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Innehållsförteckning.
Innan du använder OrCam Read för första gången och för att säkerställa säker och korrekt
användning, besök vår webbplats på www.orcam.com/user-area och läs vår omfattande
Orcam Read User Guide, instruktionsvideor, tips, råd och felsökning.

Vad innehåller paketet?
1. OrCam Read-enhet
2. Snabbstartguide
3. Väggladdare
4. Laddkabel
5. Trådbundna hörlurar
6. Halsband
7. Rengöringsduk

Delar och knappar.

Komma igång.
Laddar OrCam Read.
• För att ladda OrCam Read, anslut laddningskabeln till laddningsuttaget. Anslut USB-änden av
laddningskabeln till väggladdaren. Anslut väggladdaren till ett eluttag.
• Ladda enheten i tre timmar innan du startar den för första gången. • OrCam Read laddas helt på
cirka 90 till 120 minuter.

Startar OrCam Read.
Tryck på strömbrytaren i 2 sekunder tills du hör ett pip. Mindre än en minut senare meddelar
enheten: "OrCam version [xx] är klar. Batteriladdningen är [XX] procent”.

Funktioner.
Tryck på avtryckaren.
Tryck på slutarknappen en gång och OrCam Read kommer att läsa den infångade texten,
känna igen streckkoder eller uppsättningar, sluta läsa eller göra val i
ljudinställningsmenyn.

Tryck på avtryckaren två gånger.
Tryck snabbt två gånger på avtryckaren för att pausa eller återuppta läsningen, eller för att
avsluta ljudinställningsmenyn.

Tryck på båda ljudknapparna.
Tryck på båda volymknapparna för att ändra laserpekarlägena.

Tryck på volymknappen en gång.
Tryck på volymknappen för att justera volymen, spola bakåt eller framåt i texten, eller
bläddra igenom volyminställningsmenyn.

Kolla in det.
Pausläge och avstängning.
När enheten är påslagen sparar batteriets livslängd om du går in i vänteläge. OrCam MyEye går
automatiskt in i viloläge när enheten inte används på tre minuter och stängs automatiskt av 3
timmar efter att den gått in i viloläge.
• Tryck på strömknappen en gång för att gå in i pausläge.
• Du kan lämna viloläget genom att antingen trycka på strömknappen eller avtryckaren en gång.
• För att stänga av OrCam Read, tryck på strömknappen en gång. Du kommer att höra meddelandet
"Pausar. Tryck igen för att stänga av ”. Tryck på strömknappen igen.

Ställa in volymen.
• Tryck på plusknappen (“+”) en gång för att öka volymen.
• Tryck på minusknappen (“-”) en gång för att minska volymen.

Funktioner.
Läs eller känna igen.
OrCam Read kan läsa text och känna igen förladdade streckkoder och sedlar

1. Håll OrCam Read på plats och rikta den direkt mot texten eller streckkoden eller sedeln på ett
avstånd av ca 15-35 cm. Se till att långsidan av enheten med alla dess knappar är vänd uppåt.
2. Tryck på avtryckaren. Du kommer då att höra ett ljud som påminner om kameraavfyrningen.

3. OrCam Read börjar läsa text eller känna igen en streckkod eller sedel.

Obs: Du kan läsa mer detaljerad text genom att trycka och hålla ned avtryckaren i upp till 5
sekunder. Under ett långt tryck, justera kantlaserramen eller muspekaren för att fånga den
önskade texten. Om fingret inte släpps innan 5 sekunder har förflutit kommer kameran inte att
aktiveras.

Kontrollera läsning.
• För att pausa och återuppta läsningen, tryck på avtryckaren två gånger.
• För att hoppa över en mening, tryck antingen på plus- (“+”) eller minus-knappen (“-”) en gång.
• För att sluta läsa, tryck på avtryckaren en gång.

Laserpekarlägen.
Det finns två laserpekarlägen:
• "Begränsning" för att läsa inramad text.
• "Mus" för att börja läsa från en specifik punkt.
För att växla till laserpekarläge, tryck på plus- och minusvolymknapparna samtidigt.
1 Identifiering av förladdade streckkoder och sedlar är endast tillgänglig när de köps separat.

