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Säkerhetshandbok

Ändringar

Konfigurera enheten före användning

Läs noga igenom vår snabbstartsguide på magicleap.com/ml2-quick-start-guide och den här 
säkerhetshandboken på magicleap.com/ml2-safety-guide innan du använder Magic Leap 2. 
Om du inte gör det och inte följer instruktionerna i den här säkerhetshandboken kan det leda 
till allvarliga personskador, egendomsskador eller skador på Magic Leap 2. 

Den här säkerhetshandboken för Magic Leap 2 (vår ”säkerhetshandbok”) tillhandahålls för att 
minska risken för personskador, fysiskt obehag, smärta, hälsoproblem och egendomsskador 
som är relaterade till användning av Magic Leap 2-headsetet, -datorenheten och 
-kontrollen (gemensamt kallat ”Magic Leap 2” eller ”enheten”) samt datorenhetsladdaren, 
kontrolladdaren och andra Magic Leap-märkta tillbehör som säljs av Magic Leap eller dess 
auktoriserade återförsäljare. Se till att alla som använder Magic Leap 2 läser och förstår den här 
säkerhetshandboken innan de använder enheten.

En fullständig beskrivning av våra produkter (inklusive enheten), användaravtal, policyer med 
mera finns på magicleap.com.

Magic Leap kan då och då göra ändringar i den här säkerhetshandboken så att den är 
korrekt och fullständig. Om vi ger ut en ny version av säkerhetshandboken ska du endast 
använda den senaste tillgängliga versionen. Vi rekommenderar att du går igenom den 
här säkerhetshandboken och relaterad information på magicleap.com/ml2-safety-guide 
då och då för att säkerställa att du använder den senaste versionen. Alla versioner av 
säkerhetshandboken har revisionsdatumet längst upp i dokumentet för att hjälpa dig att 
identifiera den senaste versionen.

Instruktioner. Innan du använder Magic Leap 2 bör du läsa och följa alla installations- och 
driftsinstruktioner som medföljer enheten och som finns på enheten. Innan du använder 
Magic Leap 2 första gången ska du till exempel gå igenom Custom Fit-flödet som du hittar i 
hemmenyn via apparna eller i Perception Modal.

Passforms- och ögonkalibrering. Se till att du har slutfört avsnitten Passform och Ögon i 
Custom Fit-appen på enheten. När du slutför avsnittet Passform i Custom Fit-appen ska du 
vara särskilt uppmärksam på följande instruktioner:
1. Justera höjden på headsetets bakre band från öronen så att du kan se hela skärmen.
2. Tryck ihop det bakre bandet för att se till att headsetet sitter säkert ELLER lägg till en 

huvudrem om det bakre bandet glider nedåt.
3. Byt ut nässtöden och pannstöden om du uppmanas till det i Custom Fit-appen.

Om du använder Custom Fit-appen och får meddelandet Något gick fel. Du kan använda 
headsetet med begränsad funktionalitet… går du till kundtjänstsidan på care.magicleap.com 
för anvisningar om hur du löser problemet.

För en optimal upplevelse rekommenderar vi att Magic Leap 2 används av personer med ett 
pupillavstånd (även kallat PD) som är 54–76 millimeter. Om du har ett pupillavstånd utanför 
det intervallet är risken större att du upplever visuell smärta eller visuellt obehag när du 
använder Magic Leap 2 och du kanske inte har full överblick över Magic Leap 2-skärmen.  Mer 
information om hur du fastställer pupillavståndet finns på care.magicleap.com. 
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Volym. Magic Leap 2 har funktioner för rumsligt ljud som möjliggör ljuduppspelning.  När du 
först använder Magic Leap 2 börjar du med volymen på låg nivå och ökar sedan volymen tills 
du hör ljudet klart och tydligt. Höj inte volymen för snabbt, särskilt om det blir obehagligt. 
Bakgrundsljud och kontinuerlig exponering för hög volym kan få ljud att verka lägre än de i 
själva verket är.  Lyssna inte på hög volym under längre perioder. Högt ljudtryck kan skada din 
hörsel.  På grund av den uppslukande upplevelsen av blandad verklighet ska du inte använda 
enheten med ljud på hög volym. Då är du fortfarande medveten om omgivningen och minskar 
risken för hörselskador.

