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Sikkerhetsveiledning

Endringer

Slik klargjør du enheten før bruk

Les nøye gjennom hurtigveiledningen vår på magicleap.com/ml2-quick-start-guide og 
denne sikkerhetsveiledningen vår på magicleap.com/ml2-safety-guide før du tar i bruk Magic 
Leap 2. Hvis du ikke går gjennom og følger sikkerhetsveiledningen, kan det føre til alvorlig 
personskade, skade på eiendom eller skade på Magic Leap 2-enheten.

Denne sikkerhetsveiledningen for Magic Leap 2 («sikkerhetsveiledningen») er blitt 
tilgjengeliggjort for å redusere risikoen for personskade, fysisk ubehag, smerte, 
helseproblemer og eiendomsskade i forbindelse med bruk av Magic Leap 2-hodesettet (kalt 
«Magic Leap 2» eller «enheten»), i tillegg til Databehandlingsenhetsladeren, Kontrollerladeren 
og annet tilbehør fra Magic Leap som ble solgt av Magic Leap, eller av en godkjent 
forhandler. Pass på at alle brukere av Magic Leap 2 leser og gjør seg forstått med denne 
sikkerhetsveiledningen før de bruker enheten.

Hvis du trenger en full beskrivelse av produktene våre (inkludert enheten), brukeravtaler, 
retningslinjer og mer, kan du besøke magicleap.com.

Det kan hende Magic Leap gjør endringer ved eller modifiserer denne sikkerhetsveiledningen 
innimellom for å sikre at den er oppdatert og fullstendig. Dersom vi utgir en ny versjon av 
sikkerhetsveiledningen, må du forholde deg til den siste tilgjengelige versjonen. 
Vi oppfordrer deg til å gå gjennom denne sikkerhetsveiledningen, og all relatert informasjon 
på magicleap.com/ml2-safety-guide, regelmessig for å forsikre deg om at du har den 
siste versjonen. Hver enkelt versjon av sikkerhetsveiledningen har revisjonsdatoen øverst i 
dokumentet, slik at du kan identifisere hvilken som er den nyeste.

Bruksanvisning. Du må lese og følge anvisningene for oppsett og bruk før du tar i bruk 
enheten. Disse finner du i vedlegget som følger med enheten, og på selve enheten. For 
eksempel, før du tar i bruk Magic Leap for første gang, må du sørge på at du går gjennom 
Custom Fit-prosedyren, som du finner i startmenyen i appene eller i persepsjonsmodus.

Tilpasning og øyekalibrering. Pass på at du har fullført delene «Fit» (Tilpasning) og «Eye» 
(Øye) i Custom Fit-appen og på enheten. Når du går gjennom delen «Fit» (Tilpasning) i 
Custom Fit-appen, må du være ekstra oppmerksom på å følge disse instruksjonene:
1. Justering av høyden på Bakbøylen til Hodesettet fra ørene, slik at du kan se 

hele skjermbildet.
2. Stramme Bakbøylen godt for å sikre at Hodesettet sitter på plass, ELLER sette på 

Hodestroppen dersom Bakbøylen glir ned.
3. Bytte ut Neseputene og/eller Panneputene dersom du får beskjed om det i 

Custom Fit-appen.

Dersom du får en melding i Custom Fit-appen som sier: «Sorry, something went wrong. 
You can use your Headset with reduced functionality...» (Beklager, men noe gikk galt. 
Du kan bruke Hodesettet med redusert funksjonalitet …), går du til siden for kundeservice 
på care.magicleap.com, der du finner en trinnvis veiledning for hvordan du løser dette.

Vi anbefaler at Magic Leap 2 brukes av personer med en interpupillær avstand (avstanden 
mellom pupillene, også kalt «IPD») på 54–76 mm, for en optimal opplevelse. Hvis din IPD ligger 
utenfor det området, kan det være du har større sjanse for å oppleve smerte eller ubehag i 
øynene når du bruker Magic Leap 2, og det kan også hende du ikke ser hele visningsområdet 02



til Magic Leap 2.  Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du finner din IPD, kan du se 
care.magicleap.com. 