Anpassning och sammanslagning.
Ljudinställningar menyalternativ.
Du kan redigera enhetens inställningar via menyn för ljudinställningar. För att komma åt menyn,
tryck och håll ned strömknappen, antingen tryck på volymknappen och släpp sedan strömknappen.
När du är i menyn för ljudinställningar, lyssna noga på röstinstruktionerna. Ett tryck på avtryckaren
en gång bekräftar det valda alternativet. Du kan bläddra igenom alternativen genom att trycka på
någon av volymknapparna. Om du trycker på avtryckaren två gånger kommer du antingen att
återgå till huvudmenyn eller stänga ljudinställningsmenyn.
Obs: För en komplett lista över tillgängliga inställningsalternativ, se OrCam Read User Guide på
OrCam-webbplatsens användarområde.

Ställa in och tala om tid och datum.
• För att ställa in den interna klockan, gå till: www.orcam.com/timeset. Tryck på slutarknappen och
läs kommandot "Orcam, vänligen ställ in zon och tid" på skärmen.
• För att höra aktuell tid och datum, gå till menyn för ljudinställningar. Gå till menyn Allmänna
inställningar och Ställ sedan in tiden. Efter några sekunder kommer OrCam Read att tala om för dig
aktuell tid och/eller datum.

Bluetooth-anslutning.
Använd en Bluetooth-anslutning för att ansluta din OrCam Read till en extern högtalare eller
hörlurar.
1. I högtalaren eller hörlurarna:
a. Tryck på Bluetooth-parningsknappen. Du kommer att höra ett ljudsvar genom högtalaren eller
hörlurarna.
2. På din OrCam Read-enhet:
a. Gå till menyn för ljudinställningar. Gå till menyn för anslutningsinställningar och sedan till menyn
för Bluetooth-inställningar.
b. Välj "Tryck på slutarknappen för att ansluta till en Bluetooth-ljudenhet. Tryck på ljudknapparna
för att komma åt andra inställningar."
c. Välj högtalaren eller hörlurarna du vill ansluta. Vissa Bluetooth-högtalare eller hörlurar säger
"ansluten".

Mobil-app.
Du kan använda "OrCam Read" för att anpassa OrCam Read-inställningarna, kontrollera läsningen,
hitta din enhet om den tappas bort och upprepa instruktioner om hur du använder enheten.
1. Ladda ner "OrCam Read"-appen från appbutiken på din smartphone och se till att Bluetoothanslutningen på din smartphone är aktiverad.

2. Håll OrCam Read vertikalt med kameran riktad mot taket och nära din smartphone. Följ
instruktionerna på skärmen för att para ihop enheten.
Viktigt: Appen är för närvarande endast tillgänglig för iPhone- och iPad-användare.
Obs: För mer information om att installera, para ihop och använda "OrCam Read" med OrCam
Read, se avsnittet för mobilappar i OrCam Read User Guide på OrCams webbplats.

Ansluter till WiFi och mjukvaruuppdateringar.
Att ansluta din OrCam Read till ett WiFi-nätverk säkerställer att den senaste programuppdateringen
är installerad på din enhet. Enheten måste också vara ansluten till laddaren under hela
laddningsprocessen. Observera att OrCam Read endast stöder 2,4 Ghz WiFi, inte 5 Ghz WiFi.
Ansluta till ett WiFi-nätverk:
1. På en dator eller smartphone:
a. Gå till www.orcam.com/wifiset.
b. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt WiFi-nätverk.
c. QR-koden visas på skärmen.
2. På din OrCam Read-enhet:
a. Anslut OrCam Read till laddaren.
b. Håll OrCam Read framför skärmen (cirka 12 till 16 tum (30 till 40 cm) för datorskärmen, cirka 6
till 8 tum (15 till 20 cm) för smarttelefonen) för att skanna QR-koden.
c. Tryck på avtryckaren. OrCam Read piper och avger flera pip när en QR-kod skannas och ansluts
till ett WiFi-nätverk. OrCam Read meddelar dig när den är ansluten.

