
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notkunarleiðbeiningar 

V 4.2 



 



Almennar varúðarráðstafanir  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARÚÐ:  

• Ef þú ert með hjartagangráð skaltu EKKI bera búnaðinn á þér í 

hálsbandi (e. lanyard).  

• Notkun höfuðbúnaðarins getur valdið aukaáhrifum til skamms 

tíma, svo sem: ógleði, sjóveiki, áttavillu/áttamissi, höfuðverkjum, 

þreytu í augum, móðukenndri sýn. Þessar aukaverkanir minnka 

vanalega eftir ákveðinn aðlögunartíma.  

• Ef þú finnur fyrir aukaáhrifum skaltu hætta notkun búnaðarins 

og halda kyrru fyrir þar til áhrifin líða hjá. Hafðu samband við 

lækni ef áhrifin hverfa ekki.  

• Ekki kveikja á aðgengisvalmöguleikum (e. accessibility options) 

á símaskjánum, eða læsa skjánum. Það mun valda vandamálum.  

  

Forðist að skilja eftir í beinu sólarljósi.  

Haldið þurru. 

Notið IrisVision höfuðbúnaðinn aldrei á 

göngu.  

Notið IrisVision búnaðinn aldrei í akstri.  

IrisVison-búnaðurinn talar – en það er 

hægt að slökkva á raddskipunarvirkni.   
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IrisVision LIVE notkunarleiðbeiningar 

Heiti á frummáli: IrisVision LIVE User Guide  

IVS-LAB-0001 Rev B  

© 2020 IrisVision™. Öll réttindi áskilin.   

Öll vörumerki eru í eigu IrisVision™, nema annað sé tekið fram.  

 

IrisVision, Global er eigandi einkaleyfis nr. 10.444.833  

 

ATHUGIÐ: Með því að kveikja á IrisVision höfuðbúnaðinum 

samþykkir þú notkunarskilmálana eins og þeim er lýst í 

notendaskilmálum (e. End User License Agreement (EULA)), sjá 

nánar:  

www.irisvision.com/legal  

https://irisvision.com/eula/  

 

  

http://www.irisvision.com/legal
https://irisvision.com/eula/
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Innihald heftisins:  
 

 

Almennar varúðarráðstafanir ................................................. 1 

Innihald heftisins: ................................................................ 3 

Um IrisVision ...................................................................... 5 

Hvað er innifalið? ................................................................. 6 

Uppsetning nettengingar ..................................................... 14 

Þráðlausa hleðslustöðin – leiðbeiningar ................................. 20 

Tækið tengt í hleðslubanka með segulsnúrunni ....................... 23 

Höfuðbúnaður – yfirlit ........................................................ 24 

Notkun IrisVision ............................................................... 27 

1. skref – Kveikt á tækinu ................................................. 27 

2. skref – Búnaðurinn settur upp ........................................ 28 

3. skref – Fókusinn stilltur ................................................ 29 

4. skref – Stillingar .......................................................... 31 

5. skref – Þysja inn og þysja út .......................................... 33 

Myndatökuhnappur .......................................................... 35 

Til að slökkva á Irisvision-tækinu ....................................... 37 

IrisVision hamir (e. modes) ................................................. 38 

Umhverfi - Scene mode .................................................... 38 

Umhverfi með loftbólu – Scene with bubble ......................... 39 

RP (Retinitis Pigmentosa) / sjónukyrkingur .......................... 41 

Sjónvarp – Television ....................................................... 42 

Tvískipt – Bioptic ............................................................. 43 

Lestur – Reading ............................................................. 44 

Umsnúinn lestur – Reading inverted ................................... 45 

Lestrarlína – Reading line ................................................. 46 

Lestur með grænu – Reading green .................................... 47 

Lestur með gulu – Reading yellow ...................................... 48 
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Upplestur á texta (aðeins enska) – IrisReader ...................... 49 

Myndasafn – Photo gallery ................................................ 50 

Myndbandsspilari – Video player ........................................ 52 

Ráðleggingar varðandi notkun ............................................. 56 

Bilanaleit .......................................................................... 57 

Ábendingar um þrif á IrisVision-búnaðinum ............................ 58 

Raddskipanir – Voice commands .......................................... 59 

Voice Commands ............................................................. 59 

Mode Navigation Commands ............................................. 60 

 

 

  



5 
Sjónstöðin   IrisVision notkunarleiðbeiningar 

Velkomin  

Þakka þér fyrir að kaupa IrisVision-tækið. Þessi leiðarvísir 

inniheldur þau grundvallaratriði sem þarf til að setja upp 

og nota IrisVision-búnaðinn.  

 

Ítarlegri aðstoð og lausn vandamála fæst með því að hafa 

samband við sérfræðing hjá IrisVision.  

 

Um IrisVision  
IrisVision er FDA*-skráð hjálpartæki í flokki 1, sem 

sameinar fyrsta flokks sýndarveruleikatækni frá Samsung 

og sérútbúinn hugbúnað hannaðan af fremstu 

sjónskerðingasérfræðingum bandarísku þjóðarinnar við 

Háskóla Johns Hopkins.  

 

IrisVision er áhrifamesta lausnin sem býðst einstaklingum 

með augnbotnahrörnun, breytingar í sjónu vegna 

sykursýki, gláku, RP/sjónukyrking, og aðra sjóntengda 

kvilla.  

 

 

* FDA (Food and Drug Administration) er matvæla- og 

lyfjastofnun bandaríska ríkisins.  

  



6 
Sjónstöðin   IrisVision notkunarleiðbeiningar 

Hvað er innifalið? 
 

IrisVision-tækinu fylgja eftirfarandi hlutir:  

• IrisVision snjalltæki 

• Höfuðbúnaður 

• Þráðlaus hleðslustöð 

• Hraðhleðslukubbur og snúra 

• Fléttuð segulsnúra og hleðslutæki 

• Taska fyrir tækið 

• Hálsband 

• Hleðslusnúra 

• Hreinsiklútur 

ATHUGIÐ: Heyrnartól og hleðslubanki fylgir ekki, en er 

hægt að kaupa sérstaklega. 
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Hvað er innifalið:  

IrisVision-snjalltækið (séð framan og aftan á) 
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Hvað er innifalið:  

Höfuðbúnaður með stillanlegum böndum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séð aftan á búnaðinn  
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Hvað er innifalið:  

Þráðlaus hleðslustöð 
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Hvað er innifalið:  

Hraðhleðslukubbur og snúra (til að nota með þráðlausu 

hleðslustöðinni)  
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Hvað er innifalið:  

Fléttuð segulsnúra  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATHUGIÐ: Notist ekki til að hlaða Irisvision-tækið. Sjá 

leiðbeiningar á bls. 23.  
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Hvað er innifalið:  

Taska fyrir tækið   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATHUGIÐ: Takið töskuna með þegar nota á búnaðinn 

utandyra. Þegar tækið er ekki í notkun skal setja það í 

töskuna til að draga úr óþarfa hnjaski og verja gegn veðri 

og vindum.  
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Ekki innifalið:  

Heyrnartól til að horfa á myndskeið fylgja ekki með 

Irisvision Live, en á meðfylgjandi mynd sést hvar hægt er 

að tengja þau við tækið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd af framhlið búnaðarins sem sýnir hvar heyrnartólum 

er stungið í samband við tækið.  
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Uppsetning nettengingar 

IrisVision-tækið má stilla til að tengjast við þráðlaust net 

(Wi-Fi). Nettenging gerir stuðning við notendur okkar 

skilvirkari, og gerir þér kleift að nota myndskeiðs-haminn 

(e. Video player mode). 

