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Gebruik van de app 
1. Download de app in de Appstore (zoek op spreek en vertaal – vertaler) 

2. Bij de eerste keer opstarten, vraagt de app voor toestemming voor het 

gebruiken van de microfoon. Klik op: ‘sta toe’. 

3. Daarna vraagt de app voor toestemming voor spraakherkenning. Ook hierbij 

klik je op ‘sta toe’.   

Wijzigen van taal 
Op het scherm staan twee vlaggen, deze staan symbool voor de gesproken taal. De taal kan eenvoudig 

gewijzigd worden, waarbij er keuze is uit 119 talen. De linker vlag staat centraal voor jouw eigen taal en de 

rechter voor de taal van je gesprekspartner. 

1. Klik op het symbool tussen de twee vlaggen. 

2. Klik op de vlag waarvan je de taal wilt veranderen.  

3. Zoek de taal die je wilt gebruiken. 

a. Dit kan door te scrollen door de verschillende talen die op alfabetische volgorde 

weergegeven zijn. 

b. Je kunt bovenin bij ‘zoek talen’ de taal intypen die je wilt gebruiken. 

 

 Je recent gebruikte talen blijven boven aanstaan. Op het moment dat je de app veelvuldig gebruikt, 

hoef je dus niet telkens door de hele lijst te scrollen.  

Spreek uit 
Deze functie kan gebruikt worden wanneer je de zin, die je wilt vertalen, uit wil spreken. 

1. Klik onderin op de middelste knop ‘spreek uit’. 

2. Klik op je eigen vlag. 

3. Spreek de zin die je wilt vertalen uit. 

4. Afhankelijk van, of je de instelling om je zin uit te laten spreken aan hebt staan, wordt de vertaalde zin 

voorgelezen of moet je hem zelf uitspreken/laten lezen aan je gesprekspartner. 

5. Je gesprekspartner kan vervolgens hetzelfde doen om antwoord te geven. 

Typen 
1. Klik onderin op de middelste knop ‘type’. 

2. Klik op je eigen vlag. 

3. Typ de zin die je wilt vertalen. 

4. Afhankelijk van, of je de instelling om je zin uit te laten spreken aan hebt staan, wordt de vertaalde zin 

voorgelezen of moet je hem zelf uitspreken/laten lezen aan je gesprekspartner. 

5. Je gesprekspartner kan vervolgens hetzelfde doen om antwoord te geven. 

Klik 
De functie met de fotocamera is niet getest, omdat hiervoor de betaalde premiumversie nodig is.  

Verwijderen chatgeschiedenis 
1. Klik linksboven op het prullenbakje. 

2. Klik op ‘wis historie’  



Instellingen 
De instellingen zijn te vinden onder het tandwieltje dat rechtsboven in beeld staat. 

 Via de instellingen kan je de kleur van je app wijzigen.  

 Daarnaast kan je hier de toegang tot de microfoon en/of spraakherkenning uitschakelen.  



 

 

 

 


