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Veiligheidsrichtlijnen

Wijzigingen

Uw apparaat instellen voor gebruik

Lees onze snelstartgids op magicleap.com/ml2-quick-start-guide en deze 
veiligheidsrichtlijnen op magicleap.com/ml2-safety-guide zorgvuldig door voordat u Magic 
Leap 2 gebruikt. Als u dit niet doet en de instructies in deze veiligheidsrichtlijnen niet opvolgt, 
kan dit leiden tot ernstig letsel, schade aan eigendommen of schade aan Magic Leap 2. 

Deze Magic Leap 2-veiligheidsrichtlijnen (onze ‘Veiligheidsrichtlijnen’) zijn bedoeld om het 
risico op persoonlijk letsel, lichamelijk ongemak, pijn, gezondheidsproblemen en schade aan 
eigendommen te beperken met betrekking tot het gebruik van de Magic Leap 2-headset, 
Compute Pack, of Controller (gezamenlijk ‘Magic Leap 2’ of ‘Apparaat’), evenals de Compute 
Pack-oplader, Controller-oplader en andere accessoires van het merk Magic Leap die worden 
verkocht door Magic Leap of diens geautoriseerde wederverkopers. Zorg ervoor dat alle 
gebruikers van Magic Leap 2 deze Veiligheidsrichtlijnen hebben gelezen en begrepen voordat 
ze het Apparaat gaan gebruiken.

Ga voor een volledige beschrijving van onze producten (inclusief het Apparaat), 
gebruikersovereenkomsten, beleidsregels en meer naar magicleap.com.

Magic Leap kan deze Veiligheidsrichtlijnen regelmatig wijzigen of aanpassen om ze actueel en 
compleet te houden. Als we een nieuwe versie van de Veiligheidsrichtlijnen uitgeven, gebruik 
dan alleen de nieuwste versie die beschikbaar is. We raden u aan om onze Veiligheidsrichtlijnen 
en gerelateerde informatie op magicleap.com/ml2-safety-guide regelmatig te bekijken zodat 
u zeker weet dat u de nieuwste versie gebruikt. Elke versie van de Veiligheidsrichtlijnen bevat 
de revisiedatum bovenaan het document zodat u de recentste versie kunt identificeren.

Instructies. Voordat u Magic Leap 2 gaat gebruiken, moet u alle met het Apparaat 
meegeleverde en op het Apparaat getoonde installatie- en bedieningsinstructies lezen en 
opvolgen. Voordat u Magic Leap 2 voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u bijvoorbeeld 
eerst de Custom Fit-workflow (Aangepaste pasvorm) doorlopen die u kunt vinden in het 
hoofdmenu via de apps of in de Perception Modal (Perceptiemodus).

Pasvorm en visuele kalibratie. Zorg ervoor dat u de secties ‘Fit’ (Pasvorm) en ‘Eye’ (Oog) van 
de app Custom Fit op het Apparaat volledig hebt doorgelopen. Let bij het uitvoeren van de 
sectie ‘Fit’ (Pasvorm) in de app Custom Fit vooral op de volgende instructies:
1. Pas de hoogte van de achterste band van de headset aan vanaf uw oren, zodat u het 

volledige scherm kunt zien.
2. Schuif de achterste band in elkaar zodat dat de headset goed past OF voeg de bovenste 

band toe als de achterste band omlaag glijdt.
3. Vervang de neus- en/of voorhoofdkussens als dit wordt aangegeven door de app Custom Fit.