Volum. Magic Leap 2 har funksjoner for romlig lyd som aktiverer avspilling av lyd.  Når du 
bruker Magic Leap 2 for første gang, bør du begynne med svakt lydvolum og øke det gradvis 
helt til du hører lyden klart og tydelig. Unngå å skru opp volumet for raskt, spesielt hvis du føler 
ubehag. Bakgrunnstøy og det å bli kontinuerlig utsatt for høyt volum, kan få lyder til å høres 
lavere ut enn de faktisk er.  Ikke bruk for høyt volum i lange perioder. Høyt lydtrykk kan skade 
hørselen.  Fordi enheten tilbyr en omsluttende opplevelse av blandet virkelighet, må du ikke 
bruke den med lyden på høyt volum, slik at du fortsatt kan være oppmerksom på omgivelsene 
dine og også unngå hørselsskade.

Det kan hende sjansen for å oppleve øyeubehag øker dersom øyekalibreringen ikke var 
vellykket. Magic Leap 2 er avhengig av øyesporing for å kunne vise innholdet på en måte som er 
laget for å være behagelig for øynene. Når du har fullført delen «Eye» (Øye) i Custom Fit-appen 
på enheten, får du en varsling om dette var vellykket. Hvis øyekalibreringen var mislykket, kan 
du besøke care.magicleap.com for videre hjelp.

Du bør konsultere med en lege før du bruker Magic Leap 2 dersom du har en tilstand som 
påvirker synet (f.eks. kikkertsyn), har mobilitetsvansker, er gravid eller en eldre person, eller har 
en hjertesykdom eller annen alvorlig medisinsk tilstand som epilepsi eller migrene.

Tiltenkt bruk
Bruk av enheten. Magic Leap 2 er tiltenkt å gi en trygg opplevelse av utvidet virkelighet. Slik 
tiltenkt bruk krever at du ikke har problemer med balansenerven, eller bevegelse. Ikke bruk 
Magic Leap 2 dersom du opplever tretthet, føler deg syk, har symptomer på sykdom, er under 
følelsesmessig eller fysisk stress eller er påvikret av alkohol eller andre substanser. Slik utiltenkt 
bruk av Magic Leap 2 øker sjansen for personskade og skade på eiendom. Bruk aldri Magic Leap 
2 mens du kjører, sykler, opererer tungt maskineri eller opererer et hvilket som helst kjøretøy i 
bevegelse. Bruk ikke Magic Leap 2 dersom du har opplevd ubehag ved bruk av andre enheter 
for virtuell eller utvidet virkelighet.

Virtuelle gjenstander. Husk at noen av gjenstandene du ser i den utvidede virkeligheten ikke 
eksisterer i den fysiske verdenen. Ikke prøv å sitte eller stå på slike gjenstander, eller å bruke 
dem til å støtte deg på.

Miljø. Bruk Magic Leap 2 bare i et komfortabelt og sikkert miljø. Magic Leap 2 skal bare brukes 
innendørs. Ikke bruk Magic Leap 2 i nærheten av vann eller annen væske, for å unngå risikoen 
for brann eller støt. Magic Leap 2 skal bare brukes i miljøer der romtemperaturen er mellom 
10 og 30 °C (50 og 86 °F).

Hindringer. Magic Leap 2 produserer en omsluttende opplevelse av utvidet virkelighet som 
kan distrahere deg fra og delvis blokkere sikten til det faktiske, fysiske miljøet rundt deg. Noen 
enhetsfunksjoner kan også spesifikt utvide evnen til å se enhetsgenerert AR-innhold tydeligere 
dersom du demper belysningen og reduserer sikten til den fysiske verdenen, fullstendig eller 
delvis. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker Magic Leap 2, og sørg for at du 
har nok plass rundt deg til å bruke enheten på en trygg måte. Bruk Magic Leap 2 bare innendørs i 
områder som er fri for hindringer, for å redusere risiko for personskade, eiendomsskade og skade 
på enheten.

Mislykket øyekalibrering

Grunner til å oppsøke lege før bruk
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Veiledning for vedlikehold
Vedlikehold. Pass på at Magic Leap 2-enheten er ren før hver bruk. Oppsamling av smuss, fett, 
sminke og annen smuss kan skade enheten og påvirke kvaliteten på opplevelsen din.  Når du 
skal utføre vedlikehold på enheten, må du IKKE

 − bruke brannfarlige eller slipende rengjøringsmidler
 − bruke damp eller autoklav
 − senke enheten ned i væske eller hell rengjøringsvæske over, inn i eller oppå enheten
 − la væske trenge inn i eller bruke for mye væske på sømmene, portene, eller området 

rundt linsene
 − bruke slipende produkter som papirtørkler

Rengjøringsinstruksjoner. Når du skal rengjøre enheten, må du følge disse trinnene:

Trinn 1 – slå av enheten: Pass på at enheten er slått av og har kjølt seg ned.