ATHUGIÐ: IrisVision virkar án þess að þráðlaust net sé 

til staðar.  

  

1. skref: IrisVision snjalltækið tekið úr 

höfuðbúnaðinum. 

Losaðu IrisVision snjalltækið úr búnaðinum með því því 

að þrýsta klemmu (sjá á mynd) í átt frá snjalltækinu. 

Takið snjalltækið varlega frá og leggið búnaðinn til hliðar.   

 

  

Klemma 
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2. skref: Kveikt á snjalltækinu.  

Ýtið á ræsihnappinn hægra megin á tækinu og haldið 

honum niðri í 5 sek., eða þar til snjalltækið byrjar að titra 

(sjá mynd fyrir neðan).  

 

 

  

Ræsihnappur 

(e. Power button) 
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3. skref: Tengt við þráðlaust net.  

 

• Farið á heimaskjá. Strjúkið 

upp á við frá skjánum 

neðanverðum og ýtið á litla 

hvíta kassann.  

 

 

• Veljið IrisVision Manager – 

smáforritið.  

 

 

• Veljið Setup Wifi. 
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3. skref: Tengt við þráðlaust net – 

framhald   

 

• Kveikið á þráðlausri 

nettengingu (Wi-Fi) 
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3. skref: Tengt við þráðlaust net – 

framhald    

 

• Veldu þráðlausa netið sem þú 

vilt tengjast, og sláðu inn 

lykilorðið á það.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATHUGIÐ: IrisVision þarf ekki nettengingu til að virka, 

en hún er nauðsynleg til að nota Alexu og spila 

myndskeið (e. Video player).    
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4. skref: Að tengja snjalltækið við 

höfuðbúnaðinn 

 

1. Setjið snjalltækið inn í búnaðinn með því að láta gulu 

doppurnar standast á, eins og sýnt er á myndinni  fyrir 

neðan.  

 

 

 

 

 

2. Festið snjalltækið tryggilega við búnaðinn með því að 

þrýsta snjalltækinu upp að hrökklásnum, eins og sýnt er 

fyrir neðan.    

 

 

 

 

 

 

ATHUGIÐ: Þegar snjalltækið er rétt tengt við 

höfuðbúnaðinn heyrist sagt „Device inserted 

correctly.” Ef engin staðfesting heyrist þá er snjalltækið 

ekki rétt tengt og stjórnborð búnaðarins mun ekki virka. 

Fullvissið ykkur um að tækið tali áður en það er fest 

tryggilega við höfuðbúnaðinn.    
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Þráðlausa hleðslustöðin – leiðbeiningar  
IrisVision búnaðurinn þarf u.þ.b. 5 klst til að ná fullri 

hleðslu og fer sjálfkrafa í Fókus-stillingu (e. Focus mode) 

þegar kveikt er á honum.  

ATHUGIÐ:  

Hægt er að hlaða tækið með snjalltækið uppsett í 

búnaðinum, eða hlaða snjalltækið eitt og sér.  

Búnaðurinn sofnar ekki þegar hann er í sjónvarpsstillingu 

(e. Television mode). Ekki er mælt með að búnaðurinn sé 

hlaðinn meðan hann er í sjónvarpsstillingu.  

1. Stingið þráðlausu hleðslustöðinni í samband.  

2. Snúið Fókus-hjólinu til hægri áður en þið takið tækið af 

ykkur.   

3. Setjið IrisVision-höfuðbúnaðinn með miðju 

framhliðarinnar niður á hleðslustöðina. Ef raddskilaboð (e. 

voice prompts) eru virk muntu heyra talboð, og rautt ljós 

lýsir upp hleðslustöðina þegar búnaðurinn er rétt 

staðsettur á hleðslustöðinni.  

4. Ef þú heyrir EKKI þennan tón eða sérð ljós lýsa upp 

hleðslustöðina:  

• Passið upp á að böndin séu utan við búnaðinn þegar 

hann er í hleðslu til að tryggja að skynjarinn sé ekki 

virkjaður.  

• Fjarlægið snjalltækið úr búnaðinum og setjið bakhlið 

snjalltækisins (ekki skjáinn) beint á hleðslustöðina í 

staðinn. Leiðbeiningar um að taka snjalltækið úr 

búnaðinum er að finna á bls. 14. 
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Leggið búnaðinn á hvolf, gula doppan á búnaðinum þarf 

að standast á við gulu doppuna á hleðslustöðinni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef kveikt er á búnaðinum muntu heyra talboð sem 

staðfesta að búnaðurinn sé í hleðslu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Skjárinn verður svartur nokkrum mínútum eftir að 

búnaðurinn er settur í hleðslu. Þegar snjalltækið er 

fullhlaðið heyrast talboð; „Charging completed“ (ef 

talboð eru virk).   
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Rafhlaðan í IrisVision endist í 3 klst. Hún getur enst 

lengur ef hún er ekki í stöðugri notkun, og allan daginn (8 

til 10 klst) í biðstöðu. Þú nýtir endinguna best með því að 

slökkva á búnaðinum þegar hann er ekki í notkun.   
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Tækið tengt í hleðslubanka með 

segulsnúrunni  

Í stað þess að nota innbyggðu rafhlöðuna sem orkugjafa 

fyrir IrisVision-búnaðinn er hægt að tengja hann við 

hleðslubanka (ekki innifalinn) með segulsnúrunni. Það er 

hentugt ef þú vilt horfa á myndbönd og sjónvarp; þá er 

búnaðurinn með stöðuga hleðslu án þess að það gangi 

mikið á innbyggðu rafhlöðuna.  

 

ATHUGIÐ:  

• Svo lengi sem innbyggða rafhlaðan er með a.m.k. 70% 

hleðslu þá viðhelst sú hleðsla sé hleðslubanki notaður.  

• Hleðslubanki hleður ekki innbyggðu rafhlöðuna.  

• Höfuðbúnaðurinn kann að ofhitna. Ef hann ofhitnar, 

aftengið þá segulsnúruna og leyfið búnaðinum að kólna 

niður.  

