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Een goede voorbereiding.

Wat zit er in de doos.
•
•
•
•

OrCam MyEye 2.0 en oplader

Onderdelen en knoppen van de
OrCam MyEye.
Buitenzijde (lange zijde, naar buiten gericht):

Brilmontuur met adapter

1. Aanraakbalk

Adapters kit met schaar/knipper

2. Led-lampje

Leren draagtasje en veiligheidskoord

Binnenzijde (lange zijde, naar brilmontuur gericht):
3. Magneten die zich vastzetten op de adapter

5

4. Aan-/uitknop en led-lampje
6

Voorkant:
5. Camera
6. Led-lampjes voor situaties met weinig licht

3

1

Achterzijde:
7. Luidspreker
8. Poort oplader
9. Ooglus om aan het veiligheidskoord te bevestigen

4

7
8

2
9
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Bevestiging van de
adapter.
Om de OrCam MyEye te dragen, moet u een kleine
adapter met magneten op een brilmontuur installeren.
Wij raden een dikker brilmontuur aan voor een betere
ondersteuning van het apparaat.
U kunt de adapter naar keuze op de rechter- of
linkerpoot van uw brilmontuur bevestigen.
U heeft nodig:
1.Uw brilmontuur
2. Uw OrCam MyEye, uitgezet
3. De gedeeltelijk geïnstalleerde plastic adapter
4. Kleine schaar (meegeleverd in de doos)

• Plaats de rechterbrilpoot door de bandjes van de
adapter en zorg ervoor dat het lipje naar de achterzijde
is gericht en de camera naar de voorzijde.
• Zet de voorkant van de camera van het hoofdtoestel
op één lijn met de voorkant van uw brilmontuur.
•
•

Haal het lipje van de achterzijde van de adapter af.

•
•

Haal de OrCam MyEye van de adapter.

Druk de adapter vast op de poot van het
brilmontuur. Zorg dat OrCam MyEye evenwijdig aan
de poot van het brilmontuur is en dat de camera naar
voren wijst.
Trek elk bandje om de poot heen en dan door de
opening op de adapter. Trek goed aan om de adapter
vast te zetten.

• Knip voorzichtig de overtollige bandjes af tot dicht
bij de adapter.

Voor een installatie op de rechterpoot van het
brilmontuur, met een gedeeltelijk geïnstalleerde
adapter:

•

Plaats de OrCam MyEye op de adapter.
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De adapter is nu aan het brilmontuur bevestigd en kan
daar permanent blijven zitten. Het brilmontuur kan
worden ingeklapt met het houdertje op zijn plaats.
Zie www.orcam.com/tutorials voor een videotutorial
voor hulp bij de bevestiging van de adapter.
Opmerking: Als u liever de OrCam MyEye aan de
linkerpoot van het brilmontuur wil bevestigen, dan
moet het lipje van de adapter tijdens de installatie
naar de voorzijde gericht zijn, zodat de magneten
goed uitgelijnd worden.

Uw OrCam MyEye opladen.
• Bevestig de kabel van de OrCam-oplader aan de
USB-outlet op de achterzijde van de OrCam MyEye.
• Steek de oplader in een stopcontact of in de
OrCam-laadbank.
De OrCam MyEye is volledig opgeladen in 60 minuten.
Laad op wanneer het niet in gebruik is zodat het altijd
gebruiksklaar is. OrCam raadt sterk aan om alleen de
originele, meegeleverde OrCam-oplader te gebruiken.

Informatie over de voeding.
De OrCam MyEye-voedingsadapter kan gebruikt
worden met 100-240 V, 50/60 Hz.

Uw OrCam-toestel aanzetten.
• Druk gedurende 2 seconden op de aan-/uitknop
aan de binnenzijde van de OrCam MyEye.
• Het led-lampje aan de binnenzijde van het apparaat
zal groen oplichten.
• Na ongeveer één minuut zult u de melding horen
"OrCam MyEye Versie 8 is klaar. Accu is [zoveel]
procent geladen.”
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Indien u de zin 'OrCam is klaar' niet heeft gehoord of
indien u niet zeker bent dat de OrCam MyEye aanstaat,
raak dan de aanraakbalk aan. Als het toestel aan staat,
hoort u een reactie.

Uw OrCam-toestel uitzetten.

• Druk eenmaal op de aan-/uitknop. Dan hoort u:
“Wordt onderbroken. Druk nogmaals om af te sluiten.”
• Druk nogmaals op de aan-/uitknop. U hoort dan
‘Aan het afsluiten. een ogenblik alstublieft.’
•

Vlak voordat het toestel wordt afgesloten, zegt het
“Uitgeschakeld. Tot ziens”.
Voordat u het OrCam-toestel aan- of uitzet, verdient
het aanbeveling om uw OrCam-toestel te dragen zodat
u de systeemberichten hoort.