Trinn 2 – fjern alt Fit Kit-tilbehør: Fjern Neseputen, Panneputen og Linseinnsatsen, 
dersom du har disse.

Trinn 3 – bruk ett av disse kompatible produktene: Super Sani- eller CaviWipes-kluter til å 
utføre trinn 4.

Merk! Før du bruker hver nye klut, må du klemme ut overflødig væske slik at den er 
fuktig, men ikke drypper.
Forsiktig: Ikke la væske trenge inn i eller bruk for mye væske på sømmene, portene 
eller området rundt linsene.
Forsiktig: Ikke bruk slipende produkter som papirtørkler.

Trinn 4 – rengjøring: Tørk av alle overflater på enheten (inkludert demonterte deler og 
kabler) for å fjerne all smuss, fett og rester.

Merk! Bruk flere kluter etter behov, men husk å klemme ut overflødig væske fra
kluten, slik at den er fuktig, men ikke drypper.

Trinn 5 – desinfisering: Rengjør alle overflater på enheten med en ny klut (inkludert 
framonterte deler og Kabler), og pass på at kontakttiden mellom rengjøringsmiddel og 
overflate er den som står på etiketten. Bruk ekstra kluter ved behov for å oppnå egnet 
kontakttid. (Kontakttid for både Super Sani-klutene og CaviWipes-klutene er to minutter.)

Trinn 6 – vask av enheten ved å tørke den av med en engangsklut med isopropylalkohol 
eller en ren, steril og lofri klut fuktet i isopropylalkohol (skal ikke dryppe). Pass på at du tørker 
forsiktig over kameraene og visningslinsene på Hodesettet og kameraene på Kontrolleren.

Merk! Tørk forsiktig over kameraene og visningslinsene på Hodesettet og kameraene 
på Kontrolleren.

Trinn 7 – vask av enheten ved å tørke over med en ren, steril og lofri klut fuktet med vanlig 
vann fra kranen (skal ikke dryppe).

Trinn 8 – tørk enheten ved å tørke over den med en tørr, steril og lofri klut.

Oppbevaring. Når enheten ikke er i bruk, skal den oppbevares i Magig Leap-bærevesken eller 
i lignende veske for å minimere utilsiktet skade eller eksponering, i et rom med en temperatur 
på –20–45 °C (–4–113 °F). Ikke la Magic Leap 2 ligge i direkte sollys, da dette kan føre til 
overoppheting og skade på enheten eller annen eiendom. Pass på at porten til vifteuttaket og 
andre ventiler på Databehandlingsenheten er fri for støv og andre fremmedlegemer. Dersom 
enheten dekkes til med materialer som kan påvirke luftstrømmen, kan dette påvirke ytelsen og 
øke sjansen for brann eller skade.
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Funksjonsfeil. Hvis du ikke følger veiledningen for sikker bruk av Magic Leap 2, kan dette føre 
til funksjonsfeil på enheten og potensielt fysisk skade på personer eller eiendom.



Kabler og ledninger

Uautorisert utstyr

Overoppheting

Ikke tiltenkt brukt av barn

Pass på at alle Kabler og ledninger blir oppbevart utilgjengelig for barn. Kabelen som kobler 
enheten til Databehandlingsenheten, kan utgjøre kvelningsfare eller snublerisiko. Pass på at 
Kabler og ledninger ikke er surret rundt halsen, ikke er viklet rundt kroppen og ikke blir tygget 
på, nedslitt, eller kuttet.

Magic Leap anbefaler at du bare bruker den opprinnelige Databehandlingsenhetsladeren og 
Kontrollerladeren som fulgte med Magic Leap-enheten. Magic Leap 2 er ikke utformet for 
bruk med annet uautorisert utstyr som ladere, tilbehør eller programvare. Bruk av uautorisert 
utstyr som ladere, tilbehør, eller programvare kan føre til personskade for deg eller andre, 
ytelsesproblemer, eller skade på enheten eller annen eiendom.

