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OrCam MyEye  2 

MyEye 2 product 
Informatie.

Afmetingen:
76 x 21 x 14,9 mm/ 

3 x 0,83 x 0,59 in 

Gewicht: 22,5 

gr/0,79 Oz 

Apparaat & 
Doos: 553 gr / 

19.5 oz 

Accu 
3.7 V DC, 

nominale 320mAH 

Camera 
13 megapixelcamera

Geschikt voor mensen met een visuele beperking. 
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OrCam Myeye  2 

Wat is OrCam MyEye 2?
OrCam MyEye 2 is een onopvallende, draagbare 
en intelligente camera die: 

 Gedrukte tekst omzet in spraak (zowel nabij als veraf) 

 Gezichten herkent 

 Voorwerpen herkent 

 Barcodes leest (en kan bijleren) 

 Bankbiljetten herkent (€, $, £) 

 Kleuren herkent 

 De tijd aangeeft 

 Leest in 2 talen: Nederlands/Engels (andere talen     

zijn ook mogelijk) 

Verder: 

 Bluetooth verbinding met randapparatuur (b.v. oortelefoontje) 
mogelijk 

 Combinatie met BT gehoorapparaat mogelijk 

 Geen Wi-Fi verbinding nodig 

 Ingebouwde trainingsmodus 

Hoe is de OrCam te bedienen? 

De Orcam-gebruiker kan beslissen of hij: 

 Een hele pagina met tekst wil lezen 

 Een alinea met tekst wil lezen 

 Een afzonderlijke regel tekst wil lezen 

 Tijdens de leessessie kan de gebruiker pauzeren, vooruit- en 
achteruit scrollen in tekst. 

Voor alle functies instellingen hoeft u alleen maar op de OrCam 

te tikken, over de aanraakbalk te vegen, of te wijzen naar de 

tekst of het voorwerp. 
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OrCam MyEye 2 

Waarom kiezen voor OrCam MyEye 2? 

1. OrCam is het enige voorleesapparaat dat aan een brilmontuur 

kan worden bevestigd. De gebruiker heeft op deze manier 

altijd toegang tot gedrukte tekst (van papier of display), 

onafhankelijk van de locatie en met volledige privacy. 

2. OrCam is een lichtgewicht en mobiel te gebruiken hulpmiddel 

dat mensen met een visuele beperking of andere 

leesproblemen mogelijkheden biedt op de werkplek, bij de 

studie of in hun eigen persoonlijke omgeving. 

3. De OrCam MyEye heeft verschillende extra handige functies 

die de onafhankelijkheid in het dagelijks leven kunnen 

verbeteren. 
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Overzicht van functies. 

1. Lezen 

Gebruik ofwel automatische tekstherkenning, 

tik op de aanraakbalk, of wijs naar de tekst om 
het lezen te activeren. 

2. Gezichtsherkenning 

Sta recht voor de persoon die u wilt 

inprogrammeren (1m afstand en goed licht!). 

Leg uw vinger op de aanraakbalk en houd 

deze vast. Volg de gesproken instructies. 

3. Barcode herkenning 

Door middel van automatische 

herkenning. Houd het product voor u, 

draai het rond totdat de barcode wordt 

herkend. 

4. Barcode leren 

Om onbekende barcodes op te slaan houdt u 

de barcode voor u en legt u uw vinger op de 

aanraakbalk. Volg dan de gesproken 

instructies. 

5. Kleur herkenning 

Leg uw vinger op het voorwerp of oppervlak 

waarvan u de kleur wilt weten. Laat uw 

vinger erop liggen totdat de kleur genoemd 

wordt. 

6. Herkenning van bankbiljetten 

Houd het bankbiljet voor u. Met de 

automatische herkenning, aanwijzen of tikken 

wordt de waarde van het bankbiljet genoemd. 
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Overzicht van Functies. 

    7.     Horloge-gebaar 

Til uw hand en pols voor uw gezicht (alsof u op 
een horloge kijkt) om de tijd en datum te horen. 

8.    Leest in twee talen 

Leest in 2 talen: Nederlands en Engels (andere 
talen ook mogelijk). 

9. Spraak opdrachten (nog niet in NL!) 

Dubbeltik op de aanraakbalk. Wacht op het 
signaal en spreek de opdracht uit. 

