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 OrCam  Read. 
EEN SLIMME PEN DIE TEKST OP ELK OPPERVLAK LEEST.
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© 2021 OrCam Technologies Ltd. Alle rechten voorbehouden.
OrCam® is het handelsmerk en de merknaam van OrCam Technologies Ltd. (“OrCam”) 
en OrCam is enige eigenaar van alle rechten en alle intellectuele-eigendomsrechten 
in deze richtlijnen en/of elk ander document dat door OrCam met betrekking hiermee is 
geproduceerd. De documenten zijn beschermd door de geldende wetten op de intellectuele 
eigendom, inclusief en zonder beperking auteursrechten, octrooien, ontwerpoctrooien, 
handelsmerken, know-how, bedrijfsgeheimen en internationale verdragen. Er worden 
hiermee geen vergunningen of rechten overgedragen aan de gebruiker van deze richtlijnen 
en de genoemde richtlijnen blijven het exclusieve eigendom van OrCam. Geen onderdeel 
van deze richtlijnen mag worden gebruikt, gereproduceerd, vertaald, geconverteerd, 
gemodificeerd, aangepast, weergegeven, opgeslagen in een database-systeem, 
gecommuniceerd of verzonden via enig middel, voor elk commercieel doel, inclusief en 
zonder beperking verkoop, doorverkoop, distributie, reproductie, vergunning, verhuur of 
lease zonder ontvangst van schriftelijke toestemming van OrCam. 
Een lijst van de octrooien van OrCam is te vinden op https://www.orcam.com/en/patents/.
OrCam geeft geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde bevestiging of garantie voor wat betreft 
de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze richtlijnen, die “als zodanig" 
wordt verschaft, en neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten 

of onnauwkeurigheden die in dit document kunnen voorkomen of voor een product dat in 
verband met dit document wordt geleverd.
OrCam-toestellen zijn bedoeld ter verbetering van het dagelijkse leven van mensen met 
visuele beperkingen. Zij zijn geen vervanging voor bestaande methoden of vormen van 
assistentie en men mag er niet op vertrouwen in omstandigheden die mogelijk 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. Raadpleeg 
de website van OrCam voor aanvullende veiligheidsinformatie: www.orcam.com/safety.
Om contact op te nemen met de ondersteuning van OrCam mailt u naar suppert@orcam.
com.
Voor de online gebruikshandleiding en opleidingsvideo's, of voor tips, advies en hulp bij het 
oplossen van problemen, bezoekt u www.orcam.com/user-area.

Bedrijfskantoren
OrCam Technologies
5 Kiryat HaMada St.
Jeruzalem 9777513
Israël
+972.2.591.7800

Verenigde Staten en Canada
OrCam Inc.
1115 Broadway, 11th floor
New York, NY 10010 VS
1.800.713.3741

Groot-Brittannië
OrCam VK.
60 Gresham Street
Londen EC2V 7BB
0800.358.5323

Duitsland
OrCam GmbH
Gustav-Heinemann-Ufer 58
50968 Keulen
+49 (0) 211 540 138 11

China
OrCam Shanghai Technology Consulting Co., Ltd.
奥看（上海）技术咨询有限公司
1277 W. Beijing Road Guolv Building 3/F,
Jing'an Shanghai +8618621553619Afdrukdatum: OrCam Read, Softwareversie 9.10, september 2021
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| www.orcam.com | info@orcam.com
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Inhoudsopgave.
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Om uw OrCam Read veilig en correct te gebruiken, moet 
u voorafgaand aan het eerste gebruik onze website op 
www.orcam.com/user-area bezoeken. U vindt er een 
gedetailleerde gebruikershandleiding, tutorialvideo's, 

tips, advies en ondersteuning voor probleemoplossing.
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1. OrCam Read-toestel 2. Snelgids 3.Wandoplader
4.Oplaadkabel 5. Bedrade koptelefoon 6.Sleutelkoord  7. Reinigingsdoek

Wat zit er in de doos?