Als u de app Custom Fit gebruikt en het volgende bericht ziet: “Sorry, something went wrong. 
You can use your Headset with reduced functionality...” (Sorry, er is iets fout gegaan. U kunt 
de headset met beperkte functionaliteit gebruiken...), ga dan naar de klantenservicepagina op 
care.magicleap.com om te zien hoe u dit oplost. 
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Voor een optimale ervaring raden we aan dat Magic Leap 2 door personen wordt gebruikt die 
een interpupillaire afstand (‘IPD’, de afstand tussen uw pupillen) tussen 54 en 76 millimeter 
hebben. Als uw IPD hierbuiten valt, is de kans op oogpijn of visueel ongemak groter wanneer 
u Magic Leap 2 gebruikt en ziet u het Magic Leap 2-scherm mogelijk niet volledig.  Ga voor 
informatie over het vaststellen van uw IPD naar care.magicleap.com. 

Volume. Magic Leap 2 bevat ruimtelijke audiofuncties waarmee u audio kunt afspelen.  
Wanneer u Magic Leap 2 voor het eerst gebruikt, begint u met het volume op een laag 
niveau en verhoogt u het totdat u het geluid duidelijk hoort en dit prettig voor u is. Draai het 
volume niet snel omhoog, vooral als het onprettig aanvoelt. Achtergrondgeluiden, evenals 
voortdurende blootstelling aan hoge volumeniveaus, kunnen geluiden stiller laten lijken dan 
ze in werkelijkheid zijn.  Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus. Een hoge geluidsdruk 
kan uw gehoor beschadigen.  Vanwege de meeslepende aard van gemengde realiteit dient u 
het Apparaat niet te gebruiken met een hoog geluidsvolume, zodat u zich bewust blijft van uw 
omgeving en het risico op gehoorschade beperkt blijft.

Er is een grotere kans op visueel ongemak als u de visuele kalibratie niet volledig voltooit. Magic 
Leap 2 volgt uw ogen om de virtuele beelden op een voor uw ogen prettige manier weer te 
geven. Na het doorlopen van de sectie ‘Eye’ (Oog) in de app Custom Fit op het Apparaat, laat 
het Apparaat u weten of de kalibratie is voltooid. Als het proces voor visuele kalibratie mislukt, 
gaat u naar care.magicleap.com voor verdere ondersteuning.

Raadpleeg een arts voordat u Magic Leap 2 gebruikt als u: aandoeningen hebt die uw zicht 
(bijv. verminderd binoculair gezichtsvermogen) of mobiliteit belemmeren; zwanger of 
op leeftijd bent; een hartaandoening of andere ernstige medische aandoening hebt zoals 
beroertes of migraine.

Beoogd gebruik
Het Apparaat bedienen. Magic Leap 2 is bedoeld om een veilige augmented reality-ervaring te 
bieden. Hiervoor hebt u een goed evenwichtsgevoel nodig en moet u goed kunnen bewegen. 
Gebruik Magic Leap 2 niet als u vermoeid bent, ziek bent of symptomen van een ziekte hebt, 
onder emotionele of fysieke druk staat of alcohol of drugs gebruikt. Een dergelijk onbedoeld 
gebruik van uw Magic Leap 2 verhoogt de kans op letsel en schade aan eigendommen. Gebruik 
Magic Leap 2 nooit als u rijdt, fietst of zware machines en andere bewegende voertuigen 
bedient. Gebruik Magic Leap 2 niet als u ongemak ervaart bij het gebruik van andere virtual 
reality- en augmented reality-apparaten.

Virtuele objecten. Vergeet niet dat sommige objecten die u in de augmented reality-
omgeving ziet, niet in uw echte omgeving bestaan. Ga op zulke objecten niet zitten of staan en 
gebruik ze ook niet als steun.

Omgeving. Gebruik Magic Leap 2 alleen in een comfortabele, veilige omgeving. Magic Leap 2 is 
uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik Magic Leap 2 niet in de buurt van water of 
vloeistof om het risico op brand of een schok te verkleinen. U mag Magic Leap 2 alleen gebruiken 
in omgevingen met een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C (50 °F en 86 °F).

Visuele kalibratie mislukt.