Säkerhet och varningar.
• Läs dessa försiktighetsåtgärder noggrant innan du använder OrCam för att undvika farliga
situationer och säkerställa att din enhet fungerar optimalt.
• Hantera OrCam försiktigt. Den kan skadas om den tappas, bränns, spricker eller krossas.
• Kontrollera OrCam för fysiska skador, såsom sprickor eller stötar i fodralet. Apparatens yttre hölje
får inte öppnas.
• Kontrollera kameralinsen på OrCam för sprickor, skador eller repor.
• Se till att kameralinsen inte är täckt eller smutsig. Läs rengöringsinstruktionerna nedan för att
rengöra din OrCam ordentligt.
• Använd endast laddaren som medföljer OrCam. Användning av en annan laddare kan upphäva
garantin och orsaka allvarlig skada eller skada på OrCam.
• Kontrollera att väggladdaren och laddningskabeln inte är skadade eller trasiga.
• Försök inte att byta ut batteriet. Den kan skadas, vilket kan leda till överhettning och till och med
skada. Batteriet är designat för att hålla i genomsnitt två år (i genomsnitt en laddningscykel per
vecka), varefter det kan behöva bytas ut. OrCam är designad för att fungera i
omgivningstemperaturer på 0 till 40 ° C (32 till 104 ° F) och under normala driftsförhållanden
(relativ luftfuktighet 10 till 90 % och atmosfärstryck upp till 2 000 m över havet (700 hPa)). Enheten
kan skadas om den är utanför dessa intervall. Förvara och transportera enheten på en sval, torr
plats vid en temperatur på 0 till 40 ° C (32 till 104 ° F), en relativ luftfuktighet på 5 till 90 % och ett
tryck på 700 till 1 060 hPa. Om OrCam överhettas kommer enheten att utföra en
avstängningsfunktion.
• OrCam är vattenavvisande men inte vattentät. Det betyder att enheten tål lätt regn eller dropp
under korta perioder, även om detta inte rekommenderas. Använd inte OrCam i eller nära kraftigt
regn, stranden eller poolen, eller i badkaret eller duschen. Sänk inte ner OrCam i någon vätska.
OrCam uppfyller IP-klassningen IP22.
• Tvinga inte in kontakten i porten och utöva inte överdriven kraft på knappen. Detta kan orsaka
skador som inte täcks av garantin. Om kontakten inte kan installeras enkelt, kontrollera porten för
hinder och se till att du har rätt kontakt för den porten. Enheten får inte anslutas till mjukvara,
datorhårdvara eller andra enheter som inte tillhandahålls av OrCam. Att utsätta enheten för
magnetiska fält kan skada enheten eller radera dina data.
• När du använder OrCam eller laddar batteriet är det normalt att enheten blir varm. Om enheten
blir extremt varm eller läcker, eller om du känner en bränd lukt, stäng omedelbart av enheten och
kontakta OrCam Support.
• Om du har några problem med att använda OrCam, eller om enheten eller någon av dess
komponenter, såsom kameralinsen eller ytterhöljet eller laddaren, är skadade eller inte fungerar,
kontakta OrCam Support och försök inte reparera det själv. Endast en kvalificerad OrCam-proffs
kan reparera eller serva din enhet. Obehöriga reparationer kan ogiltigförklara din garanti.
• OrCam rekommenderar att användaren undviker bakgrundsljud för att bättre höra OrCam. OrCam
rekommenderar att du använder en Bluetooth-ljudenhet, till exempel ett headset, för att höra
OrCam bättre i en bullrig miljö.

• Om du har några frågor om hur du använder enheten med en intern pacemaker och/eller en
defibrillator och/eller ett implantat, kontakta en sjukvårdspersonal.
• Om du har en allergisk reaktion mot någon del av din OrCam, kontakta din sjukvårdspersonal.
• Använd inte din OrCam för att läsa läkemedelsetiketter.
• OrCam Read uppfyller allmänna krav i USA och EU för klass 1 medicinsk utrustning. OrCam utför
en avstängningsfunktion.

Renande
Rengör OrCam om den känns smutsig eller om den delas mellan olika användare. OrCam
rekommenderar att du rengör din OrCam, speciellt kameralinsen, minst varannan vecka. Rör aldrig
kameralinsen med fingret. Rengör endast linsen med den medföljande mikrofiberduken och
glasögonrengöringsmedel. Använd inga slipande material eftersom det kan skada OrCam. Utsätt
inte enheten för kemikalier som hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol
eller ammoniak eftersom de kan skada OrCam.

Villkor.
Din användning av din OrCam ("Produkt") är föremål för användarvillkoren som finns på
orcam.com/terms-and-conditions. Godkännande av dessa användarvillkor är ett villkor för
användning av produkten. Läs hela manualen, inklusive viktig säkerhetsinformation, innan du
använder OrCam. ANVÄND INTE OrCam förrän du har fått personlig träning eller onlineutbildning
från ett auktoriserat OrCam TrainerTM eller OrCam-träningsprogram. OrCam ansvarar inte om
produkten har använts på annat sätt än i enlighet med instruktionerna i manualen. Produkter bör
inte användas under förhållanden som är potentiellt livshotande eller kan leda till ekonomisk
förlust. I synnerhet bör OrCam inte användas när du kör eller använder tunga maskiner. OrCam
ansvarar inte om produkterna används i sådana situationer. OrCam kan ta emot information från
tredje part (t.ex. matstreckkoder i vissa länder). OrCam har fått streckkodsdata för australiensisk
och nyzeeländsk mat från GS1 Australia. OrCam ansvarar inte för eventuella felaktigheter i
streckkodsinformationen som erhållits från tredje part.
Integritetspolicy.
OrCam respekterar din rätt till integritet, och vi är angelägna om att skydda och säkra personlig
information om våra kunder och användare. Läs vår integritetspolicy på
https://www.orcam.com/privacy-policy/, som beskriver hur vi behandlar personlig information om
våra kunder och användare i samband med de tjänster vi tillhandahåller, vår webbplats och OrCam
Reads mobilapplikation ( "Applikationen" respektive "Tjänsterna") vi samlar in och behandlar
personuppgifter, för vilka ändamål vi använder och behandlar dina personuppgifter, hur dina
personuppgifter skyddas och till vem din personliga information kan komma att delas. Det är
viktigt för oss att berätta om vår integritetspolicy och dina rättigheter angående de personuppgifter
vi har om dig. Du bör också vara medveten om att vi använder cookies och liknande tekniker för att
samla in och lagra information när du besöker vår webbplats, som finns på www.orcam.com, så
att vi kan ge dig bästa möjliga upplevelse. För mer information, se vår cookiepolicy nedan på
https://www.orcam. com / sv / cookies-policy /. Om du känner att dina integritetsproblem inte har
behandlats i sekretesspolicyn, vänligen kontakta oss på privacy@orcam.com. Om du väljer att

ladda ner eller använda applikationen, kontakta, registrera eller tillhandahålla information till oss i
samband med Tjänsterna samtycker du uttryckligen till användningen av sådan information i
enlighet med denna integritetspolicy. Du får inte använda tjänsterna eller skicka information till oss
om du inte godkänner något av villkoren nedan. Denna sekretesspolicy ska inte tolkas som ett
avsteg från användarvillkoren eller något annat avtal mellan OrCam och dig.

Garanti.
Du samtycker till att, förutom vad som uttryckligen anges här, OrCam inte ger några utfästelser
eller garantier med avseende på Produkten, dess funktioner eller några bilder som produceras av
den. OrCams begränsade produktgaranti för slutanvändare (“Begränsad garanti”) skyddar ägaren
av OrCam-produkten från defekter i material eller utförande vid tidpunkten för det ursprungliga
köpet under nästa (1) år och eventuell tillämplig lagstadgad ytterligare garantiperiod.
Originalbeviset på köp/leverans krävs från ägaren för att få detta skydd. OrCam kommer, efter eget
val, att reparera eller byta ut alla produkter som OrCam bedömer omfattas av denna begränsade
garanti. OrCam ska inte hållas ansvarigt för några omständigheter som uppstår till följd av
avsiktlig skada eller missbruk av produkten. Ägaren är ansvarig för kostnaden för att skicka
produkten till den plats som utsetts av OrCam. Denna begränsade garanti är den enda och
exklusiva garantin som gäller för OrCam-produkter. Ingen tredje part har rätt att göra någon
representation, garanti eller överenskommelse å OrCams vägnar med avseende på OrCams
produkter. OrCam lämnar inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
annat än vad som uttryckligen anges häri. OrCam ska under inga omständigheter hållas ansvarigt
för några speciella, oförutsedda, följdskador, oförutsedda, följdskador eller indirekta skador som
uppstår ur eller i samband med användningen av denna produkt. Under inga omständigheter ska
OrCams ansvar överstiga det pris som betalats för produkten. Utan att begränsa
ansvarsbegränsningen enligt detta avtal på något sätt, ska den begränsade garantin som anges
häri inte gälla och ägaren ska inte ersättas av OrCam för några kostnader eller utgifter i följande
fall:
(i) produkten har använts på annat sätt än i enlighet med produktdokumentationen och
användarvillkoren eller andra skriftliga instruktioner från OrCam
(ii) produkten har utsatts för manipulering, missbruk, vårdslöshet eller olycka
(iii) identifieringsetiketterna på produkten eller delarna har tagits bort eller produkten på annat sätt
har ändrats
(iv) produkten har öppnats, modifierats, reparerats, servas, underhållits eller modifierats av en icke auktoriserad OrCam-representant;
(v) produkten är ansluten till programvara, datorhårdvara eller annan utrustning som inte
tillhandahålls av OrCam eller inte har godkänts skriftligen av en auktoriserad OrCam-representant;
(vi) produkten har avsiktligt skadats eller utsatts för vatten, värme eller högspänning;
(vii) produkten har använts av en person som inte har utbildats av en auktoriserad OrCam
TrainerTM-tränare. Alla delar som byts ut under denna garanti garanteras under återstoden av den
ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar från reparationsdatumet, beroende på vilket
som är längst. Registrera din enhet för garanti på garantiregistreringswebbplatsen på:
https://discover.orcam.com/warranty. Om du misstänker att din produkt behöver garantisupport,
kontakta support@orcam.com. Du står för fraktkostnaderna. Men om garantianspråket fastställs