10. Bluetooth- connectiviteit 

Ga in het instellingen menu (verbinding maken) 

om verbinding te maken met een speaker of 

hoofdtelefoon. 

11. Wi-Fi-updates 

Sluit de oplader aan op het lichtnet en uw 

OrCam en log in op de computer voor 

automatische updates  

www.orcam.com/nl/wifiset/
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Lezen. 

1)  Automatisch lezen 

Bij automatisch lezen kan OrCam tekst lezen zonder aanwijzing 
of tik op de aanraakbalk. Kijk gedurende enkele seconden (in te 
stellen in het hoofdmenu) naar de tekst en OrCam zal 
automatisch beginnen met het voorlezen van alle tekst welke 
zich binnen het bereik van de camera bevindt. De camera heeft 
een hoek van 80°.  Dit betekent dat OrCam op een afstand van 
ongeveer 45cm een heel A4 of 2 pagina’s van een boek kan 
overzien. 

2)  Lezen door aantikken 

Door de aanraakbalk licht aan te tikken geeft u OrCam de 
opdracht een leessessie te beginnen. Alle tekst binnen het 
bereik van de camera wordt voorgelezen. 

3)  Lezen door aanwijzing 

Wijs met een omhoog gerichte wijsvinger naar de tekst. Wacht 
op het dubbele piepsignaal dat aangeeft dat OrCam uw vinger 
heeft herkend. Haal uw vinger weg voor de tekst. OrCam leest 
nu de tekst die u hebt aangewezen. 

4)  Lezen door aanraking 

Leg uw vinger op de tekst en laat deze liggen. Wacht een 
ogenblik en OrCam zal ongeveer 1cm boven uw vinger 
beginnen met lezen. Schuif uw vinger over de pagina naar een 
ander gedeelte van de tekst en OrCam volgt uw vinger.



8 

OrCam MyEye  2

Gezichtsherkenning. 
Om dit gezicht op te slaan: Houd deze pagina voor u, leg 
uw vinger op de aanraakbalk en volg de gesproken 
instructies van de MyEye 2. 
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Kleurherkenning. 
Leg uw vinger op het object of oppervlak waarvan u de 
kleur wilt weten. Laat uw vinger liggen en wacht tot 
OrCam de kleur heeft genoemd. 
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Barcode herkenning. 
Hou het product voor uw gezicht en draai het rond. 
Wacht tot de OrCam de barcode automatisch heeft 
herkend en de produktinformatie noemt. Of wijs 
naar de barcode en wacht tot de produktinformatie 
wordt genoemd.
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Barcode 
programmeren. 
Richt de camera op de barcode. Leg uw vinger op de 
aanraakbalk en laat deze liggen. Volg daarnade
gesproken instructies. 
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Talen. 
OrCam leest zowel Engels als Nederlands (andere 
talen zijn ook mogelijk). Door het inschakelen van 
de automatische taalherkenning leest OrCam 
automatisch in Engelse of Nederlandse teksten 
zonder dat u instellingen hoeft te wijzigen. 

OrCam reads both English and Dutch (other 
languages are also possible). By enabling 
automatic language recognition, OrCam 
automatically reads English or Dutch texts without 
the need to change settings.
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OrCam myReader  2 

OrCam accessoires. 

OrCam- oortelefoons.
Onderweg naar je OrCam luisteren

 Persoonlijke oortelefoon voor lawaaierige 
omgevingen 

 Volledige privacy verzekerd bij het gebruik 

van uw OrCam MyEye of OrCam MyReader 

 Eenvoudige Bluetooth-verbinding uw OrCam

 Tot 6 uur accuduur bij continue gebruik 

 Ondersteunt slaap-en 

energiebesparingsmodus op uw 

apparaat 

 Micro-USB- oplaad  poort 
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OrCam charge me.
Gebruik je OrCam onderweg 

 Quick charger voor OrCam MyEye en 

OrCam MyReader 

 Biedt 4 volledige laadcycli voor maximaal 

10 uur continu gebruik van uw OrCam 

 Ingebouwde riemclip voor draagcomfort 

 Lichtgewicht en  compact ontwerp 

 USB naar type C oplaadpoort 
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OrCam myReader  | Orcam  myeye 

FAQ'S. 
 Wat is gedekt in de OrCam-garantie? 

