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I förpackningen  − Headset med pannstöd, nässtöd och glasögonbåge
 − Datorenhet
 − Kontroll
 − 2 st. 45 W USB-C-laddare
 − 2 st. USB-C-kablar för datorenheten och kontrollen
 − 2 strömkablar
 − Fit Kit med extra nässtöd och pannstöd. Använd med Custom Fit-appen på enheten om du 
vill anpassa headsetet

 − Övre huvudrem för headsetet
 − Axelrem för datorenheten
 − Handledsrem för kontrollen
 − Rengöringsduk
 − Förvaringsväska

Headset

Förpackning

Öglor

Sidoskalmar

Bakre band

Kabel

Pannstöd

Nässtöd
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Fit Kit

2 laddare

2 strömkablar

Huvudrem

Axelrem

(rengöringsduk under)

Handledsrem

2 USB-C-kablar



Avtryckarknapp

Kantknapp

USB-C-port

Luftventiler

Fästen

Bakre delen av datorenheten

Handledsrem

LED-lampa

Hemknapp

Menyknapp

Styrplatta

5 LED-lampor

Kabel

Strömknapp

USB-C-port

Datorenhet

Kontroll

Pannstöd 2

Pannstöd 1

Glasögonbåge

Nässtöd 1

Nässtöd 2

Nässtöd 3

Nässtöd 4

Headset
med Fit Kit-innehåll
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Bära datorenhetenSteg 1
Med strömknappen vänd utåt skjuter du in 
bakdelen av datorenheten i en ficka eller under ett 
skärp så att den sitter säkert på plats.

Alternativ 1: 
Ficka

Sätt fast axelremmens krokar i fästena på 
datorenheten. Bär remmen snett över kroppen, 
precis som en budväska. Justera remmens längd 
för bästa placering och komfort.

VAR FÖRSIKTIG: Blockera inte datorenhetens 
luftventiler när den används.

Luftventiler

Alternativ 2: 
Axelrem

Slå på datorenhetenSteg 2
Håll strömknappen på datorenheten intryckt tills 
LED-lamporna börjar lysa.

5 LED-lampor
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För bästa möjliga passform ska du ta bort alla slags accessoarer från huvudet eller håret (t.ex. 
pannband och hårsnoddar) som kan förhindra att headsetet sitter slätt runt huvudet.

Ta bort den genomskinliga plastfilmen från 
headsetet innan du tar på dig det.

Dra i flikarna och ta försiktigt bort plastfilmen från 
respektive glas och från mittkameran.

Öppna headsetet som ett par hörlurar genom 
att dra isär det bakre bandet tills det passar 
på huvudet. 

VAR FÖRSIKTIG: Var försiktig så att du inte drar 
isär det bakre bandet för långt.

Steg 3.1

Steg 3.2
Valfritt: glasögon 
med styrka

Steg 3.3

Steg 3.4

Sätt på dig headsetetSteg 3

Ta bort glasögonbågen genom att dra den hårt 
bakåt och byt ut den mot dina specialglas med 
styrka.
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Till skillnad från ett par glasögon är headsetet inte 
avsett att vila direkt på öronen. För bästa möjliga 
upplevelse ska headsetet vila på näsryggen, 
och sidoskalmarna ska vara vinklade lätt uppåt 
ovanför öronen.

Steg 3.5

Mittkamera

Linsglas



06

VAR FÖRSIKTIG: Se till att kabeln löper fritt och 
att den inte är intrasslad på baksidan av headsetet.

Sätt fast headsetet genom att trycka ihop det 
bakre bandet med båda händerna.

Om den bakre delen av headsetet glider nedåt 
när du bär enheten kan du lägga till en rem 
över huvudet. 

Vänd kardborresidan på remmen uppåt och 
trä båda ändarna genom öglorna på varje sida 
av headsetet.

Sätt headsetet på huvudet och dra åt 
huvudremmen tills headsetet sitter säkert och 
bekvämt på plats. Förslut sedan kardborrebandet.

Steg 3.6

Steg 3.7
Valfritt: 
övre 
huvudrem
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Slå på strömmen genom att hålla in hemknappen 
tills du hör en ljudsignal och LED-lampan tänds. 

Om LED-lampan är blå är enheten inte parkopplad. 
Åtgärda det genom att ansluta kontrollen direkt till 
datorenheten med USB-C-till-USB-C-kabeln som 
medföljer i förpackningen.

VAR FÖRSIKTIG: Koppla inte bort kontrollen 
förrän du har uppdaterat och parkopplat den med 
din enhet.

Ansluta kontrollenSteg 4

Hemknapp

LED-lampa

Se till att du har på dig headsetet och att enheten är påslagen. Öppna Custom Fit-appen via 
hemmenyn. Där kan du följa stegen för att ställa in flera aspekter:

 − bekväm användning under längre tidsperioder
 − största möjliga synfält
 − tydligast bild
 − mest korrekt ljustoning.

Obs! Ha ditt Fit Kit redo. Beroende på vilka anpassningar du behöver göra kan appen 
rekommendera att du byter nässtöd och pannstöd.

Custom Fit-appenSteg 5

VAR FÖRSIKTIG: Byt ut nässtödet genom att 
ta tag i det och dra det rakt utåt från headsetet, 
inte nedåt.



Om du vill ha mer hjälp att komma igång kan du gå in på: 
developer.magicleap.cloud 
care.magicleap.com

Fullständiga säkerhets- och skötselanvisningar finns i säkerhetshandboken för Magic Leap 2. 

VAR FÖRSIKTIG: Ta inte bort silikondelen från 
nässtödets plastvingar.
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