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Let op! Om gebruik te kunnen maken van Live Transcriptie, is een netwerkverbinding vereist.

De Live transcriptie app is gratis te downloaden in de Google Play Store.
Om de app Live transcriptie te downloaden klik je op de play store. In de zoekbalk tik je in Live
transcriptie, waarna de app op je scherm verschijnt. Je klikt op de app en vervolgens rechts op
downloaden om de app te downloaden.
Wanneer je de app opent krijg je als eerste scherm direct het transcriptiescherm te zien, op dit
scherm zie je direct de omzetting van de tekst die je hebt ingesproken. (Hallo, hoe gaat het) Als je
een keer in het midden van het scherm tikt zie je onderaan 2 tekens verschijnen, een tandwiel voor
de instellingen en een toetsenbord voor de functie typen. Verder zie je onderaan in beeld de taal
staan waarin er ingesproken wordt. Rechtsboven zie je in de hoek een blauwgekleurde driehoek die
de input van de microfoon weergeeft.
Wanneer je linksonder op het tandwiel klikt dan verschijnt het instellingen menu. Hierin kun je de
tekstgrootte aanpassen, maar ook de functie voor het opslaan van de omgezette spraak inschakelen.
Klik op ‘'Meer instellingen’' wanneer je verder in de instellingen wilt komen. Nu zit je in het
uitgebreide instellingen menu waar je van alles kunt aanpassen en veranderen. Als eerst zie je het
kopje ‘'Taal’' staan, hier kun je de primaire en secundaire taal aanpassen. De primaire taal is de taal
die jij het meeste inspreekt, de secundaire taal is een optionele tweede taal die je snel kunt
switchen. Het kopje ‘'Gebeurtenissen’' is een optie waarin je kunt aanvinken of je de functie
‘'Geluidslabels weergeven’' wilt inschakelen of niet. Geluid labels zijn bepaalde achtergrondgeluiden
die de app waarneemt en toont deze linksonder in beeld door middel van een geluidslabel. Als laatst
heb je nog de functies ‘'Grof taalgebruik verbergen’' en ‘'Pauzeknop weergeven’'. De pauzeknop kan
gebruikt worden wanneer je een lange tekst wilt inspreken en tussendoor wilt checken of de
transcriptie wel goed verloopt.
De omgezette tekst kan met de functie ‘'Opslaan’' maximaal 3 dagen opgeslagen worden, om deze
opgeslagen tekst te kunnen zien moet je op het vertalingsscherm je vinger naar onder vegen, om zo
de eerder vertaalde tekst te kunnen zien.