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.
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Bedieningsknop

Volumeknoppen

Ledverklikkers 
batterij

Aan-/uit-knop

Laadpoort 
(type C)

Ooglus voor 
sleutelkoord

Luidspreker
Camera en 
lasers

Audio-
aansluiting 
(aux)

Aan/uit led-
lampje

Onderdelen en knoppen.
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OrCam Read opladen.
• Sluit de oplaadkabel aan op de laadpoort om de OrCam Read 

op te laden. Sluit de USB-stekker van de oplaadkabel aan op de 
wandoplader. Steek de oplader in een stopcontact.

• Laad het toestel drie uur op voor het eerste gebruik.  
• Daarna laadt de OrCam Read volledig op in 90-120 minuten.

Aan de slag.

De OrCam Read inschakelen.
Druk 2 seconden op de aan/uitknop tot u een pieptoon hoort. Wanneer 
het toestel aangaat, hoort u: “OrCam versie [xx] is gereed. Batterij is [XX] 
procent geladen".

Opladen Inschakelen
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Druk op de bedieningsknop.
Druk eenmaal op de bedieningsknop en de 
OrCam Read zal teksten lezen, streepjescodes 
of bankbiljetten herkennen, stoppen met lezen of 
selecties maken in het menu audio-instellingen.

Druk tweemaal op de bedieningsknop.
Druk tweemaal snel op de bedieningsknop 
om het lezen te pauzeren of te hervatten, of 
het menu audio-instellingen te verlaten.

Druk op een volumeknop.
Druk op een van de volumeknoppen om 
het volume aan te passen, terug of snel 
voorwaarts te gaan door tekst, of door het 
menu audio-instellingen te bladeren.

Druk op beide volumeknoppen.
Druk op beide volumeknoppen om tussen 
de laseraanwijzer-modi te schakelen.

Functies.
x2
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Kennismaking.
Automatisch onderbreken en uitschakelen.
Wanneer het toestel ingeschakeld is, kunt u met de 
modus Automatisch onderbreken de batterij sparen. 
De OrCam Read schakelt na drie minuten inactiviteit 
automatisch naar de onderbrekingsmodus. Na 3 uur 
in de onderbrekingsmodus schakelt hij zichzelf 
automatisch uit.
• Druk eenmaal op de aan/uitknop om de 

onderbrekingsmodus in te schakelen.
• Druk eenmaal op de aan/uitknop of de 

bedieningsknop om de onderbrekingsmodus te 
verlaten. 

• Druk eenmaal op de aan-/uit-knop om de OrCam 
Read uit te schakelen. Dan hoort u “Wordt 
onderbroken. Druk opnieuw om af te sluiten”. Druk 
nogmaals op de aan/uitknop.

Het volume instellen.
• Druk eenmaal op de plus ("+") volumeknop om 

het volume met één niveau te verhogen.
• Druk eenmaal op de min (“-") volumeknop om 

het volume met één niveau te verlagen.
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Functies.
Lezen of herkennen.
De OrCam Read kan tekst lezen en vooraf 
ingevoerde streepjescodes en bankbiljetten 
herkennen1.
1. Houd de OrCam Read rechtstreeks gericht 

op de tekst, de streepjescode of het 
bankbiljet, op een afstand van ongeveer 
15-35 cm van de tekst, de streepjescode 
of het bankbiljet. Zorg ervoor dat de lange 
zijde van het apparaat met alle knoppen 
naar boven is gericht.

2. Druk op de bedieningsknop. U zult dan 
een sluitergeluid van een camera horen.

3. De OrCam Read begint de tekst te lezen of 
herkent de streepjescode of het 
bankbiljet.

Opmerking: U kunt ook meer specifieke tekst 
lezen door lang op de bedieningsknop te 
drukken, tot 5 seconden. Terwijl u lang drukt, 
past u het randlaserframe of de 
muislaseraanwijzer aan om de gewenste 
tekst vast te leggen. Als u uw vinger niet 
binnen 5 seconden wegneemt, wordt de 
camera niet geactiveerd.
Leesnavigatie.
• Druk tweemaal op de bedieningsknop om 

het lezen te pauzeren of te hervatten.