Magic Leap 2 kan bli varm under vanlig bruk. Følg alle varmeadvarsler og andre varsler som 
vises på Magic Leap 2-enheten. Hvis noen deler av Magic Leap 2 blir for varm til å tas på, eller 
overopphetes, må du fjerne Hodesettet øyeblikkelig, slutte å bruke enheten og la den kjøle 
seg ned før du fortsetter, for å redusere risikoen for personskade. Gå til siden vår for 
kundeservice på care.magicleap.com, der du finner veiledning for hva du kan gjøre hvis 
Magic Leap 2 blir for varm. Pass på at hjørnene på innsiden av Hodesettet (som vist på bildet 
over i denne delen) ikke kommer i kontakt med huden under bruk, og plasser Panneputen 
og Neseputen på Hodesettet før bruk, for å redusere risikoen for ubehag eller personskade 
(inkludert mindre brannskader).

Magic Leap 2 er ikke en leke og skal ikke brukes av barn under 14 år. Enheten er ikke 
tilpasset barn, og ved å bruke feil størrelse kan det føre til smerter, ubehag, eller negative 
helsereaksjoner. Voksne må passe på at enheten oppbevares utilgjengelig for barn under 14 år.

Magic Leap 2 har ikke blitt testet på tenåringer under 18 år, noe som betyr at det kan være økt 
risiko for at enheten ikke er godt nok tilpasset tenåringer mellom 14 og 17 år.

En ansvarlig voksen må lese denne sikkerhetsveiledningen og all annen dokumentasjon som 
er tilgjengelig på nettet, og som fulgte med Magic Leap 2-enheten, for tenåringer fra 14 år. En 
ansvarlig voksen skal også være til stede når tenåringer fra 14 år bruker Magic Leap 2, og også 
etterpå, for å sørge for at de bare bruker Magic Leap 2 slik som det er anbefalt, ikke opplever 
smerte eller ubehag, begrenser tiden de bruker enheten, og tar tilstrekkelig med pauser ved 
bruk for å redusere sjansen for smerter eller ubehag (inkludert de typene ubehag som er 
beskrevet i delen nedenfor: «Advarsel: ubehag»), eller hvilke som helst andre symptomer. 
Tenåringer skal ikke bruke enheten for lenge om gangen.
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Reparasjon og risiko for støt. Ikke bruk Magic Leap 2-enheten dersom den er skadet eller ikke 
fungerer som den skal.  Ikke forsøk å åpne eller reparere noen deler av enheten selv. Hvis du 
åpner, demonterer eller gjør endringer på enheten, kan dette føre til elektrisk støt, som kan 
forårsake personskade eller dødsfall.  Reparasjoner skal bare utføres av Magic Leap eller en 
autorisert serviceleverandør.



For å redusere risikoen for ubehag, smerter eller personskadeytterliger må tenåringer over 
14 år: 

 − Først fullføre prosedyren i Custom Fit-appen på enheten. Hvis du trenger hjelp, kan du går 
til care.magicleap.com.

 − Slutt å bruke enheten umiddelbart dersom tenåringer ikke fullførte Custom Fit-
tilpasningen eller føler smerte eller ubehag under prosedyren i Custom Fit-appen.

 − Slutt å bruke enheten umiddelbart dersom det oppleves ubehag (inkludert såre øyne) 
under bruk.
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Ubehag
Det kan hende du opplever ubehag under bruken av Magic Leap 2, inkludert, men ikke 
begrenset til: visuelt ubehag, tretthet i øynene, svimmelhet, kvalme, dårlig øye-til-hånd-
koordinasjon, dårlig balanseevne, overdreven svetting, hodepine, tretthet, prikking i huden, 
svie eller stivhet, eller nummenhet.

 − Hvis du strever med at Hodesettet glir på baksiden, eller trykker for mye på nesen eller 
pannen, må du bruke Hodestroppen.

 − Hvis du opplever ubehag, bør du slutte å bruke Magic Leap 2 umiddelbart. Hvis du beslutter 
å fortsette å bruke enheten, må du først ta en pause og så passe på at alt sitter som det 
skal, for å redusere risikoen for ubehag.