Sluiten van de stopzetmodus.
• Dubbelklik op de aanraakbalk of druk op de aan-/
uitknop wanneer het apparaat horizontaal staat.
• U hoort dan “Aan het opstarten. Accu is [zoveel]
procent geladen.”

Automatisch stopzetten
en uitschakelen.
• De OrCam MyEye opent na drie minuten van
inactiviteit automatisch de stopzetmodus. Deze tijd
kan worden bijgesteld in het instellingenmenu.
• De OrCam MyEye wordt afgesloten na drie uur in
stopzetmodus.

Openen van de stopzetmodus.
•
•

Druk eenmaal op de aan-/uitknop.

Dan hoort u: “ Wordt onderbroken. Druk nogmaals
om af te sluiten”, en dan “Onderbroken”, wanneer het
apparaat de stopzetmodus opent.
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Aan de slag.

Gebaren.
U kan uw OrCam MyEye met eenvoudige en intuïtieve
handgebaren activeren.

• Haal uw vinger weg uit het gezichtsveld van
de camera. De camera zal een foto nemen van wat
het ziet en verscheidene keren piepen tijdens de
verwerking van de foto.

Aanwijsgebaar.
OrCam MyEye kan tekst, producten, streepjescodes
en bankbiljetten herkennen door eenvoudigweg met
de vinger te wijzen. Wanneer de camera uw vingertop
ziet, weet het wat u wilt lezen of wat u wilt herkennen.

• Breng de wijsvinger van uw hand naar boven, met
de vingertop naar boven gericht en de nagel naar de
camera gericht.
• Strek uw arm naar buiten, voor u, met uw vinger op
ooghoogte en wijs naar het gebied dat u wlt lezen of
wilt herkennen.
• Wanneer de camera uw vinger detecteert, hoort u
een dubbele pieptoon.
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Stopgebaar.
Gebruik dit gebaar wanneer u wilt dat OrCam stopt
met lezen.

• Strek uw hand uit voor uw gezicht en bedek de
tekst, met de achterzijde van uw hand naar u gericht
en uw vingers naar boven gericht.
• Houd uw hand gedurende 1-2 seconden in die
positie.

Tijdsgebaar.
De OrCam MyEye kan de huidige tijd en datum
opzeggen.

• Voor het horen van de juiste tijd brengt u uw hand
met gesloten vuist omhoog en de achterkant van uw
hand naar u toe, alsof u op uw horloge kijkt. Na een
paar seconden zal OrCam u de huidige tijd vertellen.
• Om behalve de tijd ook de dag van de week en de
datum te horen, houdt u uw hand nog enkele seconden
langer in positie.

Gebruikersrichtlijnen | MyEye 2.0 | Pagina 11

Lezen met de OrCam.
Lezen met de aanwijsfunctie.
Nuttig wanneer u paragrafen van een tekst wil lezen.

•
•

Houd de tekst ongeveer 30cm voor uw gezicht.

Wijs met behulp van het aanwijsgebaar van OrCam
naar het tekstgedeelte dat u wilt lezen.

• Wanneer u een dubbele pieptoon hoort, haal dan
uw vinger weg.
• De camera maakt een geluid wanneer OrCam een
foto van de tekst neemt.

Lezen met automatische
paginaherkenning.
Voor handenvrij lezen. De standaardinstellingen
staan uit. Zet ze aan met het instellingenmenu.

• Kijk gedurende enkele seconden direct naar de
tekst waarvan u wilt dat OrCam die voorleest.
• De camera maakt een geluid wanneer OrCam
automatisch een foto van de tekst neemt.
• Vervolgens zal OrCam de tekst beginnen te
lezen en een geluid voortbrengen wanneer het lezen
gedaan is.

• De camera zal verscheidene keren piepen tijdens
de verwerking van de foto. Vervolgens zal de camera
de tekst beginnen te lezen en een geluid voortbrengen
wanneer het lezen gedaan is.
Lezen met de
aanwijsfunctie
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Raak Aan Lezen.

Lezen met de aanraakbalkfunctie.

Voor het lezen van specifieke teksten, zoals menu's
of krantenkoppen.

Wanneer u de volledige pagina wilt lezen.

•

Wijs met behulp van het aanwijsgebaar van OrCam
naar het tekstgedeelte dat u wilt lezen en houd uw
vinger direct onder het tekstgedeelte, totdat OrCam
tweemaal piept.

• OrCam zal beginnen te lezen vanaf drie regels
boven uw vinger.
• Beweeg uw vinger op of neer naar een nieuwe
plaats op de pagina om een nieuw gedeelte te lezen.

