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Conteúdo da 
embalagem

 − Headset com Almofada para a testa, Almofada para o nariz e Encaixe para armação
 − Ligação ao computador
 − Controlador
 − 2 Carregadores USB-C de 45 W
 − 2 Cabos USB-C para Ligação ao computador e Controlador
 − 2 Cabos de alimentação
 − Kit de ajuste com Almofadas para o nariz e Almofadas para a testa adicionais. 
Utilize a aplicação Custom Fit no dispositivo para personalizar o ajuste do Headset

 − Fita de fixação para Headset
 − Alça para transporte a tiracolo para Ligação ao computador
 − Fita para pulso para Controlador
 − Pano de limpeza
 − Estojo de transporte

Headset

Caixa

Ilhós

Braços laterais

Banda posterior

Cabo

Almofada para a testa

Almofada para o nariz
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Kit de ajuste

2 Carregadores

2 Cabos de alimentação

Fita de fixação

Alça para transporte a tiracolo

(pano de limpeza por baixo)

Fita para pulso

2 Cabos USB-C



Acionador

Proteção

Porta USB-C

Saídas de ar

Suportes

Metade posterior da 
Ligação ao computador

Fita para pulso

Luz LED

Botão Home

Botão Menu

Touchpad

5 luzes LED

Cabo

Botão de alimentação

Porta USB-C

Ligação ao 
computador

Controlador

Almofada para a testa 2

Almofada para a testa 1

Encaixe para armação

Almofada para o nariz 1

Almofada para o nariz 2

Almofada para o nariz 3

Almofada para o nariz 4

Conteúdo do 
Headset
com Kit de ajuste
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Usar a Ligação ao computadorPasso 1
Com o Botão de alimentação na parte exterior, 
deslize a metade posterior da Ligação ao 
computador colocando dentro de um bolso ou na 
cintura até que esteja fixa e segura.

Opção 1: 
Bolso

Prenda os ganchos da Alça para transporte a 
tiracolo aos suportes da Ligação ao computador. 
Use a alça ao ombro, tal como um saco a 
tiracolo. Ajuste o comprimento da alça para um 
posicionamento e conforto ideais.

CUIDADO: Não bloqueie as saídas de ar da Ligação 
ao computador durante a utilização.

Saídas de ar

Opção 2: Alça para 
transporte a tiracolo

Ligar a Ligação ao computadorPasso 2
Prima continuamente o Botão de alimentação 
da Ligação ao computador até que as luzes LED 
comecem a acender.

5 luzes LED
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Para obter o melhor ajuste, remova quaisquer acessórios para a cabeça ou cabelo (por 
exemplo, fitas para a cabeça ou para o cabelo) que possam impedir o Headset de assentar 
corretamente na cabeça.

Antes da utilização, retire as coberturas em 
película transparente do Headset.

Utilizando as extensões da presilha, retire 
cuidadosamente as películas de cobertura de cada 
lente e do painel da câmara central.

Abra o Headset como um par de auscultadores, 
esticando a Banda posterior até que assente sobre 
a cabeça. 

CUIDADO: Tenha cuidado para não esticar 
demasiado a Banda posterior.

Passo 3.1

Passo 3.2
Encaixes de 
prescrição 
opcionais

Passo 3.3

Passo 3.4

Colocar o HeadsetPasso 3

Puxe firmemente para trás para remover o Encaixe 
para armação e, em seguida, substitua-o pelo 
Encaixe de prescrição.
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Ao contrário de um par de óculos, o Headset 
não se destina a assentar diretamente sobre as 
orelhas. Para desfrutar da melhor experiência, 
pouse a parte da frente do Headset na cana 
do nariz, com os Braços laterais ligeiramente 
inclinados acima das orelhas.

Passo 3.5

Painel 
da câmara 
central

Lentes
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CUIDADO: Certifique-se de que o Cabo não está 
emaranhado na parte posterior do Headset.

Fixe o Headset apertando a Banda posterior com 
as duas mãos.

Se a parte de trás do Headset deslizar enquanto 
estiver a utilizar o dispositivo, basta colocar a Fita 
de fixação. 

Com o lado de velcro da fita virado para cima, 
passe as duas extremidades pelos Ilhós em ambos 
os lados do Headset.

Volte a colocar o Headset na cabeça, continue a 
ajustar a Fita de fixação até que esteja segura e 
confortável e, em seguida, aperte o velcro.

Passo 3.6

Passo 3.7 
Fita de 
fixação 
opcional



07

Para ligar, mantenha premido o botão Home até 
ouvir o sinal sonoro e ver a luz LED. 

Se a luz LED estiver acesa a azul, não está 
emparelhado. Para corrigir esta situação, 
ligue diretamente o Controlador à Ligação ao 
computador utilizando o cabo USB-C para USB-C 
incluído na caixa.

CUIDADO: Não desligue o Controlador até que 
esteja completamente atualizado e emparelhado 
com o dispositivo.

Ligar o ControladorPasso 4

Botão Home

Luz LED

Certifique-se de que está a usar o Headset e de que o dispositivo está ligado. No menu inicial, 
abra a aplicação Custom Fit e siga os passos para garantir:

 − Utilização confortável durante longos períodos de tempo
 − Maior campo de visão
 − Conteúdo mais nítido
 − Regulação da intensidade da luz mais precisa

Nota: Prepare o seu Kit de ajuste. Com base nas suas necessidades de personalização, a 
aplicação poderá recomendar diferentes Almofadas para o nariz e Almofadas para a testa.

Aplicação Custom FitPasso 5

CUIDADO: Para substituir a Almofada para o nariz, 
segure-a entre os dedos e puxe-a para fora do 
Headset e não para baixo.



Para aceder a mais recursos que podem ajudá-lo a começar, visite: 
developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

Para obter as instruções completas de segurança e manutenção, consulte o 
Manual de segurança do Magic Leap 2. 

CUIDADO: Não retire as proteções de silicone das 
hastes de plástico da Almofada para o nariz.
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