• Druk eenmaal op de knop plus (“+”) of min 
(“-”) om een zin over te slaan.

• Druk eenmaal op de bedieningsknop om te 
stoppen met lezen. 

Laseraanwijzer-modi.
Er zijn twee laseraanwijzer-modi:
• "Rand" voor het lezen van omkaderde tekst.
• "Muis" om te beginnen met lezen op een 

specifieke locatie.
U kunt de laseraanwijzermodus wijzigen door 
tegelijkertijd op de volumeknoppen plus  
en min te drukken.
1 De herkenning van vooraf ingevoerde streepjescodes 
en bankbiljetten is alleen beschikbaar bij aankoop.
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het toestel terug naar het hoofdmenu of verlaat het het 
menu audio-instellingen.
Opmerking: Lees de volledige lijst met de beschikbare 
instellingen in de gebruikershandleiding van de OrCam 
Read of op de gebruikerspagina's van de OrCam-website. 

De datum en tijd instellen en laten zeggen.
• Ga naar de website: www.orcam.com/timeset om de 

interne klok in te stellen. Druk op de bedieningsknop om 
het commando "OrCam alstublieft installeer zone en 
tijd" op het scherm te lezen.

• Open het menu audio-instellingen om de huidige tijd en 
datum te horen. Ga vervolgens naar het menu Algemene 

Aanpassen en 
verbinden.
Opties in het menu Audio-instellingen.
Pas de instellingen van het toestel aan in het menu voor 
audio-instellingen. Om het te openen, houd u de aan/uitknop 
ingedrukt, drukt u op een van de volumeknoppen en laat u de 
aan/uitknop daarna los.
Luister in het menu audio-instellingen aandachtig nar de 
instructies voor het geluid. Druk eenmaal op de 
bedieningsknop om de geselecteerde optie te bevestigen; 
druk op een van de volumeknoppen om door de opties te 
bladeren. Als u tweemaal op de bedieningsknop drukt, keert 

instellingen om de tijd in te stellen.  De OrCam Read zal na 
enkele seconden de huidige tijd en/of datum zeggen.

Bluetooth verbinding.
Gebruik Bluetooth om uw OrCam met een externe 
luidspreker, oortelefoons te verbinden.
1. Op de luidspreker of hooftelefoon:

a. Druk op de Bluetooth-koppelknop. U ontvangt een 
audio-respons van de luidspreker of de hoofdtelefoon.

2. Met uw OrCam Read:
a. Open het menu audio-instellingen. Ga naar het menu 

Instellingenmenu voor verbinding maken en 
vervolgens naar het menu Bluetooth-instellingen.

b. Selecteer "Om verbinding te maken met een bluetooth 
audioapparaat, druk op de bedieningsknop, voor andere 
instellingen, druk op de volumeknoppen".
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1. Op uw computer of smartphone:
a. Ga naar www.orcam.com/wifiset.
b. Volg de instructies op het scherm om uw wifi-netwerk 

in te stellen.
c. Er verschijnt een QR-code op het scherm.

2. Met uw OrCam Read: 
a. Sluit de OrCam Read aan op de oplader.
b. Houd OrCam Read voor het scherm (computerscherm 

ongeveer 30-40 cm; smartphonescherm ongeveer 
15-20 cm) om de QR-code te scannen. 

c. Druk op de bedieningsknop.
OrCam Read maakt verschillende pieptonen tijdens het 
scannen van de QR-code en verbindt met het wifi-netwerk. 
OrCam Read zal aangeven wanneer er verbinding is.

c. Selecteer de luidspreker of hoofdtelefoon waarmee u 
verbinding wilt maken. 