 − Risikoen for ubehag kan øke hvis (i) du aldri har brukt Magic Leap 2 før, (ii) enheten ikke har 
blitt innstilt ordentlig før bruk, (iii) du bruker Magic Leap 2 i lange perioder om gangen uten 
å ta pause, (iv) enheten brukes til å vise innhold som har stor sjanse til å gi deg reisesyke 
eller kvalme (f.eks. AR-applikasjoner der du beveger deg gjennom åpne områder eller i 
store høyder) eller (v) du har problemer med reisesyke, kvalme, svimmelhet, trette øyne 
eller hodepine fra før av

 − Hvis du vil redusere sjansen for ubehag, er det lurt å sakte bli vant til miljøet for utvidet 
virkelighet. Dette gjør du ved å bare bruke Magic Leap 2 i korte økter og ta hyppige pauser 
under bruk. Være oppmerksom på typen innhold du viser, dersom du føler ubehag. Det kan 
hende du opplever ubehag igjen når du viser samme eller lignende innhold, og langvarig 
ubehag kan øke sjansen for personskade.

 − Hvis du opplever alvorlig eller langvarig ubehag, må du ta kontakt med en lege. Du bør ikke 
kjøre bil, operere maskineri eller delta i aktiviteter som er fysisk eller visuelt krevende, eller 
som krever konsentrert balanse og koordinasjon, hvis du fortsatt kjenner ubehag.

Sikkerhet for Lader og batteri
Databehandlingsenheten og Kontrolleren har hvert sitt litiumionbatteri, og leveres med 
batteriladere. Følg instruksjonene i denne delen for å redusere risikoen for personskade for deg 
og andre, og for å forhindre skade på enheten eller annen eiendom. Hvis du ikke følger disse 
instruksjonene, kan det føre til en farlig situasjon (som brann, eksplosjon, batterilekkasje eller 
støtfare), og dette kan forårsake skade på enheten eller annen eiendom.

 − Ikke prøv å bytte ut batteriet inni enheten eller åpne enheten for å få tilgang til batteriet. 
Det skal ikke byttes ut eller repareres av brukere. Det er en risiko for at batteriet eksploderer 
dersom feil type settes inn.

 − Bruk bare batteri, Ladere og Strømkabler som fulgte med Magic Leap 2-enheten. Ikke bytt 
disse ut med andre strømkilder (som strømadaptere eller eksterne batteripakninger), da 
andre typer strømkilder ikke nødvendigvis er kompatible med Magic Leap 2.

 − Ikke bruk batteriene og Laderne som fulgte med enheten til å drive andre produkter enn 
Magic Leap 2.

 − Utfør regelmessig inspeksjon av strømledninger og Ladere for å se etter skade eller slitasje. 
Ikke bruk Laderne dersom kontakten, dekselet, kontaktporten eller kabelen er skadet, 
sprukket eller eksponert for miljøet.

 − Ikke prøv å lade eller bruke enheten dersom: (i) den ikke vil slå seg på etter å ha blitt ladet, 
(ii) den blir overopphetet under bruk eller lading eller (iii) batterirommet er oppsvulmet, 
lekker væske, eller ryker.
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 − Oppbevar Laderne tørt, og unngå inntrengning av vann eller væske. Selv om enheten 
tørker etter at den har kommet i kontakt med vann, kan batteriet ruste, noe som øker 
risikoene som er nevnt i denne sikkerhetsveiledningen. Du må heller ikke berøre batteriet, 
Laderne eller Kablene med våte hender.

 − For å redusere risikoen for lekkasje eller kortslutning i batteriet må du unngå å demontere, 
stikke hull på, knuse, deformere, miste eller legge høyt trykk på Databehandlingsenheten 
eller Kontrolleren.

Dersom batteriet eller Laderne lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller 
øynene, for å unngå risiko for personskade. Hvis slik kontakt oppstår, må du umiddelbart vaske 
kontaktområdet med vann og oppsøke lege.

Magic Leap 2 skal bare lades opp ved bruk av Databehandlingsenheten og Kontrollerladeren, 
som fulgte med Magic Leap 2-enheten. Enheten er ikke utformet for bruk med uautorisert 
utstyr som ladere, tilbehør eller programvare. Bruk av uautorisert utstyr, som ladere, tilbehør, 
eller programvare, kan føre til personskade på deg eller andre, forårsake ytelsesproblemer eller 
skade på enheten og annen eiendom.