• Kijk naar de tekst waarvan u wilt dat OrCam die
leest.
•
•

Raak de aanraakbalk aan. U hoort een pieptoon.

De camera maakt een geluid wanneer OrCam een
foto van de tekst neemt.

• Vervolgens zal OrCam de tekst lezen en een geluid
voortbrengen wanneer het lezen gedaan is.

• De camera zal uw vinger volgen naar het nieuwe
gedeelte dat u wilt lezen.
• OrCam zal tweemaal piepen en beginnen met
lezen vanaf de nieuwe locatie.

Lezen met de
aanraakbalkfunctie
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Leesnavigatie.

Meertalig lezen.

Voor een eenvoudige navigatie van elke soort tekst.

U kan tekst lezen in andere talen (afhankelijk van de
beschikbaarheid in uw regio)

• Dubbelklik op de aanraakbalk om het lezen stop
te laten gaan.
•

Dubbelklik op de aanraakbalk om het lezen verder
te laten gaan.

• Om terug te bladeren, veegt u uw vinger naar
voor over de aanraakbalk (op dezelfde wijze als het
verhogen van het volume).
• Om terug te bladeren, veegt u uw vinger naar
achter over de aanraakbalk (op dezelfde wijze als het
verlagen van het volume).
•

Om met lezen te stoppen, raakt u de aanraakbalk
aan of gebruikt u het stopgebaar.

• Wanneer het lezen klaar is, zal OrCam een geluid
voortbrengen.

• Open het menu met leesinstellingen om de
automatische taaldetectie in te schakelen.
• De audioberichten met instructies van OrCam
blijven in de oorspronkelijke taal van het apparaat,
zelfs indien u het meertalig lezen heeft ingeschakeld.

Gezichtsherkenning.
Om mensen gemakkelijker te herkennen.

Gezichten leren.
• Ga op ongeveer 1 meter afstand staan van de
persoon die u wil voorstellen aan OrCam en kijk naar
het gezicht.
• Plaats uw vinger op de aanraakbalk en houd deze
daar. Het apparaat maakt dan sluitergeluiden.
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• Vraag de persoon om iets te zeggen en hun hoofd
langzaam in verschillende richtingen te draaien
en kantelen. Hierdoor kan OrCam verscheidene
aanzichten opnemen zodat hij de persoon vanuit
verschillende gezichtshoeken kan herkennen.
• Wanneer u klaar bent, haal dan uw vinger weg van
de aanraakbalk.
• OrCam zal u vragen om de naam van de persoon
te zeggen.
• Raak vervolgens de aanraakbalk aan om te
bevestigen of veeg om het gezicht opnieuw op te
nemen.
• Elke keer dat OrCam een opgeslagen gezicht
herkent, zal het uw opname afspelen.
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Opgeslagen gezichten herkennen.

Informatie over nieuwe gezichten.

•

• Volg de instructies voor 'hoe opgeslagen gezichten
te herkennen'.

Ga op ongeveer 1 meter afstand staan van de
persoon die u wil herkennen en kijk naar hun gezicht.
OrCam kan een gezicht op twee verschillende wijzen
herkennen:

• Manuele gezichtsherkenning: raak de aanraakbalk
aan totdat u een pieptoon hoort, gevolgd door een
camerageluid.
• Automatische gezichtsherkenning: Houd uw
hoofd stil wanneer OrCam de persoon herkent.

• OrCam zal de opgenomen naam afspelen en een
geluid laten horen wanneer de opname gedaan is.

• Nadat OrCam de foto genomen heeft, zal OrCam u
het aantal mensen voor u, hun leeftijd en hun geslacht
vertellen.

Opmerkingen bij gezichtsherkenning.
• Voor de beste resultaten leert u één gezicht per
keer, in een ruimte met voldoende verlichting.
• Indien OrCam een reeds eerder opgeslagen
persoon niet herkent, kan u dit gezicht opnieuw laten
leren.
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Productidentificatie.

• OrCam zal u de productinformatie meedelen,
indien deze beschikbaar is.

Om producten eenvoudiger te herkennen.

Herken producten met
streepjescodes.
Standaardinstellingen uitgeschakeld. Open het
menu instellingen om de standaardinstellingen in te
schakelen

• Houd de streepjescode op 30 cm afstand voor uw
gezicht.
• Activeer uw OrCam om de streepjescode te
scannen:
• Manuele activering: raak de aanraakbalk aan en
wacht op de pieptoon.
• Automatische streepjescodeherkenning: kijk
gedurende enkele seconden naar de streepjescode.
• Aanwijzen: wijs naar de streepjescode totdat u
tweemaal een pieptoon hoort. Haal uw vinger weg.
• De camera laat een geluid horen wanneer OrCam
een foto neemt van de streepjescode.