Op sommige Bluetooth-luidsprekers of hoofdtelefoons hoort 
u een aankondiging "verbonden".
Mobiele app.
Met de app “OrCam Read” kunt u de instellingen van uw 
OrCam Read aanpassen, de leesnavigatie regelen en uw 
toestel vinden als u het kwijt bent, en de tutorials afspelen 
om te leren hoe u het toestel gebruikt.
1. Download de app “OrCam Read” in de app store van uw 

smartphone en controleer of Bluetooth ingeschakeld is.
2. Houd uw OrCam Read verticaal, met de camera naar het 

plafond gericht en dicht bij uw smartphone. Volg de 
instructies op het scherm tijdens het koppelen van uw 
toestel.

Belangrijk: De app is momenteel alleen beschikbaar voor 
iPhone- en iPad-gebruikers.
Opmerking: Lees de sectie Mobiele app in de 
gebruikershandleiding van de OrCam Read in de 
gebruikerszone van de website van OrCam om meer te leren 
over het installeren, koppelen en gebruiken van de app 
'”OrCam Read” met uw OrCam Read.

Verbinden met wifi en software-updates.
Door uw OrCam Read te verbinden met een wifi-netwerk, 
zorgt u ervoor dat uw toestel de nieuwste software-updates 
installeert. Het toestel moet tijdens het downloadproces ook 
op de oplader aangesloten zijn. Houd er rekening mee dat 
OrCam Read alleen 2,4 Ghz wifi ondersteunt, niet 5 Ghz wifi.
Om verbinding met uw wifi-netwerk te maken:
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Veiligheid en Waarschuwingen.
• Voordat u de OrCam gebruikt, moet u deze voorzorgsmaatregelen aandachtig lezen 

om gevaarlijke situaties te vermijden om een ideale prestatie van uw toestel te 
waarborgen:

• Behandel uw OrCam voorzichtig. Hij kan beschadigd raken als hij valt, verbrandt, 
doorboord of gekneld wordt. 

• Controleer uw OrCam op beschadigingen zoals barsten of deuken in de behuizing. 
Maak de behuizing van het toestel niet open.

• Controleer of de cameralens van de OrCam niet gebarsten, beschadigd of gekrast 
is.

• De lens mag niet bedekt of vuil zijn. Lees de reinigingsinstructie om uw OrCam goed 
schoon te maken.

• Gebruik uitsluitend de bij uw OrCam meegeleverde lader. Als u een andere lader 
gebruikt, kan dit uw garantie ongeldig maken, ernstig letsel veroorzaken of de 
OrCam beschadigen.

• Controleer of de oplader en de laadkabel niet beschadigd of stuk zijn.
• Vervang de batterij niet zelf; u kunt ze beschadigen, wat oververhitting en zelfs 

letsel kan veroorzaken. De batterij is ontworpen voor een minimale levensduur van 
twee jaar bij gemiddeld gebruik (gemiddeld één oplaadcyclus per week) waarna ze 
mogelijk vervangen moet worden. 

• De OrCam is ontworpen voor gebruik in een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 
40°C (32°F en 104°F) en in normale omstandigheden (relatieve vochtigheid van 
10% tot 90% RH en een atmosferische druk van maximaal 2000 m boven zeeniveau  

(700 hPa)). 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 (32°F 
tot 104°F) en bij een relatieve vochtigheid van 5% tot 90% en een atmosferische 
druk van 700 hPa tot 1060 hPa)). Als de OrCam oververhit raakt, zal hij zichzelf 
automatisch uitschakelen.

• De OrCam 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. Gebruik de OrCam niet in harde regen, op het strand of bij 
het zwembad, of in of bij een badkuip of douche. Dompel de OrCam nooit onder in 
vloeistof. De OrCam voldoet aan de normen van IP-code: IP22.

• Forceer nooit een stekker in een poort en oefen nooit te veel 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. De 
blootstelling van het toestel aan magnetische velden kan het toestel beschadigen 
of uw gegevens wissen.

