Hei,
Programvare oppdatering Versjon 8.2 vil fra i morgen 7.3.19 være tilgjengelig for din
OrCam MyEye 2.
Versjon 8.2 har noen spennende nye funksjoner som vil gi deg flere funksjoner I din OrCam MyEye /
MyReader. Under er det listet opp disse funksjonene.
Bluetooth tilkobling – koble din enhet til Bluetooth hodetelefoner eller høyttaler. (Tilkobling via
innstillingsmenyen i din enhet. Gå til aktiver parring av Blåtann I hodetelefonen eller høyttaler).
Barkode læring (trykk og hold på touch linja for å legge til en ny barkode. Følg anvisningene)
Barkoden må holdes foran kameraet. (Gjelder bare OrCam MyEye ).
Ny språk mulighet- Bytt mellom system språk på din enhet. Gjøres i innstillingsmenyen på enheten.
Du kan velge mellom Norsk og Engelsk menyspråk.
Tale kommandoer- Er tilgjengelige ved bruk av engelsk språkmeny. Ta kontakt for informasjon.
OrCam tutorial modus – tillater nye brukere å trene på Basic funksjoner I OrCam 2.0. Gjøres via
innstillingsmenyen
Stille hvilemodus – Når enheten ikke har vært I bruke en tid vil den automatisk gå I hvilemodus.
Hvile modus vil bare bli annonsert med et lite bip. Våkne opp, vil også bare gi signalet bip.

For fullstendige instruksjoner om hvordan du bruker OrCam MyEye eller OrCam MyReaderenheten med versjon 8.2, vennligst se den oppdaterte brukerhåndboken på OrCamwebsiden.

Hvordan oppdatere til versjon 8.2
Se instruksjonene nedenfor for en trinnvis veiledning for å oppdatere OrCam MyEye 2programvaren.

Dersom du allerede har koblet deg til et nettverk.





Slå på enheten, sett I laderen. Du må være på det WiFi nettverket du koblet din OrCam til.
Din enhet vil automatisk koble seg til ditt WiFi nettverk og laste ned oppdateringen, for så å
installere den.
Følg lyd instruksjonene for å komplettere oppdateringen.
Lades opp etter oppdateringen.

Hvordan koble OrCam til et WiFi nettverk for programvare
oppdatering.








Først pass på at du er lokalisert til et nettverk som er passord beskyttet du har tilgang til.
Koble din OrCam MyEye 2 til laderen og sett i gang landingen.
På en PC eller smart telefon, gå til https://www.orcam.com/en/wifiset/
Skriv inn din WiFi nettverks navn og passord, og trykk knappen "Generer QR kode."
En QR kode vil komme frem. Gå deretter inn i menyen til OrCam under generelle innstilliger
og WIFI. Trykk koble til WIFI. Pek så OrCam MyEye mot QR koden og trykk på linjen .
Kameraet vill skanne QR koden. Hold kameraet foran QR koden til prosessen er ferdig. Den
vil plinge og gi flere pipe lyder når den kobler seg til WiFi nettverket.
Når den er tilkoblet vil ned lastingen starte og deretter starte innstalleringen. Følg lyd
instruksjonene for å komplettere oppdateringen.



Dersom du har spørsmål så ta kontakt med oss.

SynSupport Nordic Eye
Tlf: 63825700
Mail: post@nordiceye.no