Opmerkingen bij de streepjescodes.
• Gebruik het aanwijsgebaar voor streepjescodes op
kleine voorwerpen.
• Herkenning met streepjescode wordt alleen
ondersteund voor bepaalde producten in specifieke
landen.
• Als de streepjescode niet beschikbaar is in de
vooraf geladen database, zegt OrCam “onbekende
streepjescode”.
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Producten leren.
Standaardinstellingen uitgeschakeld.
Open het menu instellingen om de
standaardinstellingen in te schakelen.

• Houd het product dat u wilt leren op 30 cm afstand
voor uw gezicht.
• Kijk direct naar een zijde van het product. Blijf de
aanraakbalk aanraken totdat u een pieptoon hoort.
• OrCam zal zeggen “Start met het leren van
een nieuw product. Wijs drie naar het product in
verschillende posities.”
• Wijs naar het midden van een zijde van het product
totdat u tweemaal een pieptoon hoort.
• Haal uw vinger weg. Wacht op het geluid van de
camera.
• Verplaats het product naar een andere positie en
herhaal de bovenstaande stap twee keer.
• OrCam zal het u meedelen wanneer het een zijde
van het product onthouden heeft.
• Om een andere zijde van het product te leren,
herhaalt u de bovenstaande stappen op de nieuwe
zijde.

• Wanneer u alle zijden onthouden heeft, wacht dan
enkele seconden totdat het leren van het product is
voltooid.
• OrCam zal u dan vragen om de naam van het
product na de pieptoon op te nemen.
• Nadat u de naam heeft gezegd, raakt u de
aanraakbalk aan om de naam te bevestigen of veegt u
over de balk om de naam opnieuw op te nemen.
• Elke keer dat OrCam een product herkent, zal het
uw opname afspelen.

Opmerkingen bij productidentificatie.

• OrCam krijgt de beste resultaten met producten
die qua maat tussen een speelkaart en een pak
cornflakes liggen.
• OrCam heeft meer problemen met de herkenning
van producten met weinig duidelijke eigenschappen,
zoals een portefeuille of fruit.
• OrCam kan een tot vier productzijden herkennen.
OrCam kan alleen opgeslagen zijden herkennen.
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Identificatie van
bankbiljetten.
Om de plaatselijke bankbiljetten te herkennen.

Bankbiljetten herkennen met OrCam.

• Houd het bankbiljet op 30 cm afstand voor uw
gezicht.
• Activeer uw OrCam om het bankbiljet te herkennen:
• Manuele activering: raak de aanraakbalk aan en
wacht op de pieptoon.
• Automatische bankbiljetherkenning: kijk
gedurende enkele seconden direct naar het
bankbiljet.
• Aanwijzen: wijs naar het bankbiljet totdat u een
dubbele pieptoon hoort. Haal uw vinger weg van het
gebied.
• De camera zal een geluid laten horen en OrCam zal
u de waarde van het bankbiljet meedelen.

Opmerkingen bij bankbiljetten.
• OrCam is zo ingesteld dat het de bankbiljetten van
uw land kan herkennen. Om andere bankbiljetten toe
te voegen, dient u de instructies voor het leren van
producten te volgen.
• Om zeker te zijn van de correcte waarde, kunt u het
bankbiljet tweemaal laten herkennen.

Kleurdetectie.
Uw OrCam kan verschillende kleuren herkennen.

Kleuren herkennen met OrCam.
• Houd het gekleurde oppervlak op 30 cm afstand
voor uw gezicht.
• Wijs met behulp van het aanwijsgebaar van OrCam
naar het gekleurde oppervlak totdat u een dubbele
pieptoon hoort.
• Houd uw vinger in positie totdat OrCam de kleur
meedeelt.
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Persoonlijke Instellingen.

Instellingen.

Lees de opdracht 'OrCam alstublieft tijd instellen' op
het scherm.

Het volume instellen.

Opties in het menu Audioinstellingen.

• Om het volume te verhogen, veegt u uw vinger
naar voor op de aanraakbalk.
•

Om het volume te verlagen, veegt u uw vinger naar
achter op de aanraakbalk.
Opmerking: OrCam heeft 10 beschikbare
volumeniveaus. Uw OrCam zal u meedelen wanneer u
het maximum- of minimumniveau heeft bereikt.

De interne klok instellen.
OrCam MyEye kan de huidige tijd en datum meedelen.
(Zie 'Tijdsgebaar' voor instructies.)
Deze functie is standaard geactiveerd. Deze kan
worden aangepast in het submenu "gebaarinstellingen"
in het menu Audio-instellingen.
Open, om de interne klok in te stellen, het menu
instellingen of ga naar de pagina Tijd instellen op de
website www.orcam.com/timeset.