• Wanneer u de OrCam 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.

• Als u problemen hebt met het gebruik van de OrCam of als het toestel of een van zijn 
componenten, zoals de cameralens, de behuizing of de lader, beschadigd worden of 
niet meer werken, moet u contact opnemen met OrCam Support. Probeer niet zelf 
reparaties uit te voeren. Uitsluitend daarvoor opgeleid OrCam-personeel mag uw 

toestel repareren of er onderhoud aan verrichten. Ongeoorloofde reparaties kunnen 
uw garantie ongeldig maken.

• OrCam raadt aan dat de gebruiker uit de buurt van achtergrondgeluid blijft, zodat hij 
of zij de OrCam beter kan horen. OrCam raadt aan dat de gebruiker een Bluetooth-
audioapparaat zoals een hoofdtelefoon gebruikt om in lawaaierige omgevingen de 
OrCam beter te kunnen horen.

• Indien u specifieke vragen hebt over het gebruik samen met een interne pacemaker 
en/of defibrillator en/of een cochleair implantaat, neemt u contact op met uw arts. 

• Indien u een allergische reactie krijgt van een of meer van de elementen van de 
OrCam, moet u onmiddellijk contact opnemen met een medische professional.

• Gebruik uw OrCam niet om medische etiketten te lezen.
• OrCam Read voldoet aan de standaardvoorwaarden in de VS en EU voor Klasse 1 

medische toestellen. De Orcam Read zal zichzelf uitschakelen.

Reiniging.
Reinig uw OrCam als hij volgens u vuil is of als hij door een andere gebruiker werd 
gebruikt. OrCam raadt aan het toestel en vooral de cameralens ten minste om de 
twee weken schoon te maken. 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, ze kunnen het toestel beschadigen. 
Stel het toestel niet bloot aan chemicaliën, zoals huishoudelijke reinigingsmiddelen, 
spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol of ammonia, ze kunnen het toestel beschadigen.
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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 gebruikershandleiding inclusief de belangrijke veiligheidsinstructies 
voordat u uw OrCam gaat gebruiken. Gebruik uw OrCam-toestel niet als u nog geen 
persoonlijke of online training door een bevoegde OrCam TrainerTM of een OrCam-
trainingsprogramma hebt ontvangen.
OrCam kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen als het product anders is 
gebruikt dan conform de instructies in de gebruikershandleiding. 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 kan informatie ontvangen van derden (d.w.z. streepjescodes van 
kruidenierswaren in geselecteerde landen). OrCam heeft informatie over 
streepjescodes van kruidenierswaren in Australië en Nieuw-Zeeland ontvangen van 
GS1 Australia. OrCam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid 
van de informatie verstrekt door derden.

Privacy.
OrCam respecteert uw recht op privacy en wij verbinden ons om de persoonsgegevens 
van onze klanten en gebruikers te beschermen en garanderen. Lees ons privacybeleid 
op https://www.orcam.com/privacy-policy//, waarin wordt beschreven hoe we 
persoonlijke gegevens van onze klanten en gebruikers verwerken in verband met 
door ons geleverde diensten, onze website en de mobiele applicatie OrCam Read 
(respectievelijk de "Diensten" en de "App"); de soorten persoonsgegevens die 
we verzamelen en verwerken; voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens 
gebruiken en verwerken; hoe uw persoonsgegevens worden beschermd; en met wie 
uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld.
Het is belangrijk voor ons om u in staat te stellen om ons privacybeleid en uw rechten 
in relatie met de persoonsgegevens die wij over u bewaren te begrijpen. U dient zich 
er ook van bewust te zijn dat we cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken 
om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website bezoekt, 
beschikbaar op www.orcam.com, om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke 
ervaring geven. Voor meer informatie over het gebruik van dergelijke technologieën, 
gelieve ons Cookiebeleid op https://www.orcam.com/en/cookies-policy/ raadplegen.
Indien u bezorgd bent dat uw privacy niet gedekt wordt door de volgende 
Privacyverklaring, gelieve contact met ons opnemen via: privacy@orcam.com en laat 
het ons weten.
Indien u ervoor kiest om de App te downloaden, gebruiken, ermee te communiceren, 
te registreren of ons gegevens te verstrekken in verband met de Diensten gaat u 
uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met 