Risken att du upplever visuellt obehag ökar om du inte slutför ögonkalibreringen. Magic 
Leap 2 använder ögonspårning för att återge innehåll på ett sätt som är utformat för att 
vara bekvämt för ögonen. När du har slutfört avsnittet Ögon i Custom Fit-appen på enheten 
meddelar enheten dig om du har lyckats. Besök care.magicleap.com för ytterligare support om 
du inte kan slutföra ögonkalibreringsprocessen.

Rådfråga en läkare innan du använder Magic Leap 2 om du har några hälsotillstånd som 
försämrar din syn (t.ex. binokulär synrubbning), har rörlighetsproblem, är gravid eller äldre eller 
lider av hjärtbesvär eller allvarlig medicinsk sjukdom som anfall eller migrän.

Avsedd användning
Använda enheten. Magic Leap 2 är avsedd att ge en säker upplevelse av förstärkt verklighet. 
Du måste ha normal balans och rörelse för att använda enheten på avsett sätt. Använd inte 
Magic Leap 2 när du är trött eller sjuk, upplever symptom på sjukdom, är under känslomässig 
eller fysisk stress eller är under påverkan av alkohol eller droger. Om Magic Leap 2 inte används 
på avsätt sätt ökar risken för skador på personer och egendom. Använd aldrig Magic Leap 2 
när du kör, cyklar, manövrerar tunga maskiner eller manövrerar något annat fordon i rörelse. 
Använd inte Magic Leap 2 om du har upplevt obehag när du använder andra enheter för virtuell 
och förstärkt verklighet.

Virtuella objekt. Kom ihåg att vissa objekt som du ser i miljön i förstärkt verklighet inte finns 
i den verkliga miljön. Försök inte att sätta eller ställa dig på sådana objekt eller använda dem 
som stöd.

Miljö. Använd Magic Leap 2 endast i en trygg och säker miljö. Magic Leap 2 är endast avsedd 
för inomhusbruk. För att minska risken för brand eller stötar ska du inte använda Magic 
Leap 2 i närheten av vatten eller vätska. Magic Leap 2 bör endast användas i miljöer där 
omgivningstemperaturen är mellan 10 °C och 30 °C (50 °F och 86 °F).

Hinder. Magic Leap 2 skapar en uppslukande upplevelse av förstärkt verklighet som kan 
distrahera dig från och delvis blockera din vy över den faktiska och fysiska omgivningen. Vissa 
enhetsfunktioner är utformade för att förbättra din förmåga att se enhetsgenrerat innehåll 
i förstärkt verklighet genom att minska ljuset så att innehållet syns tydligare. Det gör att du 
ser mindre av den verkliga världen, helt eller delvis. Var alltid medveten om omgivningen när 
du använder Magic Leap 2 och se till att du har tillräckligt med utrymme runt dig för att säkert 
använda enheten. För att minska risken för personskador, egendomsskador eller skador på 
enheten ska du endast använda Magic Leap 2 i utrymmen inomhus som är fria från hinder.

Funktionsfel. Om du inte använder Magic Leap 2 på avsett sätt kan det leda till att enheten 
inte fungerar som den ska, vilket kan resultera i personskador eller egendomsskador.

Ögonkalibrering misslyckas

Skäl till att uppsöka en läkare före användning
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Skötselanvisningar
Skötsel. Rengör Magic Leap 2 före varje användning. Ansamling av smuts, oljor, smink och 
annat skräp kan skada enheten och försämra upplevelsen. 
Vid skötsel av enheten SKA DU INTE 

 − använda brandfarliga eller slipande rengöringsmedel på enheten
 − använda ånga eller autoklav med enheten
 − sänka ned enheten i vätska eller hälla rengöringsvätskor över, i eller på enheten
 − hälla vätska i eller genomblöta systemets skarvar, portar och linskanter
 − använda slipande produkter, t.ex. pappershanddukar.

Rengöringsanvisningar. Följ de här stegvisa anvisningarna för att rengöra enheten: 

Steg 1 – Stäng av: Se till att enheten är avstängd och sval.

Steg 2 – Ta bort Fit Kit-tillbehör: Ta bort nässtödet, pannstödet och glasögonbågen om 
det är tillämpligt.

Steg 3 – Använd en av dessa kompatibla torkdukar: Super Sani-Cloth eller CaviWipes för 
att utföra steg 4.