U kunt de instellingen van de OrCam aanpassen via
het menu voor audio-instellingen.
Om het instellingenmenu te openen, houdt u de
aan-/uitknop ingedrukt, veegt u uw vinger langs de
aanraakbalk en laat u vervolgens de aan-/uitknop los.
Of, gebruik de onderstaande instructie voor OrCam:

OrCam alstublieft gebruikersmenu openen
U kan uw OrCam-instellingen personaliseren
1. Leestaal
2. Leessnelheid
3. Volume
4. Leesinstellingen
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• Volg de instructies op het scherm om uw wifinetwerk in te stellen.

5. Gebaarinstellingen
6. Gezichtsinstellingen
7. 
Instellingen voor producten, streepjescodes,
bankbiljetten en kleuren
8. Algemene instellingen
9. Afsluiten

Software-update.
Update de software
automatisch via wifi.

op

uw

OrCam-toestel

Zorg ervoor dat u zich in een ruimte met een wifinetwerk met wachtwoord bevindt, voordat u aan de
slag gaat.
Stel uw wifi-netwerk in:

• Ga op uw computer of smartphone
naar www.orcam.com/wifiset

•

Er verschijnt een QR-code op het scherm.

Met uw OrCam-toestel:

•
•

Sluit het toestel op de lader aan.

Wijs aan om de OrCam Alstublieft-opdracht op het
scherm te lezen met uw OrCam MyEye. Vervolgens
houdt u het toestel op zijn plaats om de QR-code te
scannen.

• OrCam MyEye maakt verschillende pieptonen
tijdens het scannen van de QR-code en verbindt met
het wifi-netwerk. OrCam MyEye zal aangeven wanneer
de verbinding tot stand is gebracht.
Zodra het wifi-netwerk ingesteld is, controleert OrCam
MyEye of er software-updates beschikbaar zijn en
dit elke keer dat u het toestel aansluit op de lader
in de ruimte van uw wifi-netwerk, en installeert het
automatisch nieuwe updates.
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Tips.
• Voor de beste detectie zorgt u ervoor dat de
cameralens direct gericht is op de tekst of het item en dat
de lens niet bedekt of vuil is. De camera kan alleen tekst
of items in zijn gezichtsveld lezen of herkennen.
• Wanneer de camera uw vinger detecteert, hoort u
een dubbele pieptoon. Een hoge toon betekent dat u naar
het midden van het gezichtsveld van de camera wijst. De
pieptoon wordt geleidelijk lager naarmate u dichterbij de
randen van het gezichtsveld komt.
• Wanneer OrCam leest of herkent, haalt u uw vinger
uit het gezichtsveld zodat de camera een foto kan maken
van wat hij ziet (zonder dat uw vinger in de weg zit).
•

Zorg ervoor dat u geen items of tekst verplaatst
waarvan u wilt dat OrCam deze leest of herkent wanneer
OrCam een foto neemt.

•

We raden u af om te wijzen terwijl u loopt, of om
naar snel bewegende voorwerpen te wijzen, aangezien
het toestel de items dan mogelijk niet kan herkennen of
lezen.

• Voor een optimale lezing tijdens het wijzen, dient u
ervoor te zorgen dat uw vinger zich in het midden van
de kolom bevindt ongeveer 1 cm onder de bovenkant
van het gedeelte waarvan u wilt dat OrCam het leest.
• Tijdens het wijzen vinden veel mensen het
eenvoudiger om de tekst of het scherm aan te raken.
• Zorg voor optimaal gebruik van de automatische
paginaherkenning dat er minstens 3 randen van de
pagina binnen het gezichtsveld van de camera vallen.
• Indien u de tekst niet stil kan houden, raden we u
een boekenstandaard aan.
Voor meer tips, advies en ondersteuning bij problemen,
bezoek dan www.orcam.com/tips
Of neem contact
klantenondersteuning.

op

met

onze

dienst

E-mail. support@orcam.com
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Opdrachten voor
OrCam.
De opdrachten voor OrCam bieden een alternatieve
methode aan om sommige instellingen van OrCam
MyEye in te stellen. Wanneer de opdracht is
geïdentificeerd, laat het toestel een bepaalde toon
horen.
De OrCam MyEye leest de opdracht niet, maar voert
deze uit. Het relevante bevestigingsbericht wordt
afgespeeld.

Toestel resetten.
De volgende opdrachten verwijderen alle gezichten of
producten uit het toestelgeheugen, of zetten het toestel
terug op de fabrieksinstellingen en verwijderen dan ook
zowel de gezichten als de producten uit het geheugen.
Voor de beste resultaten drukt u deze tekst af op een lege
pagina of geeft u deze alleen weer op een scherm.