deze Privacyverklaring. U mag de Diensten niet gebruiken en ons geen gegevens 
verstrekken indien u niet instemt met één van de onderstaande voorwaarden. Deze 
Privacyverklaring mag op geen enkele wijze worden uitgelegd om af te wijken van 
onze Gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst die tussen OrCam en u 
is afgesloten.

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 
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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. In geen geval zal de aansprakelijkheid van OrCam hoger zijn 
dan de prijs die voor het product is betaald.
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
(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 OrCam-medewerker
(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 

bevoegde 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.
Om uw toestel voor garantie te registreren, gaat u naar de website voor de registratie:
https://discover.orcam.com/warranty.
Als u denkt dat uw product garantie-ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op 
met support@orcam.com. 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 of zoals overeengekomen tussen u en 

OrCam op het moment van aankoop. Trainingskosten worden niet vergoed. Neem 
contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of OrCam Support voor het starten 
van het retourproces.
Volg de instructies van OrCam Support zorgvuldig wanneer u het OrCam-toestel retourneert. 
Het toestel moet zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen 
en moet op enigerlei wijze onbeschadigd zijn. Uw terugbetaling en hoe deze wordt 
verstrekt, kan verschillen, afhankelijk van hoe het toestel is gekocht, de staat ervan en 
hoelang u het toestel al heeft gehad.

OrCam verwerkt uw retourzending pas nadat de transporteur uw toestel heeft 
ontvangen en bij OrCam heeft afgeleverd. Het duurt gewoonlijk tot drie weken 
voordat OrCam uw retourzending heeft ontvangen en verwerkt (voor internationale 
zendingen waarbij lokale douane betrokken is, kan dit langer duren). Zodra OrCam 
uw terugbetaling heeft uitgevoerd, kan het langer duren voordat uw geld door uw 
financiële instelling op uw rekening beschikbaar is. Voor creditcardbetalingen kan het 
5 tot 10 werkdagen duren.
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met het OrCam ondersteuningsteam.

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 toestel genereert en gebruikt radiofrequentie-energie 
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en kan ze uitstralen. Indien het niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd 
en gebruikt, kan het schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. 
Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal 
optreden. Indien het toestel schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst 
veroorzaakt, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en opnieuw aan te zetten, 
wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen met een of meer van 
volgende maatregelen:
• 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 ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie 

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

VK Verantwoordelijk persoon: MEDES LIMITED
5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett,
Hertfordshire, Londen WD7 7AR, Engeland, VK
medes@arazygroup.com

FCC ID: 
2AAWI-READ

CE-conformConform de richtlijn 
inzake beperking 
van gevaarlijke 
stoffen (materialen 
en componenten)

Conform de richtlijn 
betreffende afgedankte 
elektrische en 
elektronische apparatuur
Neem contact op 
met OrCam voor de 
correcte afvoer.

Raadpleeg de 
gebruikersinstructies 
en handleiding

Geldende normen.
OrCam Read voldoet aan de 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/EEG van de 
Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen.





Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
T +32 50 39 49 49

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Namur (Jambes)
T +32 81 71 34 60 

Sensotec Antwerpen 
Antwerpse Steenweg 96
B-2940 Hoevenen-Stabroek
T+32 3 828 80 15 

Service & Support
T +32 50 40 47 47

M support@sensotec.bevisionary technology

Sensotec s.a.
www.sensotec.be
info@sensotec.be

Inhoudelijke of technische vragen over dit 
product? Vind je het antwoord niet in deze 
handleiding? Dan staan onze 
Service & Support collega’s voor je klaar.
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