• Setjið ekki búnað, sem hefur ofhitnað, á þráðlausu 

hleðslustöðina fyrr en hann hefur fengið að kólna í 

a.m.k. 15 mínútur.  

• Til að aftengja segulsnúruna úr búnaðinum, hallið 

snúrufestingunni til að rjúfa segulsambandið.  

Mikilvægt! Ekki nota segulsnúruna til að hlaða 

Irisvision-tækið. Segulsnúruna á einungis að nota á 

meðan tækið er í notkun, til að viðhalda hleðslu á 

rafhlöðunni. Þegar tækið er ekki lengur í notkun 

ætti að aftengja snúruna til að koma í veg fyrir 

skemmdir á búnaðinum.  

Sjá mynd á bls. 25 af því hvar segulsnúran er tengd við 

búnaðinn.   
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Höfuðbúnaður – yfirlit  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Ham-hnappur  

(e. Mode button) 

Myndatökuhnappur  

(e. Snapshot button) 

Snertiflötur  

(e. Touchpad) 
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Höfuðbúnaður – yfirlit. Framhald.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fókus-

hjól 

Ræsihnappur 

Tengi fyrir 

segulsnúru 
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Höfuðbúnaður – yfirlit. Framhald.  

IrisVision snjalltæki  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Ræsihnappur 

Innstunga fyrir hraðhleðslu  

(fyrir hraðhleðslusnúru og -kubb) 

Hljóðstyrks-

hnappur  

(e. Volume 

button) 
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Notkun IrisVision  

 

1. skref – Kveikt á tækinu  
Kveikið á snjalltækinu með því að halda hvíta hnappnum 

niðri í 5 sekúndur. Titringur gefur til kynna að búnaðurinn 

sé að kveikja á sér.  
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Notkun IrisVision:  

2. skref – Búnaðurinn settur upp 
 

Takkarnir og snertiflötur höfuðbúnaðarins virka ekki 

þegar notandinn er ekki með búnaðinn á höfðinu. Við 

mælum með að þú notir þín venjulegu sjóngleraugu við 

notkun búnaðarins.   

1. Setjið búnaðinn yfir augun og dragið stilliböndin 

aftur fyrir höfuðið.  

2. Stilltu böndin og festu þau með riflásnum (franska 

rennilásnum) til að búnaðurinn sitji sem best.  

 

ATHUGIÐ: Ekki ganga um með IrisVision búnaðinn á 

höfðinu.  
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Notkun IrisVision:  

3. skref – Fókusinn stilltur  
 

Ofan á miðjum búnaðinum er fókushjól. Snúið því rólega 

til að stilla fókusinn, svipað og þegar sjónauki er stilltur.   

1. Þegar kveikt er á búnaðinum ætti fókusstillingin að 

birtast sjálfkrafa innan 30 sekúndna. Hún sýnir mynd 

af strandstólum. Sé búnaðurinn ekki í fókusstillingu 

skaltu ýta á stillihnappinn (e. Mode button) þar til þú 

heyrir „Fókus“ og sérð orðið með stórum stöfum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Núllstillið fókusinn með því að snúa hjólinu eins langt 

til vinstri og hægt er.  

3. Snúið hjólinu rólega til hægri þar til hluturinn er 

kominn í fókus. Þú getur snúið hjólinu hvort sem er 

til hægri eða vinstri eftir þörfum.  

4. Veljið hlut sem er i a.m.k. 120 cm (4 feta) fjarlægð 

til að horfa á í gegnum skjáinn. Prófið að horfa á 

mynd á veggnum eða andlit fjölskyldumeðlims.    
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Fókus-

hjól 
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Notkun IrisVision:  

4. skref – Stillingar  
 

Í IrisVision-búnaðnum eru 5 sjálfgefnir hamir (e. modes):  

• Focus - fókus (bls. 29) 

• Scene - umhverfi (bls. 38) 

• Television – sjónvarp (bls. 42) 

• Reading – lestur (bls. 44) 

• Reading Inverted – umsnúinn lestur (bls. 45) 

  

Eftir að hafa stillt fókusinn með fókushjólinu, ýtið á 

hamhnappinn (e. Mode button) til að velja fyrsta haminn, 

sem er Umhverfi (e. Scene). Ýtið aftur til að velja næsta 

ham.  

Til viðbótar við sjálfgefna hami er hægt að virkja 9 aðra 

til viðbótar:  

• Scene with Bubble – umhverfi með loftbólu (bls. 39)  

• RP – sjónukyrkingur (bls. 41)  

• Bioptic – tveir kassar, annar fyrir fókus og hinn fyrir 

stækkun (bls. 43)  

• Reading Line – lestrarlína (bls. 46)  

• Reading Green – lestur með grænu (bls. 47)  

• Reading Yellow – lestur með gulu (bls. 48)  

• IrisReader – upplestur á texta (aðeins enska)(bls. 

49)  

• Photo Gallery – myndasafn (bls. 50)  

• Video Player – myndbandsspilari (bls. 52) 
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Notið stillingar (Configuration Menu) til að virkja 

viðbótarhami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATHUGIÐ: Hægt er að breyta birtustiginu í hverjum ham 

til að draga úr eða auka birtuna skjánum. Nánari 

upplýsingar er að finna undir Voice commands 

(raddskipanir) á bls. 60 í þessu hefti. 

 

 

  

Ham-hnappur  

(e. Mode button) 
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Notkun IrisVision:  

5. skref – Þysja inn og þysja út  
 

IrisVision gerir þér kleift að stækka upp það sem þú ert 

að horfa á hverju sinni. 

1. Finndu snertiflötinn (e. Touch pad). Snertiflöturinn er 

staðsettur hægra megin á höfuðbúnaðinum undir ham- 

og myndatökuhnöppunum. 

2. Styddu hægri vísifingri á snertiflötinn. Við mælum með 

að kreppa fyrst hnefann með vísifingurinn út til að höndin 

sé stöðugri á snertifletinum.  

3. Til að þysja inn (auka aðdrátt): Strjúktu vísifingrinum 

hægt eftir snertifletinum beint í átt að eyranu fyrir meiri 

stækkun.  

Mikilvægt! Þú verður að lyfta fingrinum upp af 

snertifletinum eftir hverja stroku.   

4. Til að þysja út (minnka aðdrátt): Strjúktu vísifingri 

hægt eftir snertifletinum beint í átt frá eyranu.  

  

 

  
Snertiflötur 
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Bíddu eftir píphljóði eða að hljóðnemi birtist á 

skjánum áður en þú segir skipunina (orðið eða 

orðasambandið).  

 

Tvísmelltu a snertiflötinn. 

• Segðu „Zoom In“  

• Segðu „Zoom Out“  

• Segðu „Set Zoom X“ X = talnagildi 

milli 1 og 12.  

