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I esken  − Hodesett satt sammen med Pannepute, Nesepute og Rammeinnsats
 − Databehandlingsenhet
 − Kontroller
 − 2 x 45 W USB-C-Ladere
 − 2 x USB-C-kabler for Databehandlingsenhet og Kontroller
 − 2 x Strømkabler
 − Tilpasningssett med ekstra Neseputer og Panneputer. Brukes med Custom Fit-appen på 
enheten for å stille inn Hodesettet

 − Hodestropp for Hodesett
 − Skulderstropp for Databehandlingsenhet
 − Håndleddsstropp for Kontroller
 − Rengjøringsklut
 − Bæreveske

Hodesett

Eske

Åpninger

Sidestenger

Bakbøyle

Kabel

Pannepute

Nesepute
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Tilpasningssett

2 x Ladere

2 x Strømkabler

Hodestropp

Skulderstropp

(rengjøringsklut under)

Håndleddsstropp

2 x USB-C-kabler



Avtrekker

Demper

USB-C-port

Lufteventiler

Bøyler

Bakre halvdel av 
Databehandlingsenhet

Håndleddsstropp

LED-lampe

Hjem-knapp

Meny-knapp

Musepute

5 LED-lamper

Kabel

Strømknapp

USB-C-port

Databehandlingsenhet

Kontroller

Pannepute 2

Pannepute 1

Rammeinnsats

Nesepute 1

Nesepute 2

Nesepute 3

Nesepute 4

Hodesett
med 
Tilpasningssettsinnhold
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Slik bærer du DatabehandlingsenhetenTrinn 1
Skyv Databehandlingsenheten ned i en lomme 
eller belte med Strømknappen vendt utover til den 
sitter godt.

Alternativ 1: 
Lomme

Hekt Skulderstroppkrokene til 
Databehandlingsenhetens bøyler. Bær stroppen 
over skulderen, akkurat som en skulderveske. 
Juster stroppelengden for optimal plassering 
og komfort.

FORSIKTIG: Ikke blokker Databehandlingsenheten 
lufteventiler.

Lufteventiler

Alternativ 2: 
Skulderstropp

Slå på DatabehandlingsenhetenTrinn 2
Trykk på og hold inne Strømknappen på 
Databehandlingsenheten til LED-lampene 
begynner å tennes.

5 LED-lamper
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For at det skal passe best mulig, bør du fjerne tilbehør fra hodet eller håret (f.eks. pannebånd 
eller hårstrikker) som kan hindre at Hodesettet sitter tett rundt hodet.

Ta av den klare filmen som dekker Hodesettet 
før bruk.

Ta forsiktig av den klare filmen fra begge linsene 
og det sentrale kamerapanelet ved hjelp av de 
utstikkende flikene.

Åpne Hodesettet som et par hodetelefoner ved 
å dra fra hverandre bakbøylen til det passer over 
hodet ditt. 

FORSIKTIG: Vær forsiktig så du ikke trekker 
Bakbøylen for langt fra hverandre.

Trinn 3.1

Trinn 3.2
valgfrie 
innsatser med 
synskorrigering

Trinn 3.3

Trinn 3.4

Ta på deg HodesettetTrinn 3

Fjern Rammeinnsatsen ved å trekke den bestemt 
bakover, og erstatt den så med dine innsatser 
med synskorrigering.
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I motsetning til vanlige briller, er det ikke 
meningen at Hodesettet skal hvile direkte på 
ørene dine. Du oppnår den beste opplevelsen 
ved å hvile den fremre delen av Hodesettet på 
neseryggen med sidestengene vinklet lett mot 
ørene dine.

Trinn 3.5

Sentralt 
kamerapanel

Linsene
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FORSIKTIG: Påse at Kabelen er fri og ikke viklet 
fast rundt bakdelen av Hodesettet.

Fest Hodesettet ved å skyve Bakbøylen sammen 
med begge hendene.

Hvis bakdelen av Hodesettet sklir ned under bruk, 
kan du legge til en Hodestropp. 

Tre de to endene gjennom åpningene på hver 
sin side av Hodesettet. Sørg for at borrelåsen 
peker oppover.

Plasser Hodesettet tilbake på hodet, fortsett 
å justere Hodestroppen til den sitter sikkert og 
komfortabelt, og fest deretter borrelåsen.

Trinn 3.6

Trinn 3.7 
valgfri 
Hodestropp
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Kontrolleren slås på ved å trykke på og holde 
inne Hjem-knappen til det lyder en tone og 
LED-lampen tennes. 

Hvis LED-lampen lyser blått, er Kontrolleren ikke 
paret. Dette utbedres ved å koble Kontrolleren 
direkte til Databehandlingsenheten med USB-C-
til-USB-C-kabelen i esken.

FORSIKTIG: Ikke koble fra Kontrolleren før den er 
ferdig oppdatert og paret med enheten.

Koble til KontrollerenTrinn 4

Hjem-knapp

LED-lampe

Påse at du har på deg Hodesettet, og at enheten er slått på. Åpne Custom Fit-knappen fra 
startmenyen, og følg trinnene der for å sikre

 − komfortabel bruk over lengre perioder
 − størst mulig synsfelt
 − klarest mulig bilde
 − så nøyaktig som mulig demping

Merk! Du bør ha Tilpasningssettet tilgjengelig. Med utgangpunkt i dine tilpasningsbehov kan 
appen foreslå andre Neseputer og Panneputer.

Custom Fit-appenTrinn 5

FORSIKTIG: For å skifte en Nesepute tar du tak 
iden mellom to fingre og trekker den rett ut av 
Hodesettet, og aldri nedover.



Du finner mer informasjon om hvordan du kommer i gang på: 
developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

Du finner all sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon i Magic Leap 2 Sikkerhetsveiledning. 

FORSIKTIG: Ikke fjern silisiumstrømpen fra 
Neseputestengene i plast.
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