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Hurtigveiledning OrCam Read 

Hvordan lese med OrCam Read 

Lese med et klikk 

Hold kameraet ca. 30 cm over tekst. Klikk på utløserknappen. Teksten blir lest opp. 

Stop lesingen ved et trykk på utløserknappen. 

 
 Lese med laserpeker. 

  Bytte mellom markør og ramme. Trykk + og – knappen for å veksle.   

 

Slå på OrCam-enheten. 

• Trykk på strømknappen på siden av OrCam i omtrent 2 sekunder. 
• LED-lampen på siden av enheten blir gul deretter blå. 
• Etter omtrent ett minutt hører du: «OrCamRead versjon 9 er klar.  
•  Batteriet er (så mange) prosent ladet. 

 

Slå av OrCam-enheten. 

• Trykk en gang på strømknappen. Du kommer til å høre: «Suspenderer».  
• Trykk på strømknappen en gang til. Du hører: «Avslutter, vennligst vent». 
• Like før enheten slås av, hører du: «Strøm av. Farvel». 
 

Gå til Standby-modus. 

• Trykk en gang på strømknappen. 
• Du kommer til å høre: «Suspenderer. Trykk igjen for å avslutte», deretter «Suspendert» når 
enheten går til standby-modus. 

Forlat Standby-modus. 

• Trykk på strømknappe eller utløserknapp 
 
Du hører: «Starter opp. Batteriet er (så mange) prosent ladet». 
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Ramme. 

Hold kameraet over tekst. Trykk og hold inne utløserknappen, velg område du ønsker å 
lese, slipp utløserknappen. OrCam Read starter å lese. 

Pil/markør. 

Hold kameraet over tekst. Trykk og hold inne utløserknappen, pek på sted du ønsker å 
starte å lese, slipp utløserknappen. OrCam Read starter å lese. 

 

Lesenavigasjon. 

Navigere i en hvilken som helst tekst. 

• For å ta pause i lesingen, dobbelttrykker du på utløserknappen. 
• For å gjenoppta lesingen, dobbelttrykker du på utløserknappen. 
• For å hoppe fremover, trykk på + knappen (samme som øker volumet). 
• For å hoppe tilbake, trykk på - knappen (samme som senker volumet). 
• For å slutte å lese, trykk på utløserknappen. 
• Når OrCam er ferdig med å lese, lager det en kimelyd. 

Bruk av headset 

Blåtann head settet må være paret med OrCam (se under).  

• Slå på OrCam Dersom OrCam er startet vekk den opp med trykk på utløserknappen. 
• Slå på head settet og la det starte opp.  
• OrCam Read kobler seg til head settet. 

Parring av blåtann head sett. 
Gå inn i menyen ved trykk og hold nede strømknappen, trykk på en av volumknappene (+, 
-) for så å slippe disse. Bla deg med en av volumknappene frem til tilkoblingsmeny. Gå inn 
med utløser knappen. Sett head settet i parrings modus (blinker blått/rødt). Trykk inn til 
koble til OrCamblåtann head sett. Når OrCam Read finner headsett bekreft med 
utløserknappen. Lyden er nå i head settet. Gå ut av meny ved å trykke på utløser knappen 
med 2 raske trykk til du er helt ute.  

Lesehastighet 

Lesehastigheten kan stilles mellom 100 og 280 ord i minuttet. Se hoved manual eller 
brukerområde på www.orcam.com for instruksjoner. 

 

http://www.orcam.com/