• Segðu „Max zoom“ – þysjar inn að 

12x stækkun  

• Segðu „Low zoom“ – þysjar til baka 

að 1x stækkun  

• Segðu „Zoom“ – segir þér hver 

núverandi stækkun sé 
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Myndatökuhnappur (e. Snapshot)  

Myndatökuhnappurinn gerir þér kleift að vista mynd af því 

sem þú sérð í hvaða rauntímaham (e. live mode) sem er. 

Lista yfir þá hami má sjá á bls. 31. 

1. Finndu myndatökuhnappinn. Hann er staðsettur 

vinstra megin við hamhnappinn.  

2. Ýttu á myndatökuhnappinn, og myndin af því sem 

þú sérð frýs á skjánum. Gult myndtákn fyrir 

myndavél birtist í efra hægra horni skjásins.  

3. Stækkaðu upp myndina. Þysjaðu inn eða út með 

því að strjúka snertiflötinn fram eða aftur. 

4. Skimaðu. Til að sjá ákveðin svæði myndarinnar 

betur hreyfirðu höfuðið upp, niður og til hliðanna.  

5. Vistaðu. Ýttu aftur á myndatökuhnappinn til að fá 

upp boð um að vista eða henda myndinni. Strjúktu 

upp snertiflötinn til að vista og strjúktu niður til að 

henda. Skoðaðu vistaðar myndir með því að 

skruna hjólinu að myndasafnshamnum  

(e. Photo gallery mode). 

 

ATHUGIÐ: Aðeins er hægt að taka myndir í rauntímaham 

(e. Live view modes).  
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Bíddu eftir píphljóði eða að hljóðnemi birtist á skjánum 

áður en þú segir skipunina (orðið eða orðasambandið). 

 

Tvísmelltu á snertiflötinn. 

• Segðu „Take snapshot“ (taktu mynd) 

• Segðu „Exit snapshot“ (hætta myndatöku) 

Myndatökuhnappur  

(e. Snapshot button) 
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Til að slökkva á Irisvision-tækinu 
 

1. Tvísmelltu á snertiflötinn og segðu „Shut down“.  

2. Snjalltækið biður þig um að strjúka upp til að 

staðfesta (e. Confirm) eða strjúka niður til að 

hætta við (e. Cancel).  

eða 

Fjarlægðu snjalltækið úr höfuðbúnaðinum og haldið 

niðri ræsihnappnum, sem staðsettur er hægra 

megin við snjalltækið, þar til þú heyrir píphljóð til 

að staðfesta það að þú viljir slökkva á tækinu.  

3. Skjárinn verður fljótlega svartur og tækið slekkur á 

sér. Þú getur þá lagt það til hliðar.  

4. Til að kveikja aftur á Irisvision-búnaðinum, ýtið á 

hvíta flipann í um 5 sekúndur þar til þú finnur 

búnaðinn titra. Það tekur tækið um 45 sek. að 

kveikja á sér að fullu, og þá birtist fókus-hamurinn 

og tækið er tilbúið fyrir notkun.  

  

Bíddu eftir píphljóði eða að hljóðnemi birtist á 

skjánum áður en þú segir skipunina (orðið eða 

orðasambandið). 

 

Tvísmelltu á snertiflötinn. 

• Segðu „Shut down“ (slökktu á tækinu) 
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Bíddu eftir píphljóði eða að hljóðnemi birtist á 

skjánum áður en þú segir skipunina (orðið eða 

orðasambandið). 

 

Tvísmelltu á snertiflötinn. 

• Segðu „Scene“ 

IrisVision hamir (e. modes) 
 

Umhverfi - Scene mode  
Scene mode er sjálfgefinn rauntímahamur (e. Live view 

mode). Þessi hamur endurgerir skæra liti og litaskil í 

umhverfinu fyrir framan þig.  

Upplifðu bjartari mynd með sjálfvirkum fókus (e. auto 

focus) og þysjaðu inn í allt að 14-falda stækkun.  
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Umhverfi með loftbólu – Scene with 

bubble  
 

Umhverfi með loftbólu 

gerir þér kleift að auka 

stækkunina á hluta 

skjásins. Það kemur í 

veg fyrir að þú tapir 

samhenginu við 

umhverfið. 

 

  

1. Stækka loftbólu: Settu fingurinn neðst á 

snertiflötinn og strjúktu upp á við til að stækka 

loftbóluna. 

2. Minnka loftbólu: Settu fingurinn efst  á snertiflötinn 

og strjúktu niður á við til að minnka loftbóluna. 

3. Aðdráttur loftbólu: Strjúktu í áttina að eyranu til að 

auka aðdráttinn innan loftbólunnar. Strjúktu frá 

eyranu til að minnka aðdráttinn. Allar breytingar á 

stækkun í þessum ham munu aðeins birtast í 

loftbólunni.  

 

ATHUGIÐ: Til að færa loftbóluna ofar eða neðar á 

skjánum segið „Configuration“ meðan þið eruð í þessum 

ham og þá er hægt að nota snertiflötinn til að færa hana.  
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Bíddu eftir píphljóði eða að hljóðnemi birtist á 

skjánum áður en þú segir skipunina (orðið eða 

orðasambandið). 

 

Tvísmelltu á snertiflötinn. 

• Segðu „Scene with bubble“ 

Umhverfi með loftbólu – framhald:  
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Bíddu eftir píphljóði eða að hljóðnemi birtist á 

skjánum áður en þú segir skipunina (orðið eða 

orðasambandið). 

Tvísmelltu á snertiflötinn. 

• Segðu „RP“ („Arr Pí“)  

RP (Retinitis Pigmentosa) / 

sjónukyrkingur 
Ef þú ert með RP 

(sjónukyrking) eða gláku 

og hefur skerta jaðarsjón 

getur verið að sjónsvið 

þitt sé mjög lítið. Kannski 

sérðu bara hluta þess 

sem manneskja með fulla 

sjón sér.  

RP-hamurinn gerir þér 

kleift að breyta sjónsviðinu þannig að allt fyrir framan þig 

sé innan þess svæðis sem þú sérð, eins og sýnt er á 

meðfylgjandi mynd.  

Til að mæta þínum þörfum og ná fram ákjósanlegri sýn, 

stillið stærð sjónsviðsins svona:  

1. Aukið sjónsviðið (minnkið myndina) með því að 

strjúka upp á snertifletinum.  

2. Dragið úr sjónsviðinu (stækkið myndina) með því 

að strjúka niður á snertifletinum.  

ATHUGIÐ: Það er líka hægt að þysja inn á ákveðið atriði 

innan sjónsviðsins. Nánari leiðbeiningar um þysjun eru á 

bls. 33-34; Notkun IrisVision: 5. skref – Þysja inn og 

þysja út.  
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Sjónvarp – Television 
Sjónvarpshamur er frábær til að horfa á sjónvarps- eða 

tölvuskjá. Til að sjón og lýsing nýtist sem best með 

þessum ham er mælt með að staðsetja sig beint fyrir 

framan miðjan skjáinn.  