Redenen om vóór gebruik een arts te raadplegen
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Onderhoudsinstructies
Onderhoud. Zorg ervoor dat uw Magic Leap 2 voor elk gebruik wordt gereinigd. Ophoping van 
vuil, vet, make-up en ander vuil kan het Apparaat beschadigen en uw ervaring verslechteren.  
Bij het onderhoud van uw apparaat mag u het volgende NIET doen: 

 − Ontvlambare of schurende reinigingsmiddelen op het Apparaat gebruiken.
 − Het Apparaat stomen of autoclaveren.
 − Het apparaat onderdompelen in vloeistoffen of reinigingsvloeistoffen over, in of op het 

Apparaat gieten.
 − Vloeistof in de naden, poorten of randen van de lenzen van het systeem morsen of 

deze doorweken.
 − Schurende producten zoals papieren handdoeken gebruiken.

Reinigingsinstructies. Volg deze stapsgewijze instructies om het Apparaat te reinigen: 

Stap 1 - Uitschakelen: Zorg ervoor dat het Apparaat is uitgeschakeld en afgekoeld.

Stap 2 - Fit Kit-accessoires verwijderen: Verwijder het neuskussen, het voorhoofdkussen 
en het inzetstuk voor de lens, indien van toepassing.

Stap 3 - Gebruik een van de volgende compatibele doekjes: Super Sani-Cloth of 
CaviWipes om stap 4 uit te voeren.

Opmerking: Voordat u een nieuw doekje gebruikt, moet u de overtollige vloeistof eruit 
knijpen zodat deze vochtig is, maar niet druppelt.
Let op: Mors geen vloeistof in de naden, poorten of randen van de lenzen van het 
systeem en doorweek deze onderdelen niet.
Let op: Gebruik geen schurende producten zoals papieren handdoeken.

Stap 4 - Reinigen: Veeg alle oppervlakken van het Apparaat (inclusief gedemonteerde 
onderdelen en kabels) schoon om stof, vuil en resten te verwijderen.

Opmerking: Gebruik indien nodig extra doekjes en knijp de overtollige vloeistof uit de 
doekjes zodat ze vochtig zijn, maar niet druppelen.

Stap 5 - Het apparaat schoonvegen:  Veeg het apparaat schoon met een doekje met 
isopropylalcohol of een schoon pluisvrij doekje dat is bevochtigd met isopropylalcohol 
maar niet druppelt. Veeg voorzichtig over de camera’s en schermlenzen van de headset en 
de camera’s van de controller.

Stap 6 - Het apparaat droogmaken: Veeg het apparaat droog met een pluisvrije doek.
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Obstakels. Magic Leap 2 zorgt voor een meeslepende augmented reality-ervaring die uw 
zicht op uw werkelijke fysieke omgeving (gedeeltelijk) kan ontnemen. Sommige functies van 
het Apparaat kunnen ook met name uw vermogen om door het Apparaat gegenereerde AR-
content duidelijker of gemakkelijker te zien verhogen door het licht en uw zicht op de zichtbare 
wereld geheel of gedeeltelijk te verminderen. Wees u altijd bewust van uw omgeving wanneer 
u Magic Leap 2 gebruikt en zorg ervoor dat u genoeg ruimte om u heen hebt om het Apparaat 
veilig te kunnen gebruiken. Om het risico op letsel, schade aan eigendommen of schade aan 
het Apparaat te beperken, mag u Magic Leap 2 alleen gebruiken op plekken binnenshuis waar 
zich geen obstakels bevinden.

Storingen. Als u Magic Leap 2 niet gebruikt zoals bedoeld, kan dit leiden tot storingen in het 
Apparaat en mogelijk tot lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.



Kabels en snoeren

Ongeautoriseerde apparatuur

Overmatige hitte

Houd alle kabels en snoeren uit de buurt van kinderen. De kabel waarmee u het Apparaat 
aan de Compute Pack bevestigt, kan verstikkingsgevaar of struikelgevaar opleveren. Wikkel 
geen kabels, snoeren of draden om uw nek om het risico op letsel te verminderen; raak niet 
verstrengeld tussen de kabels; kauw er niet op, knoop ze niet en snijd ze niet door.

