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De Text Fairy app is te downloaden via de Play Store. 
 
Als je de app opent, krijg je eerst de vraag of de app toegang mag krijgen tot de opslag en de media bestanden. 
Hiermee moet je akkoord gaan, anders kan je de app niet gebruiken. 
 
Je krijgt nu het welkom scherm te zien van de app.  
Je ziet hier twee pijlen staan die wijzen naar twee symbolen. Het linkse symbool is de camera. Hiermee kan je 
een foto maken van de tekst.  
Daarnaast staat een knop van een foto. Met deze knop kun je in je eigen galerij zoeken naar een foto van de 
tekst. 
Onder de twee pijlen staat nog een groene knop met de wereldbol erin en met de tekst “DOWNLOAD YOUR 
LANGUAGE”. Via deze knop ga je nu eerst de Nederlandse taal downloaden. Anders kan hij de teksten niet 
voorlezen in het Nederlands. Nederlandse tekst is te vinden onder “Dutch”. Klik op de download-knop erachter 
en wacht tot hij klaar is. Na het downloaden, kun je links bovenin op de pijl terug klikken. 
 
Je bent nu weer terug in het welkom scherm.  
Links bovenin zie je drie streepjes staan. Als je daar op klikt, krijg je vijf verschillende punten te zien, namelijk:  

 Release notes.  
o Hier staan alle versies van de app beschreven. 

 Add language 
o Als je nog een andere taal wilt toevoegen, kun je dat via deze knop doen. 

 Show tips 
o Hier geven ze tips over het juist fotograferen van een tekst. 

 Feedback 
o Als je feedback wilt geven over de app, kun je dat hier doen. 

 About 
o De standaardgegevens van de app. 

 
Druk op de pijl links bovenin om terug te gaan. 
Je bent nu weer terug in het welkom scherm.  
Om een foto te kunnen maken van de tekst klik je op de camera. Je kunt nu een foto maken. Je krijgt nu de 
vraag of je deze foto goed vindt of dat je hem opnieuw wilt maken. Klik nu op “OK”.  
Als je een foto in de galerij hebt staan klik je op de knop met de foto. Zoek de foto in je galerij op en klik hem 
aan.  
 
Je krijgt nu een vak met een blauwe rand te zien. Met dit vak ga je de tekst selecteren die je wilt luisteren. Door 
middel van de blauwe punten te verslepen ,kun je heel specifiek selecteren.  
Mocht de afbeelding gedraaid zijn, kun je deze draaien door middel van de linkse of middelste knop onder in de 
balk. Ben je klaar met selecteren? Klik dan op de blauwe pijl. 
 
Je krijgt nu de vraag of er alinea’s aanwezig zijn op de foto.  

 Mocht dit zo zijn, klik je op het linker vlak. 

 Als het één lange tekst is, klik je op het rechter vlak. Je ziet dat het poppetje in het midden mee kijkt 
naar de keuze die je gemaakt hebt.  

 
Onder het poppetje krijg je de keuze om aan te geven in welke taal de tekst staat. Als je op de pijl klikt krijg je 
alle mogelijkheden. Hier klik je op “Dutch”. Deze instelling onthoudt de app, je hoeft dus niet iedere keer aan te 
geven dat het Nederlands is. 
 
Klik nu op “Start”. 
 



Als je hebt aangegeven dat er alinea’s aanwezig zijn, zie je om ieder stukje tekst een blauwe rand staan. Door 
deze aan te klikken verschijnen er getallen in het vak. Deze getallen bepalen de volgorde van voorlezen.  
 
Je krijgt nu een scherm te zien. Hier geeft de app aan of het gelukt is met de foto te lezen of dat er toch nog iets 
fout is gegaan.  

 Als het fout is gegaan, kun je de foto opnieuw maken of klikken op “SHOW TIPS” om te kijken hoe je 
de foto anders kan maken.  

 Als de foto wel gelukt is, krijg je 3 opties te zien namelijk, “SHARE”, “COPY” of “PDF”. Met deze 
knoppen kun je de tekst delen, kopiëren of omzetten in een PDF. Als je geen van deze opties wilt 
toepassen klik je op “OK”. 

 
Je ziet nu de tekst staan van de foto. Hierom heen staan een aantal knoppen. Hier wat meer uitleg over de 
functie ervan. 

 Luidspreker naast de taal 
o Door middel van deze knop zal de tekst voorgelezen worden. 

 Switch 
o Als je hier op klikt, krijg je de foto te zien die gescand is. 

 Share 
o Door middel van deze knop kun je de tekst delen met anderen. 

 Copy 
o Deze knop kopieert de tekst. 

 Translate 
o Mocht de tekst in een andere taal staan, kun je door middel van deze knop de tekst vertalen.  
o Let op! Hier heb je een internetverbinding of wifi voor nodig. 

 PDF 
o Je kunt de tekst opslaan op je telefoon of het openen als een pdf bestand.  
o Let op! Hij zet alleen de afbeelding om in PDF niet de tekst. 

 Camera 
o Als je nog een pagina wilt toevoegen, kun je hiervan een foto maken. 

 Afbeelding 
o Als je nog een pagina wilt toevoegen, kun je deze uit de galerij halen. 

 3 puntjes  je krijgt hier drie opties te zien, namelijk 
o Tekst settings 

 Als je hier op klikt, kun je de ruimte tussen de zinnen aanpassen en kun je aanpassen 
of alle tekst in het midden moet staan.  

 Klik op “OK” als je dit wilt toepassen. 
o Table of contents  
o Delete 

 Met deze knop verwijder je het gescande document. 

 Scrollen 
o Als je op de tekst gaat staan en deze omhoog veegt, kun je scrollen door de tekst. 

 Andere scan 
o Door naar links of naar rechts te vegen, krijg je de andere gescande pagina’s te zien. 

 Balk verdwijnen 
o Boven de knop “Copy” zit een pijl. Als je hierop klikt, verdwijnt de balk. Hier komen ook de puntjes 

te staan voor de meerdere pagina’s. Klik nog een keer op de pijl en de balk komt weer terug. 
 
Wil je terug naar al je scans, klik dan op de pijl linksboven. 
 
Je bent nu weer in het welkom scherm. Je ziet hier alle scans staan die je gemaakt hebt.  
Je kunt de titel van je scan aanpassen. Dit doe je door de scan vast te houden. Je ziet nu boven in een groene 
balk verschijnen. Als je op het potlood klikt kun je de titel van je scan aanpassen, klik daarna op “OK”. Ook hier 
zie je het symbool van het PDF staan, deze betekenis is hetzelfde. Met de prullenbak kun je het document 
verwijderen.  