De garantie van OrCam MyEye dekt fabrieksfouten in software 

en materialen. De garantie is 2 jaar geldig vanaf de datum van 

aankoop. Voor de duur van de garantie biedt OrCam gratis 

software-updates. Voor volledige informatie over de garantie van 

OrCam raadpleegt u de gebruikershandleiding in het 

gebruikersgedeelte van de website van OrCam. 

Omvat geen accidentele schade door eigen toedoen! 

 Wat is het proces wanneer OrCam niet 

goed werkt? 

Neemt u hiervoor contact op met uw leverancier. Uw OrCam 

wordt ter beoordeling teruggestuurd naar de fabriek. OrCam 

bepaalt of probleem onder de garantie valt of dat de 

gebruiker verantwoordelijk is voor reparaties en verzending. 

 Wie kan een demo van de OrCam verzorgen? 

Alleen een gecertificeerde OrCam distributeur, 

wederverkoper of trainer. Zelftrainings hulpmiddelen zoals 

instructievideo's en gebruikershandleidingen zijn 

beschikbaar op de website van Orcam. 

 Hoeveel geheugen heeft een OrCam? 

De OrCam heeft voldoende intern geheugen om 100 

gezichten, 200 voorwerpen en 100 barcodes op te slaan. 
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OrCam myReader  | Orcam  myeye 

FAQ'S. 

 Moet ik de batterij opladen? 

De batterij is oplaadbaar en de gebruiksduur is maximaal 2 uur 

bij continu gebruik. Laadt in 40 minuten vol met een USB-

kabel. De OrCam ChargeMe met ingebouwde riemclip en een 

Power Pack zijn ook beschikbaar. 

 Hoe vindt de camera tekst? 

De camera zoekt naar teksten in het frame. Het analyseert het beeld 

volgens een algoritme waarmee de camera onderscheid kan maken 

tussen relevante en niet-relevante gegevens. 

 Kun je de OrCam gebruiken als je blind bent? 

Ja, OrCam MyEye is geschikt voor elke oogaandoening en 

bij elke gezichtsscherpte. Maar OrCam MyEye verbetert het 

gezichtsvermogen niet! OrCam helpt mensen die visueel 

gehandicapt of blind zijn om tekst te lezen en dagelijkse 

taken uit te voeren, zoals winkelen en het lezen van post. 

 Hoe wordt OrCam op mijn bril bevestigd? 

OrCam MyEye clips passen op bijna elk brilmontuur door het 

monteren van een eenvoudig te bevestigen magneetadapter.  

OrCam past niet op wrap around monturen of monturen 

met zeer dunne draadframes. Indien de gebruiker niet 

brildragend is, wordt OrCam geleverd met een standaard 

brilmontuur.
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OrCam myReader  | Orcam  myEye 

FAQ'S. 

 Internet 

OrCam MyEye heeft geen internetverbinding nodig om te kunnen 

werken. Dit zorgt voor constant gebruik waar u ook bent en zorgt 

tevens voor volledige privacy van uw informatie. 

OrCam MyEye maakt alleen verbinding met het internet om de eigen 

software te bijwerken. 

 Regen /waterdicht 

U kunt OrCam MyEye gebruiken in lichte regen of sneeuw 

(OrCam is spatwaterdicht maar niet waterbestendig). 

 Updates 

Als u uw OrCam wilt updaten, hoeft u alleen maar in te pluggen en 

verbinding te maken met uw Wi-Fi-netwerk. Wanneer er een nieuwe 

softwareversie beschikbaar is, wordt deze automatisch gedownload.
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Disclaimer. 
OrCam MyEye, de meest geavanceerde draagbare ondersteunende 

technologie, biedt onafhankelijkheid door toegang tot visuele 

informatie toe te staan, overgebracht door audio, op een kleine 

camera die kan worden bevestigd aan bijna elk brilmontuur. Met 

behulp van kunstmatige intelligentie, leest het tekst, herkent 

gezichten, identificeert producten en meer. OrCam’s maken de 

toegang tot visuele informatie hoorbaar. Het verbetert het 

gezichtsvermogen niet. Gebruik maken van de OrCam vereist dat de 

gebruiker de controle over zijn hoofd en handen heeft, en kan horen 

(met of zonder gehoorapparaten).
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