Magic Leap raadt u aan alleen de Compute Pack-oplader en de oplader van de Controller te 
gebruiken die zijn verkocht of meegeleverd door Magic Leap bij het Apparaat. Magic Leap 2 
is niet ontworpen voor gebruik met een niet-geautoriseerde oplader, accessoire, software of 
apparatuur. Het gebruik van een niet-geautoriseerde lader, accessoire, software of apparatuur 
kan leiden tot letsel bij u of anderen, kan prestatieproblemen veroorzaken of het apparaat en 
andere eigendommen beschadigen.

Magic Leap 2 kan warm worden tijdens normaal gebruik. Houd u aan alle waarschuwingen en 
adviezen die op uw Magic Leap 2 kunnen verschijnen. Als een onderdeel van uw Magic Leap 2 
onaangenaam warm aanvoelt of oververhit raakt, verwijdert u onmiddellijk uw headset, stopt 
u het gebruik ervan en laat u deze afkoelen voordat u verder gaat om het risico op persoonlijk 
letsel te verminderen. Om het risico op ongemak en letsel (inclusief kleine brandwonden) te 
verminderen, moet u ervoor zorgen dat de binnenhoeken van uw headset (zoals hierboven 
afgebeeld in dit gedeelte) niet in contact komen met uw huid tijdens gebruik, en dat het 
voorhoofdkussen en neuskussen op uw headset zijn geplaatst voordat u deze gebruikt. Ga 
naar onze klantenservicepagina op care.magicleap.com voor stappen die u kunt nemen als uw 
Magic Leap 2 oververhit raakt.
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Opslag. Wanneer het Apparaat niet in gebruik is, bewaar het dan in de Magic Leap-draagtas of 
een andere opbergtas om onbedoelde schade of blootstelling tot een minimum te beperken. 
Bewaar het in een ruimte met een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C (-4 °F tot 113 °F). Laat uw 
Magic Leap 2 niet in direct zonlicht liggen: direct zonlicht kan overmatige hitte veroorzaken, 
wat het Apparaat of andere eigendommen kan beschadigen. Om het risico op letsel te 
verminderen, moet u de openingen bij de ventilator en alle andere ventilatieopeningen op uw 
Compute Pack vrijhouden van stof en andere vreemde voorwerpen. Als u het Apparaat bedekt 
met materialen die de luchtstroom belemmeren, beïnvloedt dit de prestaties en vergroot dit 
tevens de kans op brand of schade.

Reparatie, risico op schokken. Gebruik de Magic Leap 2 niet als deze beschadigd is of niet 
goed werkt.  Probeer geen enkel onderdeel van het Apparaat zelf te openen of te repareren. 
Het openen, demonteren of wijzigen van het Apparaat kan leiden tot elektrische schokken, 
persoonlijk letsel of overlijden.  Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door Magic Leap 
of diens geautoriseerde onderhoudstechnici.
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Niet geschikt voor kinderen
Magic Leap 2 is geen speelgoed en mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 14 jaar. 
Het Apparaat is te groot voor kinderen. Een onjuiste maat kan leiden tot pijn, ongemak of 
negatieve gevolgen voor de gezondheid. Volwassenen moeten ervoor zorgen dat het Apparaat 
buiten bereik van kinderen jonger dan 14 jaar wordt gehouden.

Magic Leap 2 is niet getest op tieners jonger dan 18 jaar. Dit betekent dat er een verhoogd risico 
bestaat dat het Apparaat niet geschikt is voor tieners tussen 14 en 17 jaar.