Sjónvarpshamur notar lýsingarmagn myndavélarinnar til 

að upplifunin sé sem best. Notið viðeigandi raddskipanir 

til að breyta stillingum.  

Í þessum ham eru 6 mögulegar stillingar: sjálfgefin 

stilling (sýningarsalur/theater), mjög dökkt (very dark), 

dökkt (dark), dimmað (dim), náttúruleg lýsing (ambient), 

og bjart (bright). Sjónvarpshamur hefur skilgreindar 

forstillingar fyrir allt að 3 mismunandi sjónvörp.  

Leiðbeiningar (á ensku) til að vista forstillingar eru á bls. 

64 í „Television Mode Voice Commands.“  

ÁBENDINGAR: 

Höfuðbúnaðurinn fer ekki í hvíldarstöðu í sjónvarpsham, 

nema hann sé settur á hleðslustöðina. Annars er kveikt á 

honum þar til rafhlaðan er tæmd.  

Til að geta notað sjónvarpsham í lengri tíma, notið þá 

segulsnúruna og tengið við hleðslubanka (ekki innifalinn). 

NOTIÐ EKKI segulsnúruna til að hlaða búnaðinn. 

Leiðbeiningar um notkun segulsnúrunnar eru á bls. 23; 

Tækið tengt í hleðslubanka með segulsnúrunni.  

Leiðbeiningar um hvernig hlaða eigi búnaðinn eru á  

bls. 20; Þráðlausa hleðslustöðin – leiðbeiningar.  

 

Tvísmelltu á snertiflötinn. Segðu „Television“.   
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Tvískipt – Bioptic  
Tvískipt innheldur tvo 

glugga. Leitargluggi efst 

á miðjum skjá sem gerir 

þér kleift að stækka upp 

ákveðinn hluta án þess 

að tapa samhenginu úr 

umhverfinu fyrir framan 

þig. 

 

1. Snúðu höfðinu til að það sem þú vilt stækka upp sé í 

miðju leitargluggans. Það sést þá stækkað í efri hluta 

skjásins.  

2. Stilltu stækkunina innan leitargluggans á skjánum 

hjá þér. Strjúktu lárétt í átt að eyranu til að stækka 

meira, og frá eyranu til að draga úr stækkun.  

3. Þú getur endurstaðsett leitargluggann með 

raddskipunum eða í gegnum stillinga-valmyndina 

(configuration).  

 

Til að færa leitargluggann með raddskipunum, segðu 

„bottom“ til að færa gluggann neðst á skjáinn. Segðu 

„top“ til að færa hann aftur upp. 

 

Til að endurstaðsetja leitargluggann með valmyndinni 

segirðu „configuration“ meðan þú ert inni í þessum ham.  

 

Tvísmelltu á snertiflötinn. Segðu „Bioptic“. 
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Lestur – Reading 

 

Lestrarhamur birtir lesefni sem svart letur á hvítum 

bakgrunni. Hentar best til að lesa textaefni svo sem 

bækur, eða svart-hvít blöð.  

ATHUGIÐ: Til að lesa tímarit eða efni í lit er betra að fara 

í umhverfishaminn (scene mode).  

 

 

Tvísmelltu á snertiflötinn.  

Segðu „Reading“. 
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Umsnúinn lestur – Reading inverted  
 

 

Umsnúinn lestrarhamur er afrigði lestrarhamsins þar sem 

textinn verður hvítur á svörtum bakgrunni.  

Þetta eykur litaskil og dregur úr skjábirtu, sem getur 

verið gott fyrir þá sem þola illa eða þreytast mikið í birtu 

eða björtu umhverfi.  

 

Tvísmelltu á snertiflötinn.  

Segðu „Reading inverted“. 
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Lestrarlína – Reading line  

 

Í lestrarlínuham er textinn svartur á hvítum bakgrunni, 

auk les-stiku sem stækkar upp eina eða fleiri línur 

textans, á meðan textinn fyrir ofan hana og neðan er í 

óbreyttri stærð.  

Til að stækka lestrarflötinn er fingri strokið hægt upp 

snertiflötinn. Með því að strjúka niður á snertifletinum 

minnkar lestrarflöturinn.  

 

1. Best er að byrja með stóran lestrarlínuglugga. 

Hafðu textann nógu stóran með því að strjúka í átt 

að eyranu á þér til að þysja inn. 

2. Prófaðu að stilla stærð gluggans miðað við að þar 

passi 1-2 línur. Það dregur úr líkum á að fara 

línuvillt og tvílesa eða stökkva yfir línu.   

 

Tvísmelltu á snertiflötinn.  

Segðu „Reading line“.  
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Lestur með grænu – Reading green 

 

Lestur með grænu er eitt afbrigði lestrarhamsins þar sem 

textinn verður svartur á grænum bakgrunni. Það 

auðveldar sumum lestur með góðum litaskilum án 

birtunnar frá hvítum bakgrunni.  

 

 

 

 

Tvísmelltu á snertiflötinn.  

Segðu „Reading green“.  
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Lestur með gulu – Reading yellow 

 

Lestur með gulu er eitt afbrigði lestrarhamsins þar sem 

textinn verður svartur á gulum bakgrunni. Það eykur 

litaskil án birtunnar frá hvítum bakgrunni og er hjálplegt 

þegar setið er lengi við lestur.  

 

 

 

Tvísmelltu á snertiflötinn.  

Segðu „Reading yellow“.  
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Upplestur á texta (aðeins enska) – 

IrisReader  
IrisReader notar sjónræna tákngreiningu eða OCR 

(Optical Character Recognition) til að birta texta sem 

tækið tekur mynd af og les upphátt orð fyrir orð. Orðið 

sem verið er að lesa verður yfirstrikað (highlighted) á 

skjánum. Einungis textinn sem sést á skjánum er lesinn 

upp.  

1. Snúðu hamhnappnum (skrunhjólinu) fram að 

IrisReader-hamnum og stilltu þér þannig að textinn 

sem þú vilt fá lesinn upp sé beint fyrir framan 

skjáinn. Ef mögulegt er, hafðu textann 20-25 cm frá 

búnaðinum og gættu þess að ekki klippist af honum 

öðru hvoru megin.  

2. Ýttu á myndatökuhnappinn (e. Snapshot button) til 

að taka mynd af textanum.  

3. Gerðu hlé á upplestrinum með því að ýta einu sinni á 

myndatökuhnappinn.  

4. Haltu áfram með upplesturinn með því að ýta aftur á 

myndatökuhnappinn.  

5. Strjúktu að þér á snertifletinum til að fara til baka í 

upplestrinum. 

