
1 

Gebruiksaanwijzing 

C-DEVICE 

Scan Spraakpen 

 

 
Technologie voor spraaksynthese 

Online scantechnologie 

 



2 

Introductie 

De Scan-Spraakpen is een vertaal- en leerproduct dat scanvertaling, spraakvertaling, fotovertaling, 

tekstuittreksel, elektronisch woordenboek, gesproken taalevaluatie, woorden bibliotheek, digitale 

opname en verzameling van verschillende modules integreert. 

De inhoud is gebaseerd op slimme producten zoals een woordenboek, vertaling, spraak, opname, 

scannen, OCR-tekstherkenning, tekstvertaling en spraakweergave. Het product ondersteunt offline en 

online modi. De uitspraak kan eenvoudig worden verwezenlijkt door de woorden, de interpretatie, de 

vertaling, de uitspraak en de leesvolgorde van woorden (Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Japans, enz.) 

en vreemde karakters (Chinees, Japans, Russisch, enz. ) te scannen. Tevens is onderzoek en interpretatie 

van bijv. Tang poëzie mogelijk. 

Inhoud doos 

1x Scan-Spraakpen 

1x Oplaadkabel 

1x Gebruiksaanwijzing 

 

Product parameter 

Productnaam Scan-Spraakpen 

Stroomvoorziening 5V === 1A 

Datalijn transmissie-interface: USB type-C interface 

Scanbare lettergrootte Nr. 6 tot Nr. 2 

Herkenbaar lettertype Meer dan twintig soorten lettertypen, bv.: Song-

lettertype, Time New Roman, Arial, normaal-, 

cursief-, en  vetgedrukte letters, enz. 

Gebruikstempratuur  0 - 40oC 
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Hoe gebruik je de Scan Spraakpen? 

Houd de pen met uw linker-/rechterhand vast. Daarna houd u het scanvenster net voor de eerste 

letter van het woord, en zorg ervoor dat de woorden die u gaat scannen precies onder de 

middenlijn van het scanvenster komen te liggen. Zorg er nu voor dat de punt van uw pen plat 

tegen het papier drukt, u zal zien dat er een lichtje zal gaan branden. De volgende stap is dat u 

horizontaal over de woorden beweegt en deze scant, belangrijk is dat u over de woorden 

beweegt met een constante en gematigde snelheid. Let op: dit product ondersteunt zowel links- 

als rechtshandigen en dit kan worden veranderd in de instellingen; dit zorgt voor de juiste stand 

van het display.  

 

Probeer het scannen 

De eerste stap is om de pen vast te houden.  

Het wordt aanbevolen om de pen vast te houden zoals u op de afbeelding hieronder ziet: 

             (Afbeelding 1) 
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In stap twee leggen we uit hoe u moet scannen.  

(Afbeelding 2/ afbeelding 3) 

 

 

 

 

 

De derde stap is om een woord te scannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zorg ervoor dat de 

middenlijn kruist 

met het midden van 

het woord. 

 

(Afbeelding 2) 

2. Druk op de punt van de pen en 

sleep deze met een constante snelheid 

naar rechts om te scannen. 

(Afbeelding 3) 

1. Richt op de lege ruimte 

voor de eerste letter en begin 

met scannen. 

(Afbeelding 4) 

2. Na het scannen van de 

letters, tilt u de pen op.  

(Afbeelding 5) 
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Probeer het volgende te scannen. 

 

Je bent zo mooi vandaag! 

Waar heb je deze jurk gekocht? 

Het is een mooie dag vandaag. 

Vandaag gaan we samen naar de bioscoop. 

Aan- en uitzetten 

Aanzetten van uw Scan Spraakpen:  

U houdt de aan-/uitknop 3 seconden lang ingedrukt om de pen in te schakelen. 

Uitzetten van uw Scan Spraakpen:  

Wanneer de Spraakpen is ingeschakeld, houdt u de aan-/uitknop 3 seconden lang ingedrukt. De 

afsluitknop zal op het scherm verschijnen en u drukt hierop om het toestel af te sluiten. 

De pen zal automatisch worden uitgeschakeld als het product 30 minuten niet wordt gebruikt  

(in de instellingen kan u de uitschakeltijd zelf aanpassen). 

Schermbediening: 

Het toestel heeft een aanraakgevoelig kleurendisplay, dat kan worden bediend door over de 

interface te schuiven of op verscheidene functies te tikken door het scherm aan te raken. 