vara giltigt kommer OrCam att betala alla fraktkostnader för den reparerade eller utbytta
produkten.
ORCAM FRÅSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE,
MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ICKE INTRÄNG,
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE MED TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.
ORCAM GARANTERAR INGEN GARANTI ATT PRODUKTEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER
VIRUSFRI ELLER OAVBRUTEN, ATT BILDERNA ELLER LJUDET SOM PRODUCERAS AV
PRODUKTEN ÄR AVSTÄNGD ELLER AVSTÄNGD, ELLER DENNA DEL SKA IMPLEMENTERAS I
FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Återbetalningspolicy.
Den oskadade enheten kan returneras för återbetalning inom den tid som krävs enligt lokal lag
eller enligt överenskommelse med OrCam vid köptillfället. Träningsavgifter är ej
återbetalningsbara. Kontakta din lokala representant eller OrCam Support för att påbörja
återbetalningsprocessen. Om du lämnar tillbaka din OrCam, följ instruktionerna i OrCams support
noggrant. Enheten måste vara i samma skick som när den togs emot och får inte skadas på något
sätt. Returen och behandlingen kan variera beroende på hur enheten köptes, dess skick och hur
länge enheten har använts. Returen kommer endast att behandlas av OrCam efter att
transportören har tagit emot enheten och levererat den till OrCam. Det kommer att ta cirka tre
veckor att få enheten (internationella försändelser med lokal tullklarering kan ta längre tid), varefter
OrCam kommer att behandla returen. När OrCam väl har krediterat återbetalningen kan det
fortfarande ta lite tid för banken att överföra pengarna till ditt konto. För kreditkortsbetalningar kan
denna fördröjning vara 5-10 arbetsdagar. Om du har några frågor, vänligen kontakta OrCam
Support.

FCC-efterlevnad.
Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital
enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd
mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan
utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med
instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti
för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar
skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att slå av och på
utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande
åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna.

Användning är föremål för följande två villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
2. Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka
oönskad funktion.
FCC-varning.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva
användarens rätt att använda denna utrustning.
OBS: TILLVERKAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA RADIO- ELLER TV-STÖRNINGAR SOM
RESULTAT FRÅN ICKE AUKTORISERADE MODIFIKATIONER AV DENNA UTRUSTNING. SÅDANA
MODIFIKATIONER KAN Ogiltigförklara DIN ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN.

Uppfyller direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Kontakta OrCam för
korrekt avfallshantering.

RoHS: RoHS-kompatibel (material och komponenter)

FCC ID: 2AAWI-READ

CE: Uppfyller CE-kraven

Se bruksanvisningen

OrCam auktoriserad representant i EU:

Arazy Group GmbH
The Squaire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon: +49 69 95932-5090

Storbritannien Ansvarig: MEDES LIMITED
5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett,
Hertfordshire, London WD7 7AR, Storbritannien
medes@arazygroup.com

Tillämpliga standarder.

OrCam Read överensstämmer med bilaga VII till direktiv 93/42/EEG och direktiv 2007/47/EEG om
medicintekniska produkter och uppfyller de väsentliga kraven som beskrivs i bilaga 1.

Tillämpliga standarder: EN IEC 60601-1. ETSI EN 301 489-1. ETSI EN 301 489-17. Del 15 av FCCreglerna, del B. IEC / EN 60601-1-6. IEC 62366-1: 2015. EN IEC 60601-1-2.

EN 62304. RoHS-direktiv 2011/65 / EU. WEEE. EN ISO 14971:2016. Rådets direktiv 93/42/EEG av
den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter.