Een ouder of voogd moet deze Veiligheidsrichtlijnen en alle andere online beschikbare 
documentatie en de documentatie die met Magic Leap 2 is meegeleverd samen met tieners 
van 14 jaar en ouder lezen. Een ouder of voogd moet tieners van 14 jaar en ouder tijdens en na 
gebruik van Magic Leap 2 in de gaten houden om er zeker van te zijn dat de Magic Leap 2 wordt 
gebruikt zoals aanbevolen, dat ze geen pijn of ongemak ervaren, en dat ze Magic Leap 2 correct 
en niet te lang gebruiken. Zorg ervoor dat ze pauzes nemen tijdens het gebruik om het risico 
op ongemak of pijn (inclusief de soorten ongemak die worden vermeld in het onderstaande 
gedeelte getiteld ‘Waarschuwing: Ongemak’) en andere ongewenste symptomen te 
verminderen. Langdurig gebruik door tieners moet worden vermeden. 

Om het risico op ongemak, pijn of letsel verder te verminderen, moeten tieners ouder dan 14 
jaar het volgende doen: 

 − Doorloop eerst volledig de app Custom Fit op uw toestel. Als u hulp nodig hebt, gaat u naar 
care.magicleap.com voor ondersteuning

 − Stop onmiddellijk met het gebruik als de tiener de app Custom Fit niet volledig voltooit of 
pijn of ongemak voelt tijdens het afronden van de app Custom Fit.

 − Stop onmiddellijk met het gebruik als er tijdens het gebruik van het Apparaat enig 
ongemak (inclusief oogpijn) wordt ervaren.

Ongemak
U kunt enig ongemak ervaren bij het gebruik van Magic Leap 2, waaronder maar niet 
uitsluitend: visueel ongemak, vermoeide ogen, duizeligheid, misselijkheid, verminderde oog-
handcoördinatie, koortsig, verminderde balans, overmatig zweten, hoofdpijn, vermoeidheid, 
tintelingen, brandend of stijf gevoel of gevoelloosheid.

 − Als de headset op het achterhoofd omlaag glijdt of als u te veel druk op de neus of het 
voorhoofd voelt, gebruik dan de hoofdband.

 − Als u ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Magic Leap 2. Als u 
besluit het Apparaat weer te gebruiken, moet u eerst een pauze nemen en ervoor zorgen 
dat u het op de juiste manier hebt ingesteld om het risico op ongemak te verminderen.

 − U loopt mogelijk een verhoogd risico op ongemak als: (i) u Magic Leap 2 nog nooit eerder 
hebt gebruikt; (ii) het apparaat niet goed is ingesteld voordat u het gebruikt; (iii) u Magic 
Leap 2 gedurende langere tijd zonder pauze gebruikt; (iv) het Apparaat wordt gebruikt om 
content te bekijken die zeer waarschijnlijk bewegingsziekte of misselijkheid veroorzaakt 
(bijv. AR-apps waar u door open gebieden of op grote hoogte beweegt); of (v) u bekend 
bent met bewegingsziekte, misselijkheid, duizeligheid, oogvermoeidheid of hoofdpijn.

 − Om ongemak tot een minimum te beperken, kunt u overwegen langzaam te wennen aan 
een augmented reality-ervaring door in eerste instantie uw gebruik van Magic Leap 2 te 
beperken tot kortere sessies en pauzes te nemen tijdens het gebruik van het Apparaat. 
Houd rekening met de aard van de beelden die u aan het bekijken was toen u ongemak 
begon te voelen. U kunt ongemak opnieuw ervaren als u die beelden opnieuw bekijkt of 
soortgelijke inhoud bekijkt, en hardnekkig ongemak kan de kans op letsel vergroten. 

 − Raadpleeg uw arts als u ernstig of hardnekkig ongemak ondervindt. Tot u volledig hersteld 
bent, mag u niet rijden, geen machines bedienen en niet deelnemen aan activiteiten die 
fysiek of visueel veeleisend zijn of een onbelemmerd evenwicht of coördinatie vereisen.



