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De indeling en knoppen van Prizmo Go  
Het hoofdscherm van Prizmo Go is het camerascherm. Het grootste deel van dit scherm wordt dan ook 
ingenomen door het beeld van de camera. 

Bovenste gedeelte 
- Instellingen  

o Hier vindt je onder andere de schakelaar voor ‘automatisch lezen’ en Siri-opdrachten. 
- Oriënteringsdetectie  

o Deze functie kan je het beste ingeschakeld hebben 
- Flits aan/ uit  

o Schakel de automatische flits aan of uit 
- Stabilisering aan/ uit  

o Deze functie kun je het beste ingeschakeld hebben 
- NL  

o Huidige taal van de tekstherkenning. Je kan de taal via deze knop aanpassen of via de 
Instellingenknop. Na het downloaden is de taal standaard ingesteld op Engels. 

Onderste gedeelte 
- Foto icoon  

o Hier kun je kiezen uit fotoalbum, bestand importeren en laatst genomen foto. 
- Grote icoon 

o Knop om foto te maken. 

Onderste gedeelte na het foto maken/ scannen 
- Camera (om terug te gaan naar foto maken scannen) 
- Taalbeheer (hier kun je de taal aanpassen) 
- Vertaal (hier kun je de tekst vertalen naar de gewenste taal) 
- Reader (hier krijg je weer verschillende knopjes, namlijk: stemmen, voor- en acteruit spoelen, 

afspelen/ pauze, snelheid aanpassen) 
- Kopieer 
- Delen 

Gebruiksaanwijzing 
Het gebruik van Prizmo Go is vrij eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen, is de camera van je iPhone of iPad 
op een tekst richten. Houd hierbij voldoende afstand, zodat de camera het hele tekstgebied kan herkennen. De 
app herkent automatisch en behoorlijk snel de teksten in beeld. 
 

- Houd het toestel stil en maak de foto, dit kan op twee manieren: 
1. Activeer de knop: ‘maak foto’, deze staat op het scherm. 
2. Druk op de ‘volume omhoog-knop’ aan de zijkant van de iPhone. Dit is de bovenste van de twee 

volumeknopjes. 
 

- De tekst wordt in enkele seconden direct omgezet in een digitale versie. 
Er verschijnt dan een balk (met icoontjes) waarbij het bovengenoemde onderste gedeelte staat. 
Hierbij kun je kiezen wat je met je tekst wilt doen. 

Downloaden 
Voor het downloaden van deze app is er wel een wifi of internet verbinding vereist. Voor het gebruiken van de 
app is dit niet nodig. 

 