6. Strjúktu frá þér á snertifletinum til að fara hratt yfir 

upplesturinn.  

7. Strjúktu upp til að stækka letrið. 

8. Strjúktu niður til að minnka letrið.  

9. Til að hætta upplestrinum á einhverjum tíma, ýttu þá 

á hamhnappinn (mode button).  

Tvísmelltu á snertiflötinn.  

Segðu „IrisReader“.  
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Myndasafn – Photo gallery  
 Í myndasafninu 

geturðu skoðað 

allar myndir sem 

þú hefur tekið. 

Myndirnar eru 

vistaðar í 

snjalltækinu og 

þú getur flutt 

þær yfir í tölvuna 

þína.  

 

1. Farðu í myndasafns-haminn og veldu mynd með því 

að strjúka eftir snertifletinum. Valda myndin er merkt 

með gulum ramma. Þú getur líka notað 

raddskipanirnar „Next photo“ eða „Previous 

photo“ til að flakka fram og til baka um safnið.  

2. Opnaðu völdu/ innrömmuðu myndina með því að 

smella einu sinni á snertiflötinn. Myndin mun þá fylla 

út í skjáinn. Líka er hægt að nota raddskipanir. 

(Nánari upplýsingar (á ensku) um raddskipanir er að 

finna á bls. 59.) 

3. Stækkaðu upp völdu myndina með því að strjúka frá 

þér eða upp á við.  

4. Minnkaðu aðdrátt innan völdu myndarinnar með því 

að strúka að þér eða niður á við.  

5. Skimaðu innan myndarinnar með því að snúa höfðinu 

til vinstri eða hægri, upp eða niður til að skoða alla 

myndina. Til að endurstilla myndina aftur á miðjuna 

notarðu raddskipunina „Reset photo.“ 
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Bíddu eftir píphljóði eða að hljóðnemi birtist á 

skjánum áður en þú segir skipunina (orðið eða 

orðasambandið). 

Tvísmelltu á snertiflötinn. 

• Segðu „Photo Gallery“ 

• Segðu „Open photo“ 

• Segðu „Exit photo“ 

• Segðu „Next photo“  

• Segðu „Previous photo“ 

• Segðu „Delete photo“ 

• Segðu „Reset photo“ til að miðjusetja 

myndina aftur, ef hún er komin út fyrir 

sjónsviðið.   

6. Til að komast aftur inn í myndasafnið er ýtt einu sinni 

á hamhnappinn.  

7. Til að eyða mynd þarf fyrst að velja hana í 

myndasafninu. Þegar hún hefur verið valin þannig að 

hún fylli út í skjáinn skaltu ýta á snertiflötinn í  

3 sek. til að fá upp val um að eyða myndinni eða 

hætta við.  
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Myndbandsspilari – Video player  
Með myndbandsspilaranum er 

hægt að streyma efni frá 

YouTube þegar tækið er 

nettengt. Í spilaranum er 

raddleit svo auðvelt er að nota 

raddskipanir til að leita að efni, 

spila, gera hlé og jafnvel 

stækka upp myndbönd.  

1. Spilunarlistar: Fyrst þegar 

þú ferð inn í myndbands-

spilarann muntu sjá þrjá 

flokka af tilbúnum 

spilunarlistum. Þú getur notað snertiflötinn og strokið 

að þér eða frá til að vafra um aðra mögulega 

spilunarlista. Þú getur líka notað raddskipanir til að 

fara beint í einn af þremur flokkum; fréttir, afþreying, 

og IrisVision (á ensku News, entertainment og 

IrisVision). Í síðastnefnda flokknum eru myndbönd 

um IrisVision á YouTube-rás fyrirtækisins 

2. Skrunaðu niður spilunarlistann með því að strjúka 

upp og niður á snertifletinum. Gulur rammi gefur til 

kynna hvaða myndband er valið. 

3. Veldu gulmerkta myndbandið með því að smella einu 

sinni á snertiflötinn.   

4. Sjónsvið (e. Field of view): Strjúktu upp á 

snertifletinum til að stækka upp sjónsvið 

myndbandsins og niður til að minna það.  

5. Hraðspólaðu áfram með því að strjúka í átt frá þér. 

6. Spólaðu til baka með því að strjúka að þér.  
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7. Hlé/pása og halda áfram: Smelltu einu sinni á 

snertiflötinn til að gera hlé á spilun. Smelltu aftur til 

að halda áfram.  

8. Farðu aftur í spilunarlistann með því að ýta einu sinni 

á ham-hnappinn (Mode button). Smelltu aftur til að 

fara áfram í næsta ham. 

9. Leit: Tvísmelltu á snertiflötinn til að virkja raddleit. 

Segðu „search“ og þvínæst heiti myndbandsins eða 

lýsingu á því. Til dæmis geturðu sagt „search cats“ 

til að finna myndbönd af köttum. Þegar 

leitarniðurstöður koma upp geturðu strokið til hliðar á 

snertifletinum til að skoða spilunarlistana. 

Myndbandsspilarinn vistar leitarfyrirspurnina meðan á 

notkun stendur svo þú getur farið til baka og séð fyrri 

myndbönd sem þú leitaðir að.  

ATHUGIÐ: Spilarinn vistar aðeins eina leit hverju 

sinni; ef þú segir „search cats“ og segir svo „search 

dogs“ þá munu leitarniðurstöðurnar bara sýna 

spilunarlistann fyrir „search dogs“.   

10. Bókmerkja myndband: Þú getur vistað YouTube-

myndbönd inni á spilunarlista (bookmark playlist) og 

horft á þau seinna. Þú getur líka fjarlægt myndböndin 

af listanum þegar þú ert búin/nn/ð að horfa á þau.  

 

Að bókmerkja myndbönd:  

• Leitaðu að einhverju myndbandi sem þig myndi langa 

til að horfa á.  

• Skrunaðu niður til að merkja/velja það myndband 

sem þig langar að horfa á og smelltu einu sinni á 

snertiflötinn til að velja það.  
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• Meðan myndbandið spilast eða þegar það er búið 

smellirðu einu sinni á myndatökuhnappinn (snapshot 

button) til að fá upp val um að vista. Strjúktu upp til 

að vista myndbandið. Þú getur lika notað 

raddskipunina „save video“ til þess. Önnur aðferð er 

að hafa myndbandið valið í niðurstöðulistanum og 

nota raddskipunina „save video.“ Til að komast í 

listann yfir bókmerkt myndbönd, tvísmelltu og segðu 

„show saved videos“ eða strjúktu til hliðar til að 

komast að þeim spilunarlista. Myndböndin sem þú 

bókmerktir/ vistaðir ættu að birtast á sérstökum 

lista, sem framvegis ætti að birtast efst í listavali; 

fyrir ofan fréttir (news) næst þegar þú ferð inn í 

myndbandsspilarann.  