OrCam alstublieft alle opgeslagen gezichten verwijderen

Beschikbare opdrachten kunt u op de OrCamwebsite vinden. Bezoek:
www.orcam.com/personalization

OrCam alstublieft versie zeggen

OrCam alstublieft alle opgeslagen producten verwijderen

OrCam alstublieft alle gebruikers in stellingen wissen
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Algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden en bepalingen op orcam.com/terms-and-conditions
gelden voor uw gebruik van uw OrCam-toestel (het “product”). Uw
akkoord met deze voorwaarden en bepalingen is een voorwaarde voor
uw gebruik van het product.
Lees de volledige gebruikersrichtlijnen inclusief de belangrijke
veiligheidsinstructies VOORDAT u uw OrCam-toestel gaat gebruiken.
Gebruik uw OrCam-toestel NIET als u nog geen persoonlijke of online
training door een geautoriseerde OrCam Trainer™ of een OrCamtrainingsprogramma hebt ontvangen.
OrCam kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen als het
product anders is gebruikt dan conform de instructies in de
gebruikersrichtlijnen. Men mag niet op de producten vertrouwen in
omstandigheden die potentieel een bedreiging vormen voor het leven
of de gezondheid of die tot financieel verlies kunnen leiden. Men mag
niet op de producten vertrouwen in omstandigheden die potentieel
een bedreiging vormen voor het leven of de gezondheid of die tot
financieel verlies kunnen leiden. OrCam is niet verantwoordelijk indien
de producten in dergelijke situaties worden gebruikt.
OrCam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid
van de informatie verbonden aan de streepjescode verstrekt door
leveranciers.
Garantie.
De klant bevestigt dat, anders dan zoals nadrukkelijk in deze
overeenkomst verklaard, OrCam niets aan de klant bevestigt of
garandeert in verband met het product, zijn functies of de beelden die
het produceert.

De beperkte productgarantie van OrCam voor de eindgebruiker (de
"beperkte garantie") dekt de eigenaar van een OrCam-product tegen
materiaal- of fabricagefouten op het moment van de originele aankoop,
voor daaropvolgende periode van één (1) jaar, en gedurende alle
bijkomende geldende wettelijke garantieperioden. De eigenaar dient
het oorspronkelijke aankoop-/afleverbewijs te overleggen voordat de
dekking wordt toegepast.
OrCam repareert of vervangt, naar eigen oordeel, elk product dat
volgens OrCam onder deze beperkte garantie valt. OrCam is niet
verantwoordelijk voor situaties die voortvloeien uit opzettelijke
beschadiging of verkeerd gebruik van het product. De eigenaar is
verantwoordelijk voor de verzendkosten van het product naar de door
OrCam gespecificeerde locatie.
Deze beperkte garantie is de enige en exclusieve garantie die geldt voor
OrCam-producten. Derden hebben niet de bevoegdheid om in naam
van OrCam een bevestiging, garantie of overeenkomst te geven met
betrekking tot OrCam-producten. Er wordt door OrCam geen garantie
van welke aard dan ook gegevens anders dan in deze overeenkomst
is vermeld.
In geen geval is OrCam aansprakelijk voor speciale, collaterale,
indirecte, bijzondere, incidentele, gevolgschade of smartengeld in
verband met of voortvloeiend uit het gebruik van het product.
Zonder beperking van enige aansprakelijkheid beperkende voorziening
krachtens deze overeenkomst, geldt de hierin uiteengezette beperkte
garantie niet, en vergoedt de eigenaar alle door OrCam gemaakte
kosten en uitgaven indien:
(i) het product op een andere wijze werd gebruikt dan overeenkomstig
de gebruikersrichtlijnen van het product en de gebruiksvoorwaarden of
andere geschreven bedieningsinstructies verstrekt door OrCam
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(ii) het product onderworpen is geweest aan ondeskundige
behandeling, verkeerd gebruik, nalatigheid of een ongeluk
(iii) als identificatie-etiketten op het product of onderdelen zijn
verwijderd of als het product op andere wijze is veranderd
(iv) het product is geopend, gemodificeerd, gerepareerd, onderhouden
of veranderd door iemand anders dan een geautoriseerde OrCammedewerker
(v) het product is gecombineerd met software, hardware of andere
apparatuur die niet door OrCam is geleverd of schriftelijk goedgekeurd
door een bevoegde OrCam-medewerker
(vi) het product opzettelijk is beschadigd of blootgesteld aan water,
hitte of hoogspanning
(vii) het product is gebruikt door iemand die geen training heeft
afgerond door een geautoriseerde OrCam Trainer™
Voor alle onderdelen die krachtens deze garantie worden vervangen,
geldt de garantie voor de resterende periode van de originele
garantieperiode of negentig (90) dagen vanaf de datum van de
reparatie, wat het langste is.
Als u denkt dat uw product garantie-ondersteuning nodig heeft,
neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. U bent
verantwoordelijk voor de verzendkosten. Als echter wordt vastgesteld
dat de garantie-aanvraag geldig is, dan betaalt OrCam alle kosten van
de verzending van het gerepareerde of vervangen product.
ORCAM WIJST ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF
GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE GEÏMPLICEERDE
GARANTIE VAN HET NIET MAKEN VAN INBREUK VAN RECHTEN
VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. ORCAM GARANDEERT NIET DAT HET PRODUCT
GEEN FOUTEN OF 'BUGS' BEVAT, ZONDER ONDERBREKING ZAL