Veiligheid van de oplader en batterij
De Compute Pack en de Controller bevatten elk een lithiumionbatterij en worden geleverd 
met batterijopladers. Volg de instructies in dit gedeelte op om het risico op letsel voor u of 
anderen te verminderen en schade aan het Apparaat en eigendommen te voorkomen. Het niet 
opvolgen van deze instructies kan leiden tot gevaar (zoals brand, explosie, batterijlekkage of 
elektrisch gevaar) en kan schade aan het Apparaat of eigendommen veroorzaken:

 − Probeer de batterij in het Apparaat niet te vervangen of het Apparaat te openen om 
toegang te krijgen tot de batterij. De batterij mag niet door de gebruiker worden vervangen 
of gerepareerd. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist 
type batterij.

 − Gebruik alleen de batterijen, opladers en voedingskabels die wij u meeleveren om Magic 
Leap 2 van stroom te voorzien. Vervang ze niet door andere stroombronnen (zoals andere 
voedingsadapters of externe accupacks), omdat andere stroombronnen mogelijk niet 
compatibel zijn met Magic Leap 2. 

 − Gebruik de batterijen en opladers die wij u leveren om de Magic Leap 2 van stroom te 
voorzien niet in combinatie met andere producten.

 − Controleer regelmatig de aansluitsnoeren en opladers op beschadiging of tekenen 
van slijtage. Gebruik uw opladers niet als de pen(nen), behuizing, connectorpoort of 
connectorkabel beschadigd, gescheurd of blootgelegd is/zijn.

 − Probeer het Apparaat niet op te laden of te gebruiken als: (i) het niet inschakelt na een 
poging tot opladen; (ii) het abnormaal oververhit raakt wanneer het wordt gebruikt of 
opgeladen; of (iii) het batterijcompartiment opgezwollen is, vloeistoflekkage vertoont of er 
rook uit komt.

 − Houd opladers droog en voorkom binnendringen van water of vloeistof. Zelfs nadat het 
Apparaat is opgedroogd nadat het in contact is gekomen met water, kan de batterij 
corroderen en de risico’s vergroten die in deze Veiligheidsrichtlijnen worden vermeld. Raak 
de batterij, opladers of kabels ook niet met natte handen aan. 

 − Om het risico op lekkage of een interne kortsluiting in de batterij te verminderen, mag u 
de batterij niet demonteren, doorboren, pletten, vervormen, laten vallen of grote druk 
uitoefenen op de Compute Pack en Controller.

Als de batterij of opladers lekken, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met 
uw huid of ogen om het risico op letsel voor u of anderen te verminderen. Als er wel contact 
is, moet u het gebied dat in contact is gekomen grondig wassen met water en onmiddellijk 
medische hulp inroepen.

Magic Leap 2 kan alleen worden opgeladen met de Compute Pack- en Controller-oplader die 
door Magic Leap bij het Apparaat is meegeleverd. Het Apparaat is niet ontworpen voor 
gebruik met niet-geautoriseerde opladers, accessoires, software of apparatuur. Het gebruik 
van een niet-geautoriseerde oplader, accessoire, software of apparatuur kan leiden tot 
letsel bij u of anderen, kan prestatieproblemen veroorzaken of het Apparaat en andere 
eigendommen beschadigen.
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Informatie over verwijdering
Voor inwoners van de Europese Unie: Dit symbool op het product betekent dat uw Apparaat 
(en de batterijen erin) gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd 
wanneer deze het einde van de levensduur heeft bereikt. Voer ze in plaats daarvan af in 
overeenstemming met de lokale wetten en richtlijnen. Ga voor meer informatie over het 
afvoeren en recyclen van het Apparaat naar magicleap.com/recycle.



Beroertes

Herhaalde bewegingen

Geen oogbescherming

California Proposition 65

Lichtflitsen of patronen op Magic Leap 2 kunnen beroertes, bewusteloosheid, onvrijwillige 
bewegingen, desoriëntatie, gewijzigd gezichtsvermogen, oog- of spiertrekkingen 
veroorzaken, of andere spierafwijkingen of visuele afwijkingen, ernstige duizeligheid of andere 
aandoeningen die black-outs of bewusteloosheid veroorzaken, zelfs als de gebruiker nooit een 
aanval heeft gehad of geen voorgeschiedenis van aanvallen of epilepsie heeft.

