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De gebruikswijze
E-books en pdf- bestanden importeren in de app gaat als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Je hebt een iCloud Drive nodig.
Via Finder open je de iCloud Drive.
Slepen en neerzetten van het bestand in de iCloud Drive.
Ga naar de app -> ga naar mijn bibliotheek -> ga naar bestanden.
Als je het bestand hebt gevonden in de iCloud Drive, druk dan op importeren en vervolgens zal het
bestand verschijnen in je boekenlijst.

Het lezen van papieren boeken gaat als volgt:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Je gaat naar mijn naar ‘lees een boek’ in mijn bibliotheek in de app;
Druk op de knop ‘+’ en selecteer camera;
Geef het bestand een naam;
Druk op ‘+’ en voeg de eerste pagina toe doormiddel van:
- ‘scan’ als je een pagina wilt fotograferen en invoegen/
- ‘select’ als je een foto uit je bibliotheek wilt toevoegen.
Wacht een paar seconde;
Druk op ‘play’ om te starten met luisteren en maak een ‘swipe’ om naar de volgende pagina te gaan.

Het uiterlijk
Het uiterlijk van de app is overzichtelijk en rustig. Als je de app opent, kom je bij een duidelijk overzicht waar
keuzemogelijkheden staan opgesomd. Er zijn rustige kleuren gebruikt namelijk alleen wit voor de achtergrond,
groen en zwart voor de tekst en groen voor de symbolen. Er zijn korte en duidelijke tekens en woorden
gebruikt. Tenslotte sluiten de symbolen als ondersteuning aan bij de woorden.

Tekst symbool gebruik
Er staan symbolen aangegeven bij de inhoudsopgave in start. De symbolen zijn een toevoeging aan de
betekenis van het woord erachter. Bijvoorbeeld bij het kopje ‘help’ staat een vraagteken, bij ‘my library’ staat
een boek en bij ‘read a website’ staat een wereldbol. Er staat heel weinig tekst. Er is een inhoudsopgave met 3
keuzemogelijkheden om het voorlezen te starten. Verder is er dan nog een keuzemogelijkheid tot instellingen
en help. Tenslotte heb je ook nog de mogelijkheid om de app verder uit te breiden voor 9,99 euro. Als je een
van de keuzemogelijkheden kiest, word je doorverwezen naar een uitleg, waar wel meer tekst staat:




Bij ‘my library’ staan er bijvoorbeeld al 3 boeken. Je kan hier foto’s en documenten invoeren en
eventuele sticks lezen;
Bij ‘read a website’ kan je de website ingeven die je vertaald wilt hebben;
Bij ‘read the clipboard’ kan je ingegeven documenten laten voorlezen die je hebt opgeslagen. Je kan
de taal, stem en snelheid ook aanpassen. Als je een tekst kopieert op je gsm van een site of een app
komt deze automatisch in ‘read the clipboard’ te staan.

Het kostenplaatje
De app is gratis te downloaden maar wanneer je de uitgebreide versie wilt betaal je een eenmalig bedrag van
9,99 euro. Dan heb je de volgende voordelen:



Verwijder advertenties en activeer andere Pro-functies.
Functies:
- Advertenties verwijderen;
- Papieren boeken (800 scans);
- Online tekstlezer (800 scans);

- Onbeperkte offline tekstlezer;
- Ondersteuning voor extra bestandsindelingen: Microsoft Word (docx,/doc) Werkpagina's (.pages);
- Offline-modus (geen internet vereist);
- Aangepaste lettertypen (Epub-bestanden);
- Afspelen op de achtergrond.

Reclame
Als je de eenmalige 9,99 euro betaalt wordt de app reclame vrij. Over het algemeen komt er niet veel reclame
bij de gratis versie.