 

Til að fjarlægja bókmerkt myndbönd 

Ýttu á myndatökuhnappinn meðan þú horfir á 

myndbandið sem þú vilt fjarlægja úr listanum. Þá poppar 

upp val um að eyða myndbandinu, og þú strýkur upp til 

að staðfesta eyðingu.  
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Bíddu eftir píphljóði eða að hljóðnemi birtist á 

skjánum áður en þú segir skipunina (orðið eða 

orðasambandið). 

Tvísmelltu á snertiflötinn. 

• Segðu „Video player“ 

• Segðu „Next video“ 

• Segðu „Previous video“ 

• Segðu „Play video“ 

• Segðu „Save video“ 

• Segðu „Remove video“ 

• Segðu „Show saved videos“  
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Ráðleggingar varðandi notkun 
• Mundu: Ekki ganga um með IrisVision-búnaðinn á 

höfðinu.  

• Stærð loftbólu. Við mælum með að stærð 

loftbólunnar sé 20-30% þegar þysjað er inn á 

mismunandi hluti. Sé loftbólan innan þessara marka er 

auðveldara að halda yfirsýn yfir umhverfið í kring. 

Þegar þú hefur fundið það sem þig langar að skoða 

betur geturðu aukið stækkunina innan loftbólunnar 

með því að strjúka í átt að þér á snertifletinum. 

Loftbólu-virknin er einungis í boði í hamnum Umhverfi 

með loftbólu.  

• Lestur.  Haltu lesefninu fyrir framan þig í eðlilegri 

lesstellingu og færðu höfuðið, ekki handleggina, til að 

renna yfir textann. Færðu lesefnið eins nálægt þér og 

þú getur (u.þ.b. 15 cm frá andlitinu). Bókastandur 

getur komið að góðum notum ef þú ert að lesa stórar 

eða þungar bækur og getur setið við borð, svo lesefnið 

haldist stöðugt. Lesljós getur líka hjálpað til.  

• Dvali (sleep mode). Í hvert sinn sem þú tekur af þér 

tækið og leggur það frá þér, fer það í dvala og skjárinn 

verður svartur. Þetta sparar hleðslu  rafhlöðunnar. Þú 

kveikir aftur á skjánum með því að setja tækið á þig og 

ýta á ham-hnappinn. Tækið fer ekki í dvala þegar það 

er stillt á sjónvarpsham. Mælt er með að þú slökkvir á 

IrisVision-tækinu þegar það er ekki í notkun. Til þess 

má nota raddskipunina „shut down“. 
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Bilanaleit  
• Fast í fókus-stillingu. Ef tækið er fast á fókus-

skjánum, og hamhnappurinn og aðdráttur hætta að 

virka, gangið úr skugga um að snjalltækið sitji rétt í 

búnaðinum. Takið snjalltækið úr og setjið aftur í 

búnaðinn, og bíðið eftir að tækið segi „Device 

inserted correctly.“  

• Tækið getur ekki náð fókus. Í IrisVision Live er 

myndavél með sjálfvirkum fókus. Það getur tekið 

myndavélina 1-2 sek. að stilla fókus á hlut.  

Ef myndavélin nær ekki fókus, snúið tækinu frá 

hlutnum og aftur að honum.  

• Tvísýni. Ef þú sérð tvöfalt þegar þú horfir í gegnum í 

gegnum tækið, þá gæti þurft að endurstilla IPD-

stillingu (Inter-Pupillary Distance = fjarlægðin milli 

augasteina). IPD er fjarlægðin milli myndanna tveggja í 

búnaðinum og sjálfgefin IPD-stilling er 60. Til að breyta 

IPD-stillingu notarðu raddskipun og segir 

„Configuration“; ýtir á myndavélartakkann til að 

aflæsa IPD, og notar svo snertiflötinn til að aðlaga 

stillingar þar til þú sérð ekki lengur tvöfalt.  

• Tækið talar ekki lengur. Ef raddskilaboð heyrast ekki 

lengur getur verið að slökkt sé á þeim eða á hljóðinu 

sjálfu. Notaðu raddskilaboð og segðu „Enable voice 

prompts“. Notaðu raddskilaboð og segðu „Max 

volume“.  

• Þráðlausa hleðslustöðin hleður ekki. Til þess að 

tryggja að búnaðurinn sitji rétt á hleðslustöðinni skaltu 

snúa fókushjólinu alla leið til hægri á meðan þú ert 

með búnaðinn á höfðinu. Þetta ætti að tryggja að 

búnaðurinn nái sambandi við hleðslustöðina.  
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Fleiri ráð og svör við spurningum er að finna á  

http://www.irisvision.com/FAQ   

 

 

Ábendingar um þrif á IrisVision-

búnaðinum 
• Strjúktu ytra byrði búnaðsins með þurrum og mjúkum 

klút. Snertiflöturinn getur verið kámugur eftir notkun og 

mælt er með að hann sé þrifinn a.m.k. einu sinni í viku.  

• Taktu símtækið úr höfuðbúnaðinum og strjúktu af því 

með þurrum og mjúkum klút. Rykkorn og kám getur 

safnast fyrir á skjánum og myndavélarlinsunni.  

• Þurrkaðu af linsunum innan- og utanvert á búnaðinum 

til að fjarlægja ryk og kám.  

• Ef þú notar hreinsivökva fyrir gleraugu er mælt með að 

þú úðir vökvanum í klútinn og strjúkir/hreinsir svo 

búnaðinn, en úðir ekki beint á tækið.      

• Hægt er að fjarlægja og þrífa bólstrunina sem liggur 

upp við andlitið, og böndin sem notuð eru til að festa 

búnaðinn við höfuðið. Skolaðu böndin og fóðringuna 

með volgu vatni og nuddaðu með mildri sápu. Skolaðu 

að lokum og láttu þorna við stofuhita.  

  

http://www.irisvision.com/FAQ
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Raddskipanir – Voice commands  
Eftirfarandi upplýsingar eru á bls. 37-44 í ensku útgáfu 

leiðbeininganna. Þær eru hér einungis á ensku.  

 

Voice Commands 
NOTE: Activate voice prompt by double tapping the 

touchpad and giving the command. Remember to wait for 

the audio beep or the image of a microphone to appear 

before speaking. 

General Commands 

• Say “IrisVision Assistant” for general instructions on 

how to use the IrisVision headset controls. 

• Say “Voice Command Help” for instructions on how 

to use voice commands. 

• Say “Go to sleep” to put the headset to sleep when 

prompted. 

• Say “Shut down” to turn off the headset when 

prompted. 

Information Commands 

• Say “Info” for information on the current mode name, 

the battery level, the volume level, the magnification 

level, and the brightness level. 

• Say “Battery” for the current battery level. 

• Say “Volume” for the current volume level. 

• Say “Zoom” for the current magnification level. 