Stop onmiddellijk met het gebruik van Magic Leap 2 als u een van deze symptomen ervaart 
en raadpleeg uw arts voordat u het Apparaat weer gebruikt.

Raadpleeg uw arts voordat u Magic Leap 2 gebruikt als u al eerder symptomen hebt 
gehad of als er een diagnose is gesteld voor symptomen die verband houden met een 
epileptische aandoening.

Het gebruik van de Controller kan pijn in uw spieren of gewrichten veroorzaken. Als een deel 
van uw lichaam moe wordt of pijn begint te doen tijdens het gebruik van Magic Leap 2 of als u 
symptomen zoals tintelingen, gevoelloosheid, een branderig gevoel of stijfheid voelt, moet u 
enkele uren stoppen en rusten voordat u het Apparaat opnieuw gebruikt. 

Als u een van de bovenstaande symptomen of ander ongemak blijft ondervinden tijdens of na 
gebruik, gebruik het Apparaat dan niet meer en raadpleeg uw arts.

Magic Leap 2 is niet bedoeld om oogbescherming te bieden tegen stoten, puin, chemicaliën, 
UV-licht of andere schadelijke verlichting, deeltjes, projectielen of andere fysieke gevaren.

WAARSCHUWING: Magic Leap 2 kan u blootstellen aan zwartsel, wat volgens de Amerikaanse 
staat Californië kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
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Radiostoring van medische apparaten
Magic Leap 2 bevat magneten of elektronische componenten die radiogolven uitzenden, 
die de werking van nabijgelegen elektronica kunnen beïnvloeden, waaronder pacemakers, 
gehoorapparaten, defibrillatoren en andere medische apparaten. Als u een pacemaker of ander 
geïmplanteerd medisch apparaat hebt, gebruik Magic Leap 2 dan niet zonder eerst uw arts of 
de fabrikant van uw medische apparaat te raadplegen.



RF-energie (radiofrequentie)

Laser - gebruik van bedieningselementen

Bevat een laser

Informatie over de fabrikant

Normen en procedures die van toepassing zijn

Laserspecificaties:

Magic Leap 2 bevat radiozenders en is ontworpen, geproduceerd en getest om te voldoen aan 
de reglementaire vereisten voor blootstelling aan radiogolven en specifieke absorptiesnelheid 
(SAR - Specific Absorption Rate) van de Federal Communications Commission (FCC) en de 
Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada.

Om er zeker van te zijn dat uw blootstelling aan RF-energie die wordt gegenereerd door de 
Wi-Fi- en Bluetooth-radio’s de in deze richtlijnen beschreven blootstellingslimieten niet 
overschrijdt, dient u het Apparaat te oriënteren zoals beschreven in onze snelstartgids, die 
beschikbaar is op magicleap.com/ml2-quick-start-guide, en eventuele andere instructies die 
Magic Leap beschikbaar stelt.

Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders 
dan hierin beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

De Magic Leap 2 bevat een laser.

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

EN/IEC 60825-1:2014 Safety of Laser Products 
KLASSE 1 LASERPRODUCT

Dit laserproduct is tijdens alle procedures voor beoogd gebruik en bediening aangewezen als 
Klasse 1.
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Laserparameters

Labels en plaatsing van labels

Golflengte: 850 nm 
Laservermogen voor classificatie: < 2,45 mW 
Bedrijfsmodus: gepulseerd 
Pulsbreedte: 3,49 en 4,98 ns 
Pulsfrequentie: 80,32 en 60,24 MHz 
Piekvermogen: 600 mW 
Verlichtingskegel: 59 H x 45 V

Het certificatielabel bevindt zich rechts aan de binnenkant van de headset. Het luidt als volgt:

Klasse 1 laserproduct

EN/IEC 60825-1:2014. Voldoet aan de FDA-prestatienormen voor laserproducten, behalve 
voor afwijkingen overeenkomstig Laser Notice nr. 56 van 8 mei 2019.