Informasjon om avhending
For personer bosatt i EU: Dette symbolet på produktet betyr at når enheten (og batteriene 
inni enheten) har nådd slutten på levetiden, må de kasseres separat fra vanlig avfall. Kasser 
dem i overensstemmelse med lokale regelverk og lover. Hvis du ønsker mer informasjon om 
kassering og resirkulering av enheten, kan du gå til magicleap.com/recycle.

Anfall

Repeterende bevegelser

Blinkende lys og lysmønstre i Magic Leap 2 kan utløse anfall, bevisstløshet, ufrivillige 
bevegelser, desorientering, synsendringer, øye- og muskelkramper eller andre muskulære eller 
synsmessige avvik, alvorlig svimmelhet eller andre forhold som forårsaker tap av bevissthet, 
selv om brukeren aldri før har opplevd anfall eller epilepsi.

Slutt umiddelbart å bruke Magic Leap 2 dersom du opplever noen av disse symptomene, og 
snakk med legen din før du fortsetter å bruke enheten.

Hvis du har opplevd eller diagnostisert med symptomer som er tilknyttet med epilepsi, må du 
snakke med legen din før du tar i bruk Magic Leap 2.

Bruk av Kontrolleren kan føre til smerte i muskler og ledd. Dersom noen deler av kroppen 
føles trett eller sår under bruken av Magic Leap 2 eller du kjenner symptomer som prikking, 
nummenhet, svie, eller stivhet, må du ta en pause i noen timer før du bruker enheten igjen.

Hvis du fortsetter å merke noen av symptomene ovenfor eller annet ubehag under eller etter 
bruk, må du slutte å bruke enheten og snakke med legen din.

Ingen øyebeskyttelse
Magic Leap 2 er ikke tiltenkt å gi beskyttelse for øynene mot støt, støv, kjemikalier, UV-stråler 
eller andre skadelige stråler, partikler, prosjektiler eller andre fysiske farer.



California Proposition 65
ADVARSEL: Magic Leap 2 kan eksponere deg for kjønrøk, som er kjent i California for å være 
kreftfremkallende. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til www.P65Warnings.ca.gov.
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Radioforstyrrelse av medisinske apparater

Radiofrekvensstråler (RF)

Laser – bruk av Kontrollene

Magic Leap 2 inneholder magneter eller elektroniske komponenter som utstråler radiobølger, 
som kan påvirke funksjonen til nærtliggende elektroniske apparater, inkludert pacemakere, 
hørselsapparater, hjertestartere og andre medisinske apparater. Hvis du bruker pacemaker 
eller et annet medisinsk implantat, bør du ikke bruke Magic Leap 2 uten å først snakke med 
legen din eller produsenten av det medisinske apparatet.

Magic Leap 2 inneholder radiosendere og har blitt utformet, produsert og testet for å 
møte reguleringskravene til Federal Communications Commission (FCC) and Innovation, 
the Science and Economic Development (ISED) Canada for RF-eksponering og Specific 
Absorption Rate (SAR). 

Orienter enheten ifølge hurtigveiledningen vår, som du finner på magicleap.com/ml2-
quick-start-guide, og all annen veiledning gjort tilgjengelig av Magic Leap, for å forsikre 
at eksponeringen for RF-stråling generert av wifi- og Bluetooth-radioer, ikke overskrider 
grensene som er fastsatt i disse veiledningene.

Bruk av Kontrollene, justeringer, eller prosedyreutførelse som skiller seg fra det som har blitt 
spesifisert i denne veiledningen, kan føre til farlig strålingseksponering.

Inneholder en laser
Magic Leap 2 inneholder en laser.

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

Gjeldende standarder og prosedyrer
EN/IEC 60825-1:2014 – sikkerhet for laserprodukter 
LASERPRODUKT I KLASSE 1



Laserspesifikasjoner
Dette laserproduktet er klassifisert som klasse 1 for alle prosedyrer ved tiltenkt bruk.
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Laserparametere
Bølgelengde: 850 nm  
Klassifisering av laserenergi: < 2,45 mW  
Operasjonsmodus: pulsering 
Pulsbredde: 3,49 og 4,98 nSek  
Pulseringsfrekvens: 80,32 og 60,24 MHz  
Toppkraft: 600 mW  
Lyskjegle: 59 H x 45 V

Etiketter og etikettplassering
Du finner sertifiseringsetiketten på innsiden av Hodesettet, i høyre tinning. På den står det: 

Class 1 Laser Product (laserprodukt i klasse 1)

EN/IEC 60825-1:2014. Complies with FDA performance standards for laser products except 
for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019 (Samsvarer med FDA-
standardene for ytelse i laserprodukter, bortsett fra avvik i henhold til lasermerknad nr. 56, 
datert den 8. mai 2019).