WERKEN, DAT ALLE DOOR HET PRODUCT GEPRODUCEERDE BEELDEN
OF GELUIDEN NAUWKEURIG ZIJN OF DAT DE WERKING VAN HET
PRODUCT VASTSTAAT EN WIJST HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID
DAARVOOR AF. DIT GEDEELTE IS UITVOERBAAR VOOR ZO VER
TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WET.
Terugbetalingsbeleid.
U kunt uw onbeschadigde toestel voor terugbetaling retourneren
binnen de in de nationale wetten voorgeschreven periode. Er kan
een terugnamevergoeding van toepassing zijn op het geretourneerde
product. Trainingskosten worden niet vergoed. Neem contact op met
uw plaatselijke vertegenwoordiger of OrCam Support voor het starten
van het retourneringsproces.
FCC-naleving.
In tests van dit apparaat is aangetoond dat het voldoet aan de
limieten voor een klasse B digitaal apparaat, krachtens deel 15
van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om een
redelijke bescherming te geven tegen schadelijke interferentie in
een huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt
radio-frequentie energie en kan dit uitstralen en, indien het niet
wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, kan
het schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken.
Dit apparaat genereert en gebruikt radio-frequentie energie en kan
dit uitstralen en, indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt
overeenkomstig de instructies, kan het schadelijke interferentie
voor radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat
er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit
apparaat toch schadelijke inferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat u kunt controleren door het apparaat aan en uit te
zetten, wordt de gebruiker aangeraden de inferentie op te lossen met
een van de volgende maatregelen:
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Zet de ontvangstantenne in een andere richting of op een andere
plaats.
Zorg voor meer ruimte tussen apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- en TV-monteur.
Dit toestel leeft deel 15 van de FCC-regels na.
Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
(2) Dit toestel moet omgaan met elke ontvangen storing,
met inbegrip van storing die een ongewenst effect op het toestel kan
hebben.
FCC-waarschuwing.
Modificaties die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd,
kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken,
krachtens de FCC-voorschriften ongeldig maken.
OPMERKING: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK
VOOR INTERFERENTIE VAN RADIO OF TV, VEROORZAAKT DOOR
ONGEOORLOOFDE MODIFICATIES AAN DIT APPARAAT. DERGELIJKE
MODIFICATIES KUNNEN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEBRUIKER VOOR
BEDIENING VAN HET APPARAAT ONGELDIG MAKEN.

Geautoriseerde vertegenwoordiger van OrCam voor de EU:
Medes Limited
5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Hertfordshire, London WD7 7AR,
Groot-Brittannië.
Telefoon: +44 20 8123 8056 Fax: +44 1923 859 810
Geldende normen.
OrCam MyEye 2 en MyReader 2 voldoen aan Annex VII van Richtlijn
93/42/EEC en 2007/47/EEC voor medische toestellen en de essentiële
vereisten die weergegeven worden in Annex 1.
Geldende normen: EN IEC 60601-1. ETSI EN 301 489-1. ETSI EN 301
489-17. FCC Deel 15, Subdeel B. IEC/EN 60601-1-6. IEC 62366-1:2015.
EN IEC 60601-1-2. EN 62304. RoHS Richtlijn 2011/65/EU. WEEE. EN
ISO 14971:2016. Richtlijn 93/42/EEC van de Raad van 14 juni 1993
met betrekking tot medische toestellen.
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor hulp.
Of neem contact op met OrCam Assistentie op support@orcam.com
Bedrijfskantoren
Telefoon
OrCam Technologies

Israël: +972.2.591.7800

5 Kiryat Hamada St.

VS & Canada: 1.800.713.3741

Jeruzalem 9777513
I Israël

FCC ID:
2AAWI-MYEYE2

CE-conform

Conform de richtlijn inzake
beperking van gevaarlijke stoffen
(materialen en componenten)

VK: 0800.358.5323
Ierland: 1800.200.436

Conform de richtlijn voor afvoer van elektrische
en elektronische apparatuur Neem contact
op met OrCam voor de correcte afvoer

Raadpleeg de
gebruikersinstructies
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Veiligheid en Waarschuwingen.
Voordat u het OrCam-toestel gaat gebruiken, dient u deze
voorzorgsmaatregelen aandachtig door te lezen ter voorkoming van
gevaarlijke situaties en om een ideale prestatie van uw OrCam-toestel te
waarborgen. Behandel uw OrCam-toestel zorgvuldig. Het kan beschadigd
raken als het valt, verbrandt, erin geprikt wordt of als het ergens tussen
geklemd wordt. Maak het toestel niet open.
Het OrCam-toestel is ontworpen voor gebruik in een
omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C en in normale
omstandigheden (relatieve vochtigheid van 10% tot 90% RH en een
atmosferische druk van maximaal 2000m boven zeeniveau (700hPa)).
Het toestel kan beschadigd raken als het buiten dit bereik wordt gebruikt.
Bewaar en transporteer het in een koele, droge plaats (0 °C tot 40 °C en
bij een relatieve vochtigheid van 5% tot 90% en een atmosferische druk
van 700hPa tot 1060hPa).
Het OrCam-toestel is waterbestendig maar niet waterdicht. Dit betekent
dat het toestel gedurende een korte periode bestand is tegen lichte regen
of motregen, hoewel we dit niet aanraden, en onder voorwaarde dat het
basistoestel is afgedekt en beschermd. Gebruik het OrCam-toestel niet in
harde regen, op het strand of bij het zwembad, of in of bij een badkuip of
douche. Dompel het OrCam-toestel nooit onder in vloeistof. IP-code: IP22.
Bij een probleem met het OrCam-toestel, als er barsten zitten in de
behuizing of in de lens of als u denkt dat er iets aan de hand is met het
toestel, neem dan contact op met klantondersteuning en probeer het niet
zelf te repareren. Uitsluitend daarvoor opgeleid OrCam-personeel mag
uw toestel repareren of er onderhoud aan verrichten. Ongeoorloofde
reparaties kunnen uw garantie ongeldig maken.
Vervang de batterij niet zelf; u kunt hem beschadigen, hetgeen
oververhitting en zelfs letsel kan veroorzaken. De batterij is ontworpen
voor minimaal drie jaar gemiddeld gebruik (gemiddeld drie oplaadcycli
per week) waarna hij vervangen moet worden. Gebruik uitsluitend de bij

uw OrCam-toestel meegeleverde lader. Als u een andere lader gebruikt,
kan dit uw garantie ongeldig maken en het kan ernstig letsel veroorzaken.
Duw nooit met veel kracht een stekker in een poort en oefen nooit teveel
kracht uit op een knop. Dit kan een beschadiging veroorzaken die niet
door de garantie wordt gedekt. Als u een stekker niet gemakkelijk kunt
plaatsen, moet u controleren of er iets in de poort zit en verifiëren dat u
de juiste stekker hebt voor die poort. Nooit combineren met software,
hardware, of andere niet door OrCam geleverde apparaten.
Als het toestel aan magnetische velden wordt blootgesteld, kan dat
beschadiging aan het toestel veroorzaken of uw gegevens wissen.
Wanneer u het OrCam-toestel gebruikt of de batterij oplaadt, is het
normaal dat het toestel warm wordt. Als het toestel veel te heet wordt,
lekt of een brandlucht afgeeft, dan moet u het onmiddellijk uitzetten en
contact opnemen met OrCam Support.
OrCam MyEye voldoet aan de standaardvoorwaarden in de VS en EU
voor Klasse 1 medische toestellen. OrCam raadt aan om de magneten
van OrCam MyEye op minstens 6 in. / 15 cm afstand te houden van
implanteerbare cardiale apparatuur. Indien u bepaalde vragen hebt over
het gebruik in de nabijheid van een interne pacemaker en/of defibrillator,
neem dan contact op met uw arts.
Gebruik het OrCam-toestel niet om medische bijsluiters te lezen.
Reiniging.
Alleen reinigen als het volgens u vuil is of als het door een andere
gebruiker werd gebruikt. Raak de cameralens nooit aan met uw vinger.
Reinig de lens uitsluitend met het meegeleverde microvezeldoekje en
de reinigingsvloeistof voor brillen. Gebruik geen schurende materialen.
Stel het toestel niet bloot aan chemicaliën, zoals huishoudelijke
reinigingsmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol of ammonia.
Als u een allergische reactie krijgt op een of meer van de elementen van
het OrCam-toestel, neem dan contact op met een medische hulpverlener.
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