Oversikt over menyen i OrCam MyEye 2 / MyReader 2.
Versjon 8.2, Oppdatering Mars 2019 .

For å gå inn i menyen, hold inne av/på knapp mens du sveiper på berøringslinjen.
Se også https://youtu.be/5BKm_NKZ6vM hvordan man går inn i menyen til OrCam.
Merk: For å gå ut av lydmenyen fra hovedmenyen, eller for å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på
berøringslinjen to ganger i rask rekkefølge.

1. Lesehastighet (ord per minutt): Angi mellom 100 (veldig sakte) og 300 (veldig rask), standard
er 160.
2. Endre volum: sett mellom 1 (veldig lavt) og 10 (veldig høyt).
3. Lesinnstillinger: inneholder forskjellige lesekonfigurasjoner;
3.1. Datoformat: måned / dag / år eller dag / måned / år.
3.2. Automatisk sidegjenkjenning: velg aktivert (standard) eller deaktivert.
3.3. Automatisk sidegjenkjenningstid: Angi mellom 2-10 sekunder (standard er 3 sekunder).
3.4. Lese navigering: velg aktivert (standard) eller deaktivert.
3.5. Lese navigasjons pause lyd : bestemmer pausetiden i lesemodus før du stopper lesemodus.
Pausetiden kan settes mellom 30 sekunder og 5 minutter.
3.6. Lese navigasjons pause-tid: bestemmer pausetiden i lesetilstand før du stopper lese
behandlingen.
4. Språkinnstillinger: inneholder et sett med språkkonfigurasjoner;
4.1. System språk: Velg mellom tilgjengelige språk for ditt systemgrensesnitt.
4.2. Lesespråk: Velg mellom tilgjengelige språk for tekstavlesning.
5. Bevegelse (gest) innstillinger: inneholder et sett med gest konfigurasjoner;

1

5.1. Stopp bevegelse: aktivert (standard) eller deaktivert.
5.2. Klokke bevegelse *: aktivert (standard) eller deaktivert.
5.3. Følsomhet på bevegelse: Høy, Middels eller Lav.
6. Meny for ansiktsinnstillinger *: inneholder ansiktsgjenkjenningskonfigurasjoner;
6.1. Innstillinger for ansiktsgjenkjenning: manuell, automatisk og fullautomatisk, samt om du
vil at hele innstillingen skal være aktivert (standard) eller helt deaktivert.
6.2. Ansiktsgjenkjenningstid: Denne funksjonen styrer hvor ofte enheten vil annonsere et kjent
ansikt. Enheten vil gjenta ansiktets navn mellom 5 sekunder og 10 minutter; Standardinnstillingen
er 30 sekunder.
6.3. Gjennomgå lagrede ansikter: gjør det mulig å fjerne et enkelt ansikt fra enhetens minne eller
ta opp navnet på nytt. Du kan også lære flere bilder av samme person.
6.4. Slett alle ansikter: Gjør det mulig å fjerne alle lagrede ansikter fra enhetens minne samtidig.
6.5. Ansiktsgjenkjenningsnivå: Angi mellom lavt, middels (standard) og høyt.
6.6. Ansikt Læringsinstruksjoner:
7. Produkter, strekkoder, sedler og farger Anerkjennelsesinnstillinger *: inneholder et sett
med identifikasjons innstillinger;
7.1. Gjennomgå lagrede produkter: gjør det mulig å fjerne et enkelt produkt fra enhetens minne
eller ta opp navnet på produktet på nytt.
7.2. Slett alle produkter: gjør det mulig å fjerne alle lagrede produkter fra enhetens minne
samtidig.
7.3. Produktgjenkjenning: aktivert eller deaktivert (som standard).
7.4. Gjennomgå lagrede strekkoder: gjør det mulig å fjerne et enkelt produkt fra enhetens minne
eller ta opp navnet på produktet på nytt.
7.5. Slett alle strekkoder: Gjør det mulig å fjerne alle lagrede strekkoder fra enhetens minne
samtidig.
7.6. Strekkode innstillinger for gjenkjenning: innstillingsalternativer: manuell ved å peke,
automatisk (aktivert som standard) eller helt deaktivert.
7.7. Sedler innstillinger for gjenkjenning: innstillingsalternativer: manuell med pek, automatisk
(aktivert som standard) eller helt deaktivert.
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7.8. Sedler Valutainnstillinger: aktiverer eller deaktiverer valutaer. Som standard er alle
relevante valutaer av en bestemt lokalitet aktivert.
7.9. Fargegjenkjenning: aktivert (som standard) eller deaktivert.
8. Tilkoblingsinnstillings innstillinger: inneholder konfigurasjoner for Wi-Fi og Bluetooth;
8.1. Bluetooth: Koble til høyttalere eller øretelefoner for lyd ut.
8.2. Wi-Fi: Koble til Wi-Fi for programvareoppdateringer.
9. Generell innstillingsmeny: inneholder flere avanserte konfigurasjoner;
9.1. Endre stemme: Velg mellom tilgjengelige mannlige og kvinnelige stemmer.
9.2. Angi dato og klokkeslett: angi klokkeslett, minutt, år, måned og dag og tidssone.
9.3. Opplæringsmodus: starte den innebygde opplæringsmodus.
9.4. Td for automatisk dvale modus: Angi mellom 1 minutt og 30 minutter.
9.5. Lyd tilbakemelding: sett tilbakemelding lyd på .
9.6. Tilbakestill alle brukerinnstillinger til standard: Gjenoppretter alle innstillinger til
fabrikkinnstillinger.
9.7. Kamera lyskompatibilitet: Velg mellom Europa 50Hz eller USA 60Hz.
9.8. Touch Bar sensitivitet: Denne funksjonen lar deg kontrollere følsomheten til Touch linja til
lav / medium / høy.
9.9. Meldinger om lysforhold: aktivert (som standard) eller deaktivert.
9.10. Auto lys: aktivert (som standard) eller deaktivert.
9.11. Stemmekommandoer: aktivert (som standard) eller deaktivert.
9.12. Kontaktinformasjon for OrCam: kunngjør OrCams kontaktinformasjon.
9.13. Enhets-serienummer: kunngjør enhetens serienummer.
9.14. Programvareversjonsinfo: kunngjør programvareversjonen som er installert på enheten.
10. Avslutt: dobbeltklikk for å gå ut av innstillingsmenyen.
SynSupport Nordic Eye
Tlf: 63825700

Epost: postnordiceye.no
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