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Zawartość 
opakowania

 − Zestaw nagłowny z nakładką na czoło, nakładką na nos i wkładka oprawki
 − Jednostka obliczeniowa
 − Pilot
 − 2 ładowarki USB-C 45 W
 − 2 przewody USB-C do jednostki obliczeniowej i pilota
 − 2 przewody z wtyczką zasilającą
 − Zestaw dopasowujący z dodatkowymi nakładkami na nos i nakładkami na czoło. Należy 
go używać z aplikacją Custom Fit na urządzeniu, aby dostosować zestaw nagłowny do 
własnych potrzeb.

 − Pasek na głowę do zestawu nagłownego
 − Pasek na ramię do jednostki obliczeniowej
 − Pasek na nadgarstek do pilota
 − Szmatka do czyszczenia
 − Futerał

Zestaw nagłowny

Pudełko

Oczka

Zauszniki

Tylny pałąk

Przewód

Nakładka na czoło

Nakładka na nos
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Zestaw dopasowujący

2 ładowarki

2 przewody z wtyczką zasilającą

Pasek na głowę

Pasek na ramię

(pod spodem szmatka 
do czyszczenia)

Pasek na nadgarstek

2 przewody USB-C



Przycisk uruchamiania

Amortyzator

Port USB-C

Otwory wentylacyjne

Słupki

Tylna część jednostki obliczeniowej

Pasek na nadgarstek

Kontrolka LED

Przycisk główny

Przycisk menu

Płytka dotykowa

5 kontrolek LED

Przewód

Przycisk zasilania

Port USB-C

Jednostka 
obliczeniowa

Pilot

Nakładka na czoło 2

Nakładka na czoło 1

Wkładka oprawki

Nakładka na nos 1

Nakładka na nos 2

Nakładka na nos 3

Nakładka na nos 4

Zestaw nagłowny
z zestawem 
dopasowującym
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Załóż jednostkę obliczeniowąKrok 1
Po ustawieniu przycisku zasilania po zewnętrznej 
stronie wsuń tylną część jednostki obliczeniowej do 
kieszeni lub za pasek, aby ją pewnie zamocować.

Opcja 1: 
Kieszeń

Przypnij zaczepy paska na ramię do słupków 
jednostki obliczeniowej. Załóż pasek na ramię jak 
torbę kurierską. Wyreguluj długość paska, aby 
uzyskać optymalne ułożenie i wygodę.

UWAGA: Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych 
jednostki obliczeniowej podczas użytkowania.

Otwory 
wentylacyjne

Opcja 2: 
Pasek na ramię

Włącz jednostkę obliczeniowąKrok 2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na 
jednostce obliczeniowej, aż zaczną świecić 
diody LED.

5 kontrolek LED
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Aby uzyskać najlepsze dopasowanie, usuń wszelkie akcesoria na głowę lub włosy (np. opaski 
na głowę lub do włosów), które mogą przeszkadzać w prawidłowym ułożeniu zestawu 
nagłownego na głowie.

Przed założeniem należy zdjąć z zestawu 
nagłownego osłony z przezroczystej folii.

Złap za wypustki i delikatnie zdejmij foliowe osłony 
z każdego szkła i środkowego panelu kamery.

Otwórz zestaw nagłowny jak słuchawki, rozsuwając 
tylny pałąk, aż będzie pasował na głowę. 

UWAGA: Uważaj, aby nie rozszerzyć tylnego 
pałąka za mocno.

Krok 3.1

Krok 3.2
Opcjonalne 
wkładki 
korekcyjne

Krok 3.3

Krok 3.4

Załóż zestaw nagłownyKrok 3

Mocno pociągnij do tyłu, aby wyjąć wkładkę ramki, 
następnie wymień je na swoją wkładkę korekcyjną.
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Inaczej niż w przypadku okularów, zestaw 
nagłowny nie powinien być umieszczony 
bezpośrednio na uszach. Aby uzyskać najlepsze 
wrażenia, oprzyj przód zestawu nagłownego na 
nosie, a zauszniki ustaw nieco powyżej uszu.

Krok 3.5

Środkowy 
panel 
kamery

Szkła
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UWAGA: Upewnij się, że przewód nie jest zaplątany 
o tylną część zestawu nagłownego.

Zabezpiecz zestaw nagłowny, dociskając tylny 
pałąk obiema rękami.

Jeśli tył zestawu nagłownego zsuwa się podczas 
noszenia urządzenia, wystarczy podłączyć do niego 
pasek na głowę. 

Upewnij się, że strona paska z rzepem jest 
skierowana do góry, a następnie przewlecz oba 
końce paska przez oczka po obu stronach 
zestawu nagłownego.

Załóż zestaw nagłowny z powrotem na głowę 
i wyreguluj paska na głowę, aż będzie dobrze i 
wygodnie dopasowany, a następnie zapnij rzep.

Krok 3.6

Krok 3.7
Opcjonalny 
pasek na 
głowę
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Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk główny, aż rozlegnie się dźwięk i zacznie 
świecić kontrolka LED. 

Jeśli kontrolka LED świeci na niebiesko, urządzenie 
nie jest sparowane. Aby to naprawić, podłącz 
pilota bezpośrednio do jednostki obliczeniowej 
za pomocą dołączonego do zestawu przewodu z 
wtykami USB-C na obu końcach.

UWAGA: Nie odłączaj pilota do czasu jego pełnej 
aktualizacji i sparowania go z urządzeniem.

Podłącz pilotaKrok 4

Przycisk główny

Kontrolka LED

Upewnij się, że masz na sobie zestaw nagłowny, a urządzenie jest włączone. Z menu głównego 
otwórz aplikację Custom Fit i wykonaj następujące czynności, aby zapewnić sobie:

 − wygodne noszenie przez długi czas;
 − największe pole widzenia;
 − obraz o możliwie najwyższej ostrości;
 − możliwie najdokładniejsze przyciemnianie.

Uwaga: Przygotuj swój zestaw dopasowujący. W oparciu o Twoje potrzeby w zakresie 
dopasowania aplikacja może zalecić różne nakładki na nos i czoło.

Aplikacja Custom FitKrok 5

UWAGA: Aby wymienić nakładkę na nos, chwyć ją 
palcami i wyciągnij prosto z zestawu nagłownego 
— nie w dół.



Aby uzyskać dostęp do innych zasobów, które pomogą Ci w rozpoczęciu korzystania, 
odwiedź strony: 
developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

Pełne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji znajdują się w przewodniku 
bezpieczeństwa Magic Leap 2.

UWAGA: Nie zdejmuj silikonowej osłonki z 
plastikowych nóżek nakładki na nos.
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