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Downloaden van de app. 
Om de app te downloaden gaat u naar de Play store. Vervolgens klik u op de zoekbalk en typt u 
‘’ClaroPDF’’ in en druk op het vergrootglaasje rechtsonder op uw toetsenbord.  

     

 

 

 

 

 

Wanneer u op het vergrootglaasje heeft geklik ziet u nu onderstaand scherm. Klik op de groene balk 
‘’downloaden/instaleren’’. Na de installatie verschijnt er een groene balk ‘’openen’’. Wanneer u op 
openen klikt gaat u automatisch naar de APP ClaroPDF. De stap downloaden van de app is voltooid. 

             

  



Gebruiken van de app 

 

Aanpassen van de stem    
Om de stem aan te passen klikt u linksboven op de die blauwe streepjes. Er vouwt zich nu een 
venster open. Vervolgens kiest u ‘’settings’’. Om een keuze te maken uit de stem klikt u op het pijltje. 
U kunt nu kiezen uit de stem vormen. Deze optie is niet om van taal te veranderen. Wanneer u de 
stem gekozen heeft klikt u op het groene vinkje.  

   



Openen van een document 

U kunt het document dat u wil lezen uploaden in de app. Ga naar de drie blauwe streepjes 
linksboven. Vervolgens klik u op ‘’open’’. Selecteer nu het bestand dat u wilt lezen. Deze opent zich 
nu in de app. 

   

 

Voorlezen: 
Tik op de tekst waar u wilt dat de app begint met voorlezen. 
Deze zal dan blauw oplichten. Vervolgens klikt u op de groene 
pijl rechtsboven. De app begint met voorlezen. Als u het stuk 
gehoord heeft en u wilt het voorlezen stoppen, klikt u op de 
vierkante rode knop rechtsboven. Het voorlezen is nu gestopt. 

 

Woorden zoeken: 
U kunt ook woorden zoeken in het bestand. Hiervoor tikt u 
onderaan het scherm op het vergrootglaasje. Nu verschijnt er 
een zoekbalk. Binnen deze zoekbalk typt u het betreffende 

woord dat u wil zoeken. Het woord licht nu op in groen. Met de pijlen 
naast de zoekbalk kunt u het woord per pagina zoeken. Als u klaar bent met zoeken tikt u weer op 
het vergrootglaasje, de zoekbalk verdwijnt dan weer.  

Vergroten of verkleinen: 
Als de letter te klein zijn voor u om te lezen, kunt u deze 
vergroten. U tikt hiervoor op het Hier + kunt u zo vaak als u wil 

op tikken tot de letters de juiste grote voor u hebben. Wilt u deze weer verkleinen druk u op de - .  
 
Pagina’s zoeken: 

U kunt in een groot document ook zoeken naar specifieke 
pagina’s. Hiervoor tikt u onderaan op het ‘’boekje’’. U ziet nu een 
scherm uitvouwen naar rechts. In deze lijst kunt u sneller bij de 
betreffende pagina komen. Indien u de pagina hebt gevonden 
tikt u hierop en hij verspringt automatisch naar deze pagina. U 
kunt ook onderin het betreffende pagina nummer invullen. 

 


