. Dette digitale apparat i klasse B overholder CAN ICES-3(B)/
NMB-3(B). Drift i frekvensbåndet 5150–5250 MHz er kun til indendørs brug og mindsker 
risikoen for skadelig interferens med mobile satellitsystemer, der kører på samme kanal. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) 
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement.” Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CAN 
ICES-3(B)/NMB-3. La bande 5150 – 5250MHz est réservée uniquement pour une utilisation 
à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites 
mobiles utilisant les mêmes canaux.


