
Figuur 1/OrCam Read 

Beknopte gebruiksaanwijzing 
OrCam Read 

 

 
Inhoud van de doos: 
 

 OrCam Read apparaat 
 Oplaadstekker 
 Oplaadsnoer 
 Oortelefoontje 
 Opbergetui 
 Omhangkoord 

 

Opstarten: 
Druk de langwerpige aan/uitknop aan de achterzijde van het apparaat 
gedurende 2 seconden in. Er klinkt een piepsignaal en het systeem gaat 
opstarten. Dit duurt ongeveer 20 seconden. Zodra het systeem is 
opgestart hoort u: “Orcam versie … is gereed, de accu is … % opgeladen”. 
De blauwe indicatielampjes naast de aan/uitknop gaan aan. Het systeem 
is nu klaar voor gebruik. 
 

Leessessie starten: 
Hou de OrCam Read vast als een pen en leg uw wijsvinger op de ronde 
bedieningsknop aan de voorzijde van het apparaat. Richt de OrCam Read 
op de tekst en hou de bedieningsknop ingedrukt. Het laserlicht gaat aan 
en u ziet een rechthoek (frame) of een pijltje (cursor) op de tekst 
geprojecteerd. Door de OrCam Read dichterbij of verder van de tekst af te 
houden kunt u met de frame-modus meerdere blokken tekst, een A4 of 
artikel in een tijdschrift selecteren. Met het pijltje (cursor) geeft u aan 
waar de leessessie moet beginnen. Laat de bedieningsknop los en het 
systeem zal een foto van de tekst maken en deze vervolgens voorlezen. 
 

Leessessie stoppen: 
Druk éénmaal kort op de bedieningsknop om de leessessie te stoppen. 
 

Leessessie pauzeren: 
Druk tweemaal kort op de bedieningsknop om de leessessie te pauzeren. 
 

Leessessie hervatten: 
Als het lezen is gepauzeerd, drukt u tweemaal op de bedieningsknop om 
het lezen te hervatten. 
 
 
 



 
 

Voor- of achteruit spoelen in de tekst: 
Druk kort op de plus (+) of min (-) knop onder de bedieningsknop om 
voor- of achteruit in de tekst te spoelen. Het systeem springt dan naar het 
volgende of vorige leesteken. 
 

Volume instellen: 
Druk kort op de plus (+) of min (-) knop onder de bedieningsknop om het 
volume in te stellen. NB: Volume instellen kan alleen als het systeem 
niet aan het lezen is. Tijdens het lezen fungeren de plus- en min-
knop om voor of achteruit in de tekst te spoelen. 
 

Lasermodus wisselen: 
Door de plus (+) en min (-) knoppen tegelijkertijd (!) in te drukken kunt 
u de lasermodus wisselen.  
 
Laser 1): Frame modus. U ziet een rechthoek (frame) op het papier 
geprojecteerd waarmee u, door het apparaat dichterbij of verder weg van 
het papier te houden, meerder blokken tekst kunt selecteren. 
 
Laser 2): Cursor modus. U ziet een pijltje (cursor) op het papier 
geprojecteerd waarmee u kunt aangeven welk specifiek blok tekst u wilt 
lezen. 
 

Instellingenmenu openen: 
Door de aan/uitknop en de min (-) knop tegelijkertijd (!) in te drukken 
kunt u het instellingenmenu openen. Met de plus (+) en min (-) knop kunt 
u door het menu scrollen, met de bedieningsknop kunt u wijzigingen 
aanbrengen. Om het instellingenmenu te verlaten drukt u tweemaal kort 
op de bedieningsknop. 
 

Instellingenmenu: 
Het instellingenmenu kent de volgende opties: 

1. Leessnelheid instellen 
2. Volume instellen 
3. Leesinstellingen 
4. Instellingen voor taal 
5. Landen 
6. Verbinding maken 
7. Algemene instellingen (waaronder stemmen) 

 

Interne accu opladen: 
Sluit het oplaadsnoer aan op de USB-C poort (langwerpige opening naast 
de aan/uitknop) en steek de stekker in het stopcontact. Het opladen duurt 
30 tot 45 minuten. 
 



Afsluiten en standby stand: 
Druk éénmaal op de aan/uitknop om naar standby te gaan. U hoort: 
“wordt onderbroken”, druk tweemaal om af te sluiten. Het afsluiten duurt 
een paar seconden. U hoort: “uitgeschakeld, tot ziens”. 
 
 
 
 