Obs! Krama ur överflödig vätska ur varje ny torkduk så att den är fuktig men 
inte droppar.
VAR FÖRSIKTIG: Undvik att spilla på och blöta ner systemets skarvar, portar 
och linskanter.
VAR FÖRSIKTIG: Använd inte slipande produkter, t.ex. pappershanddukar.

Steg 4 – Rengöring: Torka av alla ytor på enheten (inklusive demonterade delar och kablar) 
för att ta bort smuts, skräp och rester.

Obs! Använd ytterligare torkdukar efter behov. Kom ihåg att krama ur överflödig 
vätska så att torkduken är fuktig men inte droppar.

Steg 5 – Rengör enheten: Torka av enheten med en torkduk med isopropylalkohol eller 
en ren och luddfri torkduk som fuktats med (inte droppar) isopropylalkohol. Se till att du 
försiktigt torkar av kameror och skärmlinser på headsetet och kamerorna på kontrollen.

Steg 6 – Torka enheten: Torka enheten torr med en luddfri torkduk.

Förvaring. När enheten inte används ska den förvaras i Magic Leap-väskan eller en annan 
förvaringsväska för att minimera oavsiktliga skador eller exponering. Förvara den i ett rum 
med en temperatur mellan -20 °C och 45 °C (-4 °F och 113 °F). Lämna inte Magic Leap 2 i direkt 
solljus. Direkt solljus kan orsaka stark hetta, vilket kan skada enheten eller annan egendom. 
Minska skaderisken genom att hålla fläktens utblåsningsportar och alla andra ventilationshål 
på datorenheten fria och rena från damm och andra främmande föremål. Om du täcker 
enheten med material som påverkar luftflödet kan det påverka enhetens prestanda och öka 
risken för brand eller skador.

Reparation, risk för stötar. Använd inte Magic Leap 2 om den är skadad eller inte fungerar 
korrekt.  Försök inte öppna eller reparera någon del av enheten själv. Om enheten öppnas, tas 
isär eller ändras kan det leda till stötar och personskador eller dödsfall.  Reparationer får endast 
utföras av Magic Leap eller dess auktoriserade serviceleverantörer.
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Kablar och sladdar

Ej godkänd utrustning

Stark värme

Inte för barn

Håll alla kablar och sladdar utom räckhåll för barn. Kabeln som ansluter enheten till 
datorenheten kan utgöra en kvävnings- eller snubbelrisk. För att minska risken för skador ska 
du inte linda några kablar, sladdar eller trådar runt halsen. Undvik att trassla in dig i dem, undvik 
att tugga på, dra av eller skära av någon av dem.

Magic Leap rekommenderar att du endast använder datorenhetsladdaren och kontrolladdaren 
som säljs eller tillhandahålls av Magic Leap med enheten. Magic Leap 2 är inte avsedd för 
användning med ej godkänd laddare, tillbehör, programvara eller utrustning. Användning 
av ej godkänd laddare, tillbehör, programvara eller utrustning kan leda till personskador, 
prestandaproblem eller skador på enheten och annan egendom.

Magic Leap 2 kan bli varm vid normal användning. Följ alla värmevarningar och 
rekommendationer som eventuellt visas på Magic Leap 2. Om någon del av Magic Leap 2 
känns varm eller överhettas kan du minska risken för personskador genom att omedelbart 
ta av headsetet, sluta använda det och låta det svalna innan du fortsätter att använda det. 
För att minska risken för obehag och skador (inklusive mindre brännskador) ska du se till att 
headsetets invändiga hörn (se bilden ovan i det här avsnittet) inte kommer i kontakt med 
huden under användning. Sätt också på pannstödet och nässtödet på headsetet innan du 
använder det. Gå till kundtjänstsidan på care.magicleap.com för anvisningar om vad du gör om 
Magic Leap 2 blir överhettad.

Magic Leap 2 är inte en leksak och ska inte användas av barn under 14 år. Enheten är inte 
anpassad för barn och felaktig storlek kan leda till smärta, obehag eller negativa hälsoeffekter. 
Vuxna ska se till att enheten inte används av barn under 14 år.

Magic Leap 2 har inte testats på tonåringar under 18 år, vilket innebär att det kan finnas en 
ökad risk att enheten inte passar tonåringar mellan 14 och 17 år.

En förälder eller vårdnadshavare ska läsa den här säkerhetshandboken och all annan 
dokumentation som tillhandahålls online och med Magic Leap 2 tillsammans med tonåringar 
som är 14 år eller äldre. En förälder eller vårdnadshavare bör även övervaka tonåringar som 
är 14 år och äldre under och efter användning av Magic Leap 2 för att säkerställa att de 
använder Magic Leap 2 enligt rekommendationerna och inte upplever smärta eller obehag, 
att de använder enheten under begränsad tid och att de tar pauser under användningen för 
att minska risken för obehag eller smärta (inklusive de typer av obehag som anges i avsnittet 
nedan med rubriken ”Varning: Obehag”) eller andra negativa symptom. Långvarig användning 
av tonåringar bör undvikas.

För att ytterligare minska risken för obehag, smärta eller skador bör tonåringar över 14 år
 − först slutföra Custom Fit-appen på enheten gå till care.magicleap.com om de 

behöver hjälp
 − avbryta användningen omedelbart om tonåringen inte slutför Custom Fit-appen eller 

känner smärta eller obehag när de slutför Custom Fit-appen
 − omedelbart avbryta användningen om de upplever obehag (inklusive ögonsmärta) under 

den tid då enheten används.
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Obehag

Säkerhet för laddare och batteri

Du kan uppleva visst obehag när du använder Magic Leap 2, inklusive men inte begränsat till 
visuellt obehag, ögontrötthet, yrsel, illamående, försämrad koordination mellan ögon och 
händer, försämrad balans, svettningar, huvudvärk, trötthet, stickningar, en brännande känsla, 
stelhet eller domningar. 

 − Om du har problem med att baksidan av headsetet glider nedåt eller om du upplever 
obehag på grund av tryck mot näsan eller pannan ska du använda huvudremmen.

 − Om du upplever obehag ska du omedelbart sluta använda Magic Leap 2. Om du 
bestämmer dig för att fortsätta använda enheten ska du ta en paus innan du gör det och 
kontrollera att du har konfigurerat den på rätt sätt för att minska risken för obehag.

 − Risken för obehag kan öka om (i) du aldrig har använt Magic Leap 2 tidigare; (ii) enheten 
inte är korrekt konfigurerad före användning; (iii) du använder Magic Leap 2 under längre 
perioder utan paus; (iv) enheten används för att visa innehåll som har stor sannolikhet för 
att framkalla åksjuka eller illamående (t.ex. AR-applikationer där du rör dig genom öppna 
områden eller tittar på höjder); eller (v) du har lätt för att bli åksjuk, illamående, yr, trött i 
ögonen eller få huvudvärk.

 − För att minimera obehag bör du långsamt vänja dig vid en miljö i förstärkt verklighet 
genom att först begränsa användningen av Magic Leap 2 till kortare stunder och ta pauser 
under användningen. Var uppmärksam på vilket innehåll du tittade på om du upplever 
obehag. Du kan uppleva obehag igen om du tittar på samma eller liknande innehåll. 
Ihållande obehag kan öka risken för skador.

 − Om du upplever svårt eller ihållande obehag bör du rådfråga en läkare. Innan du har 
återhämtat dig helt ska du inte köra, manövrera maskiner eller delta i aktiviteter som är 
fysiskt eller visuellt krävande eller där normal balans eller koordination krävs.

Datorenheten och kontrollen innehåller ett litiumjonbatteri och levereras med batteriladdare. 
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att minska risken för personskador och för att 
förhindra skador på enheten och egendom. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan 
utgöra en fara (t.ex. brand, explosion, batteriläckage eller elektrisk fara) och kan orsaka skada 
på enheten eller annan egendom:

 − Försök inte byta batteri i enheten eller öppna enheten för att komma åt batteriet. Det kan 
inte bytas ut av användaren eller repareras. Det finns risk för explosion om batteriet byts ut 
mot ett batteri av fel typ.

 − Använd endast batterier, laddare och strömkablar som vi tillhandahåller för att driva 
Magic Leap 2. Byt inte ut dem mot andra strömkällor (t.ex. andra nätadaptrar eller externa 
batterier), eftersom andra strömkällor kanske inte är kompatibla med Magic Leap 2.

 − Använd inte batterier och laddare som vi tillhandahåller för att driva Magic Leap 2 med 
andra produkter.

 − Kontrollera regelbundet anslutningskablar och laddare för att se om de är skadade eller 
slitna. Använd inte laddaren om stift, hölje, anslutningsport eller anslutningskabel är 
skadade, spruckna eller blottade.