• Say “Brightness” for the current brightness level. 

• Say “Mode name” for the name of the current mode. 

• Say “Serial number” for the serial number of the 

headset. 
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Mode Navigation Commands 
NOTE: If a mode is disabled, you will not have access to 

that mode. If you want to enable a mode that is not 

available, use the Configuration Menu or please email 

support@irisvision.com  

• Say “Next” to navigate forward to the next mode. 

• Say “Back” to navigate to the previous mode. 

• Say “Scene” to navigate directly to Scene mode. 

• Say “Scene with Bubble” to navigate directly to 

Scene with Bubble mode. 

• Say “RP” to navigate directly to RP mode. 

• Say “Television” to navigate directly to Television 

mode. 

• Say “Bioptic” to navigate directly to Bioptic mode. 

• Say “Reading” to navigate directly to Reading mode. 

• Say “Reading Inverted” to navigate directly to 

Reading Inverted mode. 

• Say “Reading Line” to navigate directly to Reading 

Line mode. 

• Say “Reading Green” to navigate directly to Reading 

Green mode. 

• Say “Reading Yellow” to navigate directly to Reading 

Yellow mode. 

• Say “IrisReader” to navigate directly to IrisReader 

mode. 

• Say “Photo Gallery” to navigate directly to Photo 

Gallery mode. 

• Say “Video Player” to navigate directly to Video 

Player mode. 

mailto:support@irisvision.com
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Adjusting Zoom / Magnification 

• Say “Set Zoom to <number>” to set magnification to 

a specific level (1 to 14). Example: Say “Set Zoom to 

7”. 

• Say “Zoom In” to increase magnification by 1 

(maximum 14). 

• Say “Zoom Out” to decrease magnification by 1 

(minimum 1). 

• Say “Max Zoom” to set magnification to the highest 

level. 

• Say “Low Zoom” to set magnification to the lowest 

level. 

 

Adjusting Brightness 

• Say “Set Brightness to <number>” to set brightness 

to a specific level (1 to 15). Example: Say “Set 

Brightness to 8”. 

• Say “Increase Brightness” to increase brightness by 

1 (maximum 15). 

• Say “Decrease Brightness” to decrease brightness by 

1 (minimum 1). 

• Say “Max Brightness” to set brightness to the highest 

level. 

• Say “Low Brightness” to set brightness to the lowest 

level. 
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Adjusting Volume 

• Say “Set volume to <number>” to set volume to a 

specific level (1 to 15) Example: Say “Set volume to 

10”. 

• Say “Increase volume” to increase volume by 1 

(maximum 15). 

• Say “Decrease volume” to decrease volume by 1 

(minimum 1). 

• Say “Max volume” to set volume to the highest level. 

• Say “Low volume” to set volume to the lowest level. 

 

Adjusting Contrast 

• Say “Set contrast to <number>” to set contrast to a 

specific level (1% to 100%). 

• Say “Increase contrast” to increaser contrast by 5%. 

• Say “Decrease contrast” to decrease contrast by 5%. 

• Say “Max contrast” to set contrast to the highest 

level. 

• Say “Low contrast” to set contrast to the lowest level. 

• Say “Reset contrast” to set contrast to 50% 

(default). 

 

Adjusting Text-to-Speech Speed (applies to all 

modes) 

• Say “Increase speed” to increase the speed of the 

readout. 

• Say “Decrease speed” to decrease the speed of the 

readout. 
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Enabling and Disabling Voice Prompts 

• Say “Enable voice prompts” to enable voice prompts 

for speech notification – as “device inserted correctly”, 

“charging confirmation”, “battery level”, and so on. 

• Say “Disable voice prompts” to disable voice prompts 

for speech notification. 

 

Mode-Specific Commands 

• Say “Help” for general instructions on how to use the 

current mode. 

• Say “Turn on flashlight” to turn on the flashlight (if 

the mode allows). 

• Say “Turn off flashlight” to turn off the flashlight (if 

the flashlight is on). 

• Say “Take photo” to take a photo in any mode that 

supports snapshot. 

• Say “Exit photo” to exit full-screen photo view. 

 

Television Mode Voice Commands 

• Say “Set exposure to <value>” to set the exposure 

compensation to any of the following available values: 

o “Theater” is the default value. 

o “Ambient” is normal camera exposure. 

o “Very Dark” is 3 levels below ambient. 

o “Dark” is 2 levels below ambient. 

o “Dim” is 1 level below ambient. 

o “Bright” is the brightest value. 
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• Say “Increase exposure” to increase the television 

exposure compensation up 1 level. 

• Say “Decrease exposure” to decrease the television 

exposure compensation down 1 level. 

• Say “Save exposure for television <1 or 2 or 3>” to 

save the television exposure compensation to the 

defined TV preset (3 available presets). 

• Say “Set exposure television <1 or 2 or 3>” to set 

the television exposure compensation to the value that 

was saved in the TV preset. 

• Say “What is the current exposure?” for the current 

exposure compensation value.  

 

IrisReader Mode Voice Commands 

Say “Take photo” to begin the Optical Character 

Recognition (OCR) readout. For more information, see 

“IrisReader” on page 49 (or page 64 in the English 

manual). 

 

Photo Gallery Mode Voice Commands 

• Say “Next photo” to highlight the next photo in the 

list. 

• Say “Previous photo” to highlight the previous photo 

in the list. 

• Say “Open photo” to open the photo for full-screen 

viewing. 

• Say “Reset photo” to re-center the photo. 

• Say “Exit photo” to exit and go back to the Photo 

Gallery. 
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• Say “Delete photo” to delete the photo from the 

Photo Gallery when prompted. 

 

Video Player Mode Voice Commands 

• Say “Next video” to highlight the next video in the 

list. 

• Say “Previous video” to highlight the previous video 

in the list. 

• Say “Play” to play the selected video. 

• Say “Next category” to navigate to the next playlist. 

• Say “Previous category” to navigate to the previous 

• playlist. 

• Say “News” to navigate to the “News” playlist. 

• Say “Entertainment” to navigate to the 

“Entertainment” playlist.  

• Say “IrisVision” to navigate to the “IrisVision” 

playlist. 

• Say “Save video” to save a video to the Bookmarked 

list when prompted. 

• Say “Remove video” to remove a video from the 

Bookmarked list when prompted. 

• Say “Show saved videos” to navigate to the 

Bookmarked list. 
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Accessing the Configuration Menu 

Say “Configuration menu” to open the Configuration 

menu. 

NOTE: Voice commands are set to respond to a double 

tap by default. A manual “long press” option is available, 

which once enabled, allows you to press and hold the 

mode button to activate voice commands. To enable this 

option, please use the Configuration Menu or contact our 

Customer Support Specialist by email at 

support@irisvision.com or by phone at +1-855-207-6665. 

mailto:support@irisvision.com