1. Veeg met uw vinger naar links, rechts of omhoog, omlaag op het scherm om van scherm te 

wisselen. De specifieke bewerking is afhankelijk van wat er op de interface wordt weergegeven. 

2. Klik op het functiepictogram om de functie-interface te openen. 

 

  
____ De belangrijkste functies____ 
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Scan en vertaal     

Deze module kan woorden en zinnen in meerdere talen scannen. Het Nederlands en het Engels 

zijn als standaardtalen geprogrammeerd. Andere talen kunnen handmatig worden ingesteld om 

de gebruikers te helpen bij het leren. 

Chinees/Engels zelfevaluatie 

De gebruiker kan de originele tekst en vertaling van de gescande tekst volgen om te controleren 

of zijn/haar uitspraak vloeiend, volledig, nauwkeurig is en hij de totale score behaald heeft. 

Door deze vorm van zelfevaluatie zal het de uitspraak van de gebruiker in de gekozen taal 

verbeteren.  

 

Vertaling via stem  

Via deze functie zal de pen spraak nauwkeurig omzetten in tekst en van daaruit kan het 

vertaald worden. Door middel van deze functie zal de pen meerdere talen kunnen vertalen. Zo 

kunt u de hele wereld afreizen zonder taalbarrières. 

Vertaling via foto  

Fotovertaling is het maken van een vertaling na herkenning van woorden door het maken van 

een foto. Offline fotovertaling is in 12 talen beschikbaar, online fotovertaling is in 118 talen 

beschikbaar. De originele/vertaalde taal kan zelf worden omgeschakeld. 
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Elektronisch woordenboek  

Deze module is verdeeld in een tweetalig woordenboek Engels-Chinees. Chinees woordenboek, 

idioom woordenboek, Tang poëzie. Door woorden of Chinese karakters in te voeren om de 

corresponderende Nederlands/Chinees/Engelse vertalingen, termen, voorbeeldzinnen en 

annotaties op te vragen, is het nuttig voor gebruikers om de betekenis van de woorden 

nauwkeurig te begrijpen en de woordenschat uit te breiden; het woordenboek Chinees-

Engels/Engels-Chinees/Nederlands heeft meer dan 100.000 fonetische symbolen en enkele 

Chinese karakters. Er zijn meer dan 20.000 zinnen, meer dan 200.000 uitdrukkingen, meer dan 

30.000 idiomen, meer dan 300 gedichten. Een sterke woordenschat helpt gebruikers de 

betekenis van woorden in de context waar te nemen, het gebruik van woorden te leren, de 

nauwkeurige uitdrukking van geschreven en gesproken Nederlands, Engels, en het juiste 

gebruik van taalvaardigheden voor gebruikers te cultiveren en de academische prestaties van 

studenten te verbeteren. 

Tekstfragment   

Tekstfragment is de module waarbij je de scanfunctie gebruikt om de gescande inhoud op te 

nemen, die synchroon kan worden geüpload naar de mobiele telefoon en gekopieerd of 

verzonden kan worden naar vrienden, favorieten, enz. Ook kan de gescande inhoud worden 

geüpload naar de server, waar het via het ingegeven bestandsbeheeradres bekeken kan 

worden. 

Slimme opname  

Slimme opname is een opnamefunctie waarmee spraak in real-time kan worden opgenomen. 

Woordenschat  

De woordenschatdatabase is een zeer uitgebreide woordenschat, die bijna 40.000 Engelse 

woorden bevat, waaronder: de woordenschat van de basisschool, de woordenschat op de 

middelbare school, de CET-4-vocabulaire, de CET-6-vocabulaire, de woordenschat van het 

postdoctoraal toelatingsexamen, de IELTS-woordenschat, TOEFL-woordenschat, Sat-vocabulaire 

en GRE-vocabulaire. Ook is er nog een verschil tussen de manier waarop de woorden worden 

uitgesproken, zo kan je kiezen voor Amerikaans-Engels of Brits-Engels. De woorden moeten 

hardop worden voorgelezen en de uitspraak zal automatisch worden beoordeeld met een 

score, zo wordt er ook bepaald of jouw uitspraak standaard of boven- of ondermaats is. 
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Instellingen  

De individuele functies van de scan- en spraakpen kunnen binnen deze module worden 

aangepast. 

WiFi: Na het aanzetten van de wifi-schakelknop kun je het wifi-netwerk selecteren waarmee je 

verbinding wilt maken. 

Helderheid: [Instellingen-Helderheid] Sleep de schuifbalk om de helderheid aan te passen. 