 − Försök inte ladda eller använda enheten om (i) den inte slås på efter att du försökt ladda 
den; (ii) den överhettas när den används eller laddas; eller (iii) batterifacket är uppsvällt, 
läcker vätska eller vid rökutveckling.

 − Håll laddarna torra och undvik att vatten eller vätska tränger in. Även när enheten har 
torkat efter att den kommit i kontakt med vatten kan batteriet korrodera och öka riskerna 
som anges i den här säkerhetshandboken. Vidrör inte heller batteri, laddare eller kablar 
med våta händer.

 − Ta inte isär, perforera, krossa, deformera, tappa eller använd högt tryck på datorenheten 
och kontrollen för att minska risken för läckage och intern kortslutning i batteriet.
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Minska risken för personskador om batteriet eller laddaren läcker genom att inte låta vätskan 
komma i kontakt med huden eller ögonen. Om du kommer i kontakt med vätskan ska du 
tvätta kontaktområdet noga med vatten och omedelbart uppsöka läkare.

Magic Leap 2 kan endast laddas med datorenhets- och kontrolladdaren som tillhandahålls 
av Magic Leap med enheten. Enheten är inte avsedd för användning med ej godkänd 
laddare, tillbehör, programvara eller utrustning. Användning av ej godkänd laddare, tillbehör, 
programvara eller utrustning kan leda till personskador, prestandaproblem eller skador på 
enheten och annan egendom.

Information om kassering

Anfall

Repetitiva rörelser

Inte ett ögonskydd

California Proposition 65

För personer som är bosatta i Europeiska unionen: Den här symbolen på produkten betyder 
att när enheten (och batterierna i den) är förbrukade ska de inte kastas bland hushållsavfallet. 
Kassera dem i stället i enlighet med lokala lagar och riktlinjer. Mer information om kassering 
och återvinning av enheten finns på magicleap.com/recycle.

Blinkande ljus eller ljusmönster på Magic Leap 2 kan utlösa anfall, minskad uppmärksamhet, 
ofrivilliga rörelser, desorientering, förändrad syn, ögon- eller muskelryckningar, andra 
muskulära eller visuella avvikelser, svår yrsel eller andra tillstånd som orsakar blackout eller 
medvetslöshet, även om användaren aldrig har haft ett anfall eller epilepsi.

Sluta omedelbart att använda Magic Leap 2 om du upplever något av dessa symptom och 
rådfråga en läkare innan du fortsätter att använda enheten.

Om du har haft eller har diagnostiserats med symptom som är kopplade till ett epileptiskt 
tillstånd ska du rådfråga en läkare innan du använder Magic Leap 2.

Om du använder kontrollen kan du få ont i muskler eller leder. Om du upplever att någon del 
av kroppen blir trött eller öm när du använder Magic Leap 2, eller om du känner symptom som 
stickningar, domningar, en brännande känsla eller stelhet ska du sluta använda enheten och 
vila i flera timmar innan du använder den igen.

Om du fortsätter att ha något av ovanstående symptom eller annat obehag under eller efter 
användning ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Magic Leap 2 är inte avsedd att skydda ögonen mot stötar, skräp, kemikalier, UV-ljus eller 
annat skadligt ljus, partiklar, projektiler eller andra fysiska faror.

VARNING! Magic Leap 2 kan medföra att du utsätts för kimrök som enligt delstaten Kaliforniens 
vetskap visat sig orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
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Radiostörningar på medicinsk utrustning

Radiofrekvensenergi (RF)

Laser – användning av kontroller

Innehåller en laser

Tillverkarinformation

Gällande standarder och förfaranden

Laserspecifikationer

Magic Leap 2 innehåller magneter eller elektroniska komponenter som sänder ut radiovågor, 
vilket kan påverka driften av närliggande elektronik, inklusive pacemakrar, hörapparater, 
defibrillatorer och andra medicinska enheter. Om du har en pacemaker eller annan implanterad 
medicinsk enhet ska du inte använda Magic Leap 2 utan att först rådgöra med din läkare eller 
tillverkaren av den medicinska enheten.

Magic Leap 2 innehåller radiosändare och har utformats, tillverkats och testats för att 
uppfylla kraven för exponering av radiovågor och SAR (Specific Absorption Rates) i enlighet 
med Federal Communications Commission (FCC) och Innovation, Science and Economic 
Development Canada (ISED). 