Merk! Forklarende etikett er ikke plassert på enheten. Du finner en kopi av alle etiketter i denne 
sikkerhetsveiledningen.

Laserprodukt i klasse 1 
EN/IEC 60825-1:2014

Samsvarer med FDA-standardene for ytelse i 
laserprodukter, bortsett fra avvik i henhold til 
lasermerknad nr. 56, datert den 8. mai 2019.

Magic Leap, Inc. FL USA produsert i Mexico



Produsentens ID-etikett finner du bak på klipsen til Databehandlingsenheten. Vend 
Databehandlingsenheten opp ned for å se den. På den står det:

7500 W. Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, USA, Assembled in Mexico (montert i Mexico). 

Merk: produksjonsdatoen kan spores av et unikt serienummer. Serienummeret og 
modellnummeret er plasert under tilpasningsputen bak og inni justeringsbåndet på Hodesettet.
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Magic Leap 2 
regulatorisk informasjon
JURIDISKE MERKNADER

FØDERAL KOMMISJON FOR KOMMUNIKASJON (FCC) 
SAMSVARSERKLÆRING

Juridisk informasjon, sertifisering og samsvarsmerknader for Magic Leap 2, finner du på selve 
enheten og/eller på pakningen.

Magic Leap 2 har blitt testet og påvist å samsvare med grensene for digitale enheter i klasse B, 
i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot 
skadelige forstyrrelser ved en hjemmeinstallasjon. Enheten genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensstråler, og om det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det 
forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for 
at forstyrrelser ikke kan oppstå ved en bestemt type bruk eller installasjon. Dersom enheten 
forårsaker plagsom forstyrrelse av radio- eller TV-mottak, som kan bekreftes ved å slå enheten 
av og på igjen, anbefaler vi at brukeren prøver å rette opp problemet ved å gjøre ett av følgende: 

 − Snu på eller flytt mottaksantennen.
 − Øk avstanden mellom enheten og den gjeldende mottakeren. 
 − Koble enheten til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til. 
 − Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

Advarsel fra FCC: Enhver endring eller modifisering som ikke har blitt uttrykkelig godkjent av 
parten som har ansvar for samsvar, kan gjøre brukerens rett til å bruke enheten, ugyldig. 

Enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: 
(i) enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (ii) denne enheten må kunne tåle 
forstyrrelser fra andre apparater, inkludert forstyrrelser som kan forårsake utiltenkt bruk.

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



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

SAMSVARSERKLÆRING, INDUSTRY CANADA
Enheten samsvarer med Industry Canada sine lisens-unntatte RSS-standarder. Bruk er 
underlagt følgende to betingelser: (i) enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og 
(ii) denne enheten må kunne tåle alle forstyrrelser fra andre apparater, inkludert forstyrrelser 
som kan forårsake avvikende funksjon. Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med 
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Bruk innenfor bånd 5150–5250 MHz skal bare gjøres innendørs, 
for å redusere potensielle skadelige forstyrrelser til mobilsatelittsystemer som bruker 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.

EU-IMMUNITETSERKLÆRING

EU-SAMSVARSERKLÆRING

I tilfelle støt fra statisk elektrisitet (ESD), magnetisk og elektrisk feltforstyrrelse, kan brukeren 
oppleve midlertidig funksjonsfeil. I det usannsynlige tilfellet at ESD, magnetisk og elektrisk 
feltforstyrrelse forårsaker feilfunksjon i lengre tid, kan det hende det hjelper å starte enheten 
på nytt.

Magic Leap erklærer herved at dette produktet samsvarer med EU-direktiv 2014/53. Hvis du 
vil se Magic Leap sin samsvarserklæring i sin helhet, går du til www.magicleap.com/european-
union-declarations-of-conformity.