Opmerking: Verklarend label verschijnt niet op Apparaat. In deze veiligheidsrichtlijnen wordt 
een volledige reproductie van het label weergegeven.

Het label met de identificatie van de fabrikant bevindt zich aan de achterkant van de Compute 
Pack-clip. Draai uw Compute Pack om als u deze wilt bekijken. Het luidt als volgt:

7500 W. Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, Florida, VS, In elkaar gezet in Mexico.

Opmerking: de productiedatum is traceerbaar door middel van een uniek serienummer. Het 
serienummer en modelnummer bevinden zich onder het achterste kussen aan de binnenkant 
van de afstelband van de headset.

Klasse 1 laserproduct 
EN/IEC 60825-1:2014

Voldoet aan de FDA-prestatienormen voor 
laserproducten, behalve voor afwijkingen 
overeenkomstig Laser Notice nr. 56 van 
8 mei 2019

Magic Leap, Inc. Florida, VS Gemaakt in Mexico
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Magic Leap 2 
Informatie aangaande 
regelgeving
WETTELIJKE MARKERINGEN

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 
CONFORMITEITSVERKLARING

Informatie over regelgeving, certificering en conformiteitsmarkeringen voor Magic Leap 2 zijn 
beschikbaar op het Apparaat zelf en/of op de verpakking.

Magic Leap 2 is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse 
B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in een woning. Het Apparaat 
genereert en gebruikt RF-energie en kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd 
en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing in radiocommunicatie 
veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt bij een bepaald 
gebruik of in een bepaalde omgeving. Als het Apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt 
bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het Apparaat in en uit te 
schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te proberen te corrigeren door een 
van de volgende maatregelen te nemen: 

 − Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.
 − Vergroot de afstand tussen het Apparaat en de bijbehorende ontvanger.
 − Sluit het Apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan het stopcontact waarop 

de ontvanger is aangesloten.
 − Raadpleeg de distributeur of een ervaren radio- of televisietechnicus voor hulp.

FCC-waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd 
door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de regelgeving, kunnen de bevoegdheid 
van de gebruiker om het Apparaat te bedienen teniet doen.

Het Apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende 
twee voorwaarden: (i) dit Apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (ii) 
dit Apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een 
ongewenste werking of ongewenst gebruik kan veroorzaken.

11 Magic Leap, Inc., 7500 West Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, Florida, VS



IMMUNITEITSVERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE

CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE

In het geval van een elektrostatische ontlading (ESD), een magnetische en elektrische 
storing in het veld, kan de gebruiker een kortstondig verlies van werking ervaren. In het 
onwaarschijnlijke geval dat een verstoring van het elektrostatische, magnetische en 
elektrische veld leidt tot langdurig verlies van de werking, kan een systeemreset van het 
Apparaat nodig zijn. 

Magic Leap verklaart hierbij dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. Raadpleeg de 
volledige conformiteitsverklaring van Magic Leap op www.magicleap.com/european-union-
declarations-of-conformity.

Magic Leap, Inc., 7500 West Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, Florida, VS12

CONFORMITEITSVERKLARING VAN INDUSTRY CANADA
Dit Apparaat voldoet aan de RSS-standaard(en) van Industry Canada waarvoor geen licentie 
is/zijn vereist. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (i) dit Apparaat 
mag geen interferentie veroorzaken, en (ii) dit Apparaat moet alle ontvangen interferentie 
accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Dit digitale 
apparaat van klasse B voldoet aan CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). De werking in de band 5150–
5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie 
bij mobiele satellietsystemen met co-channels te verminderen. 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.


