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Æskens 
indhold

 − Headset monteret med pandepude, næsepude og rammeindsats
 − Compute Pack
 − Controller
 − 2 x 45W USB-C opladere
 − 2 x USB-C-kabler til Compute Pack og controller
 − 2 x strømkabler med strømstik
 − Tilpasningssæt med ekstra næsepuder og pandepuder. Brug med Custom Fit-appen på 
enheden til at tilpasse headsettets pasform

 − Hovedrem til headset
 − Skulderrem til Compute Pack
 − Håndledsrem til controller
 − Renseklud
 − Bæretaske

Headset

Æske

Øjer

Sidearme

Bagbånd

Kabel

Pandepude

Næsepude
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Tilpasningssæt

2 x opladere

2 x strømkabler med strømstik

Hovedrem

Skulderrem

(rengøringsklud nedenunder)

Håndledsrem

2 x USB-C-kabler



Udløser

Stødpude

USB-C-port

Ventilationsåbninger

Stænger

Bagsiden af Compute Pack

Håndledsrem

LED-lys

Knappen Home

Knappen Menu

Touchpad

5 LED-lamper

Kabel

Tænd/sluk-knap

USB-C-port

Compute Pack

Controller

Pandepude 2

Pandepude 1

Rammeindsats

Næsepude 1

Næsepude 2

Næsepude 3

Næsepude 4

Headset
med indhold fra 
tilpasningsæt
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Benyt Compute PackTrin 1
Med tænd/sluk-knappen på ydersiden skal du 
skubbe den bageste halvdel af Compute Pack 
ind i en lomme eller linning, indtil den sidder fast 
og sikkert.

Mulighed 1: 
Lomme

Klips skulderstroppens kroge fast på Compute 
Pack-stængerne. Bær remmen over skulderen 
ligesom en kurertaske. Juster stroplængden for 
optimal placering og komfort.

FORSIGTIG: Compute Pack-
ventilationsåbningerne må ikke blokeres 
under brug.

Ventilationsåbninger

Mulighed 2: 
Skulderrem

Tænd for Compute PackTrin 2
Tryk på og hold tænd/sluk-knappen på 
Compute Pack nede, indtil LED-indikatorerne 
begynder at lyse.

5 LED-lamper
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For at få den bedste pasform skal du fjerne eventuelt hoved- eller hårtilbehør (f.eks. 
pandebånd eller hårbånd), der kan forhindre headsettet i at sidde fladt omkring hovedet.

Før du tager headsettet på, skal du fjerne den 
gennemsigtige filmbeskyttelse fra headsettet.

Fjern forsigtigt filmbeskyttelsen fra hvert 
objektiv og det midterste kamerapanel ved hjælp 
af forlængerne.

Åbn headsettet som et par hovedtelefoner ved at 
trække bagbåndet fra hinanden, indtil det passer 
over hovedet. 

FORSIGTIG: Pas på ikke at udvide bagbåndet 
for meget.

Trin 3.1

Trin 3.2
Valgfrie 
ordinationsindsatser

Trin 3.3

Trin 3.4

Tag headsettet påTrin 3

Træk fast tilbage for at fjerne rammeindsatsen, 
og udskift den derefter med din ordinationsindsats.
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I modsætning til et par briller er headsettet ikke 
beregnet til at sidde direkte på dine ører. For at 
få den bedste oplevelse skal du lade forsiden af 
headsettet hvile på næseryggen med sidearmene 
vinklet lidt over ørerne.

Trin 3.5

Midterste 
kamerapanel

Objektiver
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FORSIGTIG: Sørg for, at kablet er frit og ikke er 
viklet ind i bagsiden af headsettet.

Fastgør headsettet ved at skubbe bagbåndet 
sammen med begge hænder.

Hvis bagsiden af headsettet glider, mens du 
bærer enheden, skal du blot tilføje hovedremmen 
til headsettet. 

Før begge ender gennem øjerne på begge sider af 
headsettet med velcrosiden opad.

Sæt headsettet tilbage på hovedet, fortsæt med at 
justere hovedremmen, indtil den sidder fast og er 
komfortabel, og fastgør derefter velcroen.

Trin 3.6

Trin 3.7
Valgfri 
hovedrem til 
headsettet
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For at tænde skal du trykke på knappen Home 
og holde den nede, indtil du hører tonen og ser 
LED-lyset. 

Hvis LED-indikatoren er blå, er den ikke parret. For 
at løse dette problem skal du tilsluttec controlleren 
direkte til Compute Pack ved hjælp af USB-C til 
USB-C-kablet, der følger med i æsken.

FORSIGTIG: Afbryd ikke forbindelsen til 
controlleren, før du har opdateret og parret den 
med din enhed.

Tilslut controllerTrin 4

Knappen Home

LED-lys

Sørg for, at du har headsettet på, og at enheden er tændt. Åbn programmet Custom Fit i 
startmenuen, og følg trinnene for at sikre:

 − Komfortabel brug i længere tid ad gangen
 − Største synsfelt
 − Det klareste indhold
 − Mest nøjagtige dæmpning

Bemærk: Hav dit tilpasningssæt klar. Afhængigt af dine tilpasningsbehov kan appen anbefale 
forskellige næsepuder og pandepuder.

Custom Fit-anvendelseTrin 5

FORSIGTIG: Hvis du vil udskifte næsepuden, skal 
du gribe fat mellem fingrene og trække lige ud af 
headsettet, ikke ned.



Du kan få flere ressourcer til at komme i gang ved at besøge: 
developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

For at få komplette sikkerheds- og plejeanvisninger kan du se Magic Leap 2 Safety Guide. 

FORSIGTIG: Fjern ikke silikonebeskyttelsen fra 
næsepudens plastskafter.
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