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De Daisylezer app is gratis te downloaden de Google Play- en Appstore. Wanneer je de app voor het 
eerst opent krijg je een aanmeldscherm te zien, waar je de accountgegevens van Passend lezen kunt 
invoeren. Wanneer je dit hebt gedaan zal hier ook niet meer naar gevraagd worden.  

 

Boekenplank: 

Zodra Daisylezer is opgestart kom je in het hoofdscherm terecht. Hier vind je ook direct de 
boekenplank, dit is de plek waar je alle titels ziet staan van de boeken die je op dat moment 
uitgeleend hebt. Titels van boeken die je nog niet eerder gelezen hebt, hebben de status “Nieuw”. 
Verder staat er bij elke titel vermeld of deze online vanaf de server gelezen wordt, of dat deze op uw 
apparaat gedownload staat. Onder in het scherm vind je 3 tabbladen: ‘Boekenplank’, ‘Leesmap’ en 
‘Extra’. Standaard kom je uit op het tabblad boekenplank. 

Om boeken te lezen, selecteer je de titel en opent zich een nieuw scherm met de audiospeler. Door 
een titel langer ingedrukt te houden wordt er een menu getoond met de volgende 
keuzemogelijkheden: 

− Titelinformatie tonen 
− Boek retourneren 
− Boek downloaden 

Rechtsboven vind je de knop ‘'toevoegen’', door hierop te klikken kun je boeken toevoegen. Je kunt 
zowel vrij zoeken in de catalogus, als gebruik maken van de aanwinstenlijst waarop nieuwe en 
populaire boeken vermeld staan. 

 

Leesmap: 

In de leesmap vind je de lijst met alle tijdschriften en/of kranten waarop je geabonneerd bent. Door 
een abonnement te selecteren krijg je een lijst met de beschikbare edities, deze kun je op zijn beurt 
weer openen door de editie in de lijst te selecteren. 

  

Audiospeler: 

Wanneer je lectuur hebt geselecteerd komt er een afspeelscherm in beeld, op dit scherm vind je vier 
knoppen: 

− Navigatie niveau, hiermee kun je selecteren op welke plek in de lectuur je wilt beginnen. 
− Vorige knop, met deze knop kun je naar het vorige navigatiepunt in de lectuur gaan. Door 

deze knop langer ingedrukt te houden worden er meerdere tijdsprongen uitgevoerd. 
− Volgende knop, hiermee kun je naar het volgende navigatiepunt in de lectuur gaan. Door 

deze knop langer ingedrukt te houden worden er meerdere tijdsprongen uitgevoerd. 
− Afspeel/pauze knop, met deze knop wissel je tussen afspelen en pauzeren. Bij het sluiten 

van de speler wordt automatisch de laatst gelezen positie opgeslagen. 

 