För att säkerställa att exponeringen av radiofrekvensenergi som genereras av Wi-Fi- och 
Bluetooth-radioapparater inte överskrider de exponeringsgränser som anges i dessa riktlinjer 
ska du rikta enheten enligt vår snabbstartsguide som finns på magicleap.com/ml2-quick-
start-guide och andra instruktioner som Magic Leap gör tillgängliga.

Att använda kontroller, justera eller utföra andra procedurer än de som anges här kan leda till 
farlig exponering för strålning.

Magic Leap 2 innehåller en laser.

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

EN/IEC 60825-1:2014 Säkerhet för laserprodukter 
LASERPRODUKT AV KLASS 1

Den här laserprodukten betecknas som klass 1 under alla procedurer för avsedd användning 
och drift.
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Laserparametrar

Etiketter och etikettplacering

Våglängd: 850 nm 
Lasereffekt för klassificering: < 2,45 mW 
Driftsätt: Pulsad 
Pulsbredd: 3,49 och 4,98 N.s 
Pulsfrekvens: 80,32 och 60,24 MHz 
Toppeffekt: 600 mW 
Ljuskon: 59 H x 45 V

Certifieringsetiketten sitter på insidan av headsetets högra skalm. Där står följande 
(på engelska): 

Laserprodukt av klass 1

EN/IEC 60825-1:2014. Uppfyller FDA-standarder för laserprodukter med undantag för 
avvikelser enligt Laser Notice nr 56, daterad den 8 maj 2019.

Obs! Det finns inte en förklarande etikett på enheten. Fullständig återgivning av etiketten finns 
i den här säkerhetshandboken.

Tillverkarens identifieringsetikett sitter på baksidan av datorenhetsklämman. Vänd på 
datorenheten för att se den. Där står följande (på engelska):

7500 W. Sunrise Blvd., Plantation, FL 33322, USA Monterad i Mexiko. 

Obs! Tillverkningsdatumet kan spåras via ett unikt serienummer. Serienumret och 
modellnumret sitter under det bakre stödet på insidan av headsetets justeringsband.

Laserprodukt av klass 1 
EN/IEC 60825-1:2014

Uppfyller FDA-standarder för laserprodukter 
med undantag för avvikelser enligt Laser 
Notice nr 56, daterad den 8 maj 2019

Magic Leap, Inc. FL USA Tillverkad i Mexiko
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Magic Leap 2 
Information om föreskrifter
KONTROLLMÄRKEN

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION 
DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

INDUSTRY CANADA – DEKLARATION OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE

Information om föreskrifter, certifiering och överensstämmelsemärkning för Magic Leap 2 
finns på själva enheten och/eller på förpackningen.

Magic Leap 2 har testats och visat sig följa gränserna för en digital enhet av klass B, i 
enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd 
mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Enheten genererar, använder och kan 
utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med 
instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen 
garanti för att störningar inte uppstår vid en viss användning eller i en viss installation. Om 
enheten orsakar skadliga störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom 
att enheten stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningarna på 
något av följande sätt:

 − Rikta om eller flytta mottagarantennen.
 − Öka avståndet mellan enheten och tillämplig mottagare. 
 − Ansluta enheten till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. 
 − Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker för att få hjälp.

FCC-varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som 
ansvarar för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda enheten.

Den här enheten uppfyller avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två 
villkor: (i) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (ii) enheten måste acceptera alla 
mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning eller drift.

Den här enheten uppfyller licensundantag för RSS-standard(er) från Industry Canada. 
Användningen är underställd följande två villkor: (i) enheten får inte orsaka störningar, och 
(ii) enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad 
drift av enheten. Den här digitala apparaten av klass B uppfyller CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 
Driften i bandet 5 150–5 250 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för 
skadliga störningar på samkanalsmobilsatellitsystem. 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.

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



EUROPEISKA UNIONEN – IMMUNITETSFÖRKLARING

EUROPEISKA UNIONEN – DEKLARATION OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE

Vid elektrostatisk urladdning (ESD) eller störning i magnetiskt och elektriskt fält kan 
användaren uppleva ett tillfälligt driftsavbrott. I den osannolika händelsen att en ESD eller 
störning i magnetiskt och elektriskt fält skulle resultera i långvarigt driftsavbrott kan en 
systemåterställning av enheten krävas.

Magic Leap försäkrar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. 
Magic Leaps fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.magicleap.com/
european-union-declarations-of-conformity.
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