Volume: U kunt het volume aanpassen door op de zij-knop te drukken, of u kunt de instellingen 

openen en naar volume gaan waar u de schuifbalk gebruikt om het volume aan te passen.  

Favorieten: Woorden en zinnen die u niet begrijpt, kunnen worden toegevoegd aan favorieten 

voor een toekomstige beoordeling. De functies van favorieten omvatten scanvertaling, Chinees-

Engels woordenboek, Engels-Chinees woordenboek, Engels-Japans woordenboek, Chinees-

Engels woordenboek, idioomwoordenboek, databank vol met woorden, spraakvertaling, enz. 

Bluetooth: Nadat u de Bluetooth schakelknop hebt ingeschakeld, kunt u het apparaat 

selecteren dat u wilt koppelen. 

Systeemtaal: Bij aankoop is de standaard ingestelde taal Nederlands, de taalinterface kan zelf 

worden bepaald waarbij u kan kiezen tussen 13 systeemtalen. 

Stand-by tijd: De lengte van de stand-by tijd kan worden geselecteerd. 

Voorkeur waarop u de pen vasthoudt: U kan kiezen tussen de linker- en rechterhand. 

Uitspraak: De woorden kunnen worden uitgesproken in diverse talen, ook Nederlands. 

Spraaksnelheid: De snelheid van de gesproken taal kan worden gekozen uit drie typen: 

langzaam, normaal en snel. 

Systeem Update 

U kunt de nieuwste versie handmatig updaten door op [Instellingen-Versie-update-Controleer 

nieuwe versie] te klikken. Wanneer een nieuwe versie wordt gedetecteerd, kunt u deze 

downloaden en installeren (zorg ervoor dat de batterij meer dan 40% is). 

Over dit apparaat:  

Hier wordt de algemene informatie van uw toestel weergegeven: model, serienummer, 

systeemversie, etc.  
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Productverklaring: 

1. Lees de inhoud van deze handleiding aandachtig door om er zeker van te zijn dat u dit 

product op de juiste en een veilig manier gebruikt. 

2. Gebruik de meegeleverde accessoires. Als u dit product gebruikt om incompatibele 

accessoires aan te sluiten, kan dit onherstelbare schade aan het product veroorzaken en wordt 

de garantie automatisch nietig verklaard en kan mogelijk de veiligheid van de gebruiker en 

aanwezigen in gevaar brengen. C-DEVICE draagt in deze situaties geen enkele 

verantwoordelijkheid. 

3. De online functies van dit product kunnen alleen normaal worden gebruikt als uw netwerk  

goed functioneert. C-DEVICE kan geen enkele verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen voor 

verlies van gegevens veroorzaakt door onderbreking c.q. netwerkstoring of andere redenen. 

4. Demonteer dit product en accessoires niet. Indien dit wel is gedaan, is C-DEVICE niet 

verantwoordelijk voor eventuele schade die daardoor wordt veroorzaakt. 

5. C-DEVICE heeft het recht om het product en de inhoud te wijzigen. De handleiding is alleen 

ter referentie.  

Voorzorgsmaatregelen 

Voordat u dit product gebruikt, dient u de volgende instructies en waarschuwingen aandachtig 

te lezen en in acht te nemen. C-DEVICE is niet verantwoordelijk voor de gevolgen veroorzaakt 

door onjuist gebruik of niet-naleving van de relevante instructies van dit product. 

Voorzorgsmaatregelen voor opladen en batterijgebruik: 

1. Zorg ervoor dat de oplaadpoort schoon en vrij van vuil is voordat u gaat opladen! 

2. Zorg er bij het aansluiten van de laadkabel op de laadpoort voor dat de laadkabel correct is 

aangesloten. Sluit de laadkabel voorzichtig aan. 

3. Dit product is niet uitgerust met een voedingsadapter. Als consumenten een 

voedingsadapter gebruiken om stroom te leveren, moeten ze een voedingsadapter aanschaffen 

die CE-certificering heeft en voldoet aan de standaardvereisten (voeding 5V – 1A). 

4. Als de batterij afwijkingen vertoont zoals hoge temperatuur, verkleuring, vervorming, 

vloeistoflekkage, enz. tijdens gebruik, opladen of opslag, stop dan met het gebruik ervan om 

veiligheidsproblemen te voorkomen en neem contact op met ons bedrijf. 
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5. Laad de pen niet op in de buurt van ontvlambare materialen, dit omdