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In de doos  − Headset met voorhoofdkussen, neuskussen en frame-inzetstuk
 − Computerpakket
 − Controller
 − 2 USB-C-opladers van 45 W
 − 2 USB-C-kabels voor Compute Pack en controller
 − 2 voedingskabels
 − Fit Kit met extra neuskussens en voorhoofdkussens. Gebruik de Custom Fit-app op het 
apparaat om de pasvorm van de headset aan te passen

 − Hoofdband voor headset
 − Schouderriem voor Compute Pack
 − Polsriem voor controller
 − Reinigingsdoek
 − Draagtas
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Het Compute Pack dragenStap 1
Schuif met de aan-uitknop naar buiten gericht de 
achterste helft van het Compute Pack in een zak of 
over een riem totdat het Pack goed blijft zitten.

Optie 1:  
Zak/riem

Klem de haken van de schouderriem vast aan 
de verbindingsstukken van het Compute Pack. 
Draag de riem over uw schouder, net als bij een 
schoudertas. Pas de lengte van de band aan voor 
een optimale positionering en optimaal comfort.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen van het 
Compute Pack niet tijdens gebruik.

Ventilatieopeningen

Optie 2: 
Schouderband

Het Compute Pack inschakelenStap 2
Houd de aan-uitknop op het Compute Pack 
ingedrukt totdat de LED-lampjes gaan branden.

5 LED-lampjes
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Voor de beste pasvorm verwijdert u (haar)accessoires zoals hoofdbanden of haarbanden die 
kunnen verhinderen dat de headset goed rond het hoofd zit.

Verwijder voor het gebruik de doorzichtige folie 
van de headset.

Verwijder met behulp van de lipjes voorzichtig de 
folie van elke lens en het middelste camerapaneel.

Open de headset als een hoofdtelefoon door de 
achterband uit te rekken totdat de headset over uw 
hoofd past. 

LET OP: Rek de achterband niet te ver uit.

Stap 3.1

Stap 3.2
Optionele 
inzetstukken 
voor brildragers

Stap 3.3

Stap 3.4

De headset opzettenStap 3

Trek stevig naar achteren om het inzetstuk te 
verwijderen en vervang met het inzetstuk voor 
uw oogsterkte.
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In tegenstelling tot een bril is de headset niet 
bedoeld om direct op uw oren te rusten. Voor de 
beste ervaring laat u de voorkant van de headset 
op de brug van uw neus rusten, met de zijarmen 
iets boven de oren.

Stap 3.5

Middelste 
camerapaneel

Lenzen
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LET OP: Zorg ervoor dat de kabel vrij kan 
bewegen en niet ergens klemt op de achterkant 
van de headset.

Zet de headset vast door de achterband met beide 
handen in te duwen.

Als de achterkant van de headset beweegt tijdens 
het dragen, hoeft u alleen maar de hoofdband  
te bevestigen. 

Met het klittenband naar boven gericht haalt u de 
beide uiteinden door de sleuven aan weerszijden 
van de headset.

Zet de headset weer op uw hoofd en pas de 
hoofdband aan totdat de headset stevig 
en comfortabel zit en maak vervolgens het 
klittenband vast.

Stap 3.6

Stap 3.7 
Optionele 
hoofdband
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Om het apparaat in te schakelen, houdt u de 
home-knop ingedrukt totdat u een toon hoort en 
het LED-lampje gaat branden. 

Als het LED-lampje blauw is, is er geen koppeling. 
Om dit probleem op te lossen, sluit u de controller 
rechtstreeks aan op het Compute Pack met behulp 
van de meegeleverde USB-C-naar-USB-C-kabel.

LET OP: Koppel de controller pas los als  
deze volledig is geüpdatet en aan uw apparaat 
is gekoppeld.

De controller aansluitenStap 4

Home-knop

LED-lampje

Zorg dat u de headset op hebt en dat het apparaat is ingeschakeld. Open in het hoofdmenu de 
Custom Fit-app en volg de stappen voor:

 − Comfortabele pasvorm bij langer gebruik
 − Grootste gezichtsveld
 − Scherp beeld
 − Nauwkeurigste dimming

Opmerking: Houd de Fit Kit bij de hand. Op basis van uw behoeften kan de app verschillende 
neus- en voorhoofdkussens aanbevelen.

Custom Fit-appStap 5

LET OP: Als u het neuskussen wilt vervangen, pakt 
u dit tussen uw vingers en trekt u het recht naar 
voren van de headset (niet naar beneden).



Ga voor meer informatie naar: 
developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

Raadpleeg de Magic Leap 2 Safety Guide voor volledige veiligheids- en 
onderhoudsinstructies. 

LET OP: Verwijder het siliconen opzetstukje niet 
van het kunststof neuskussen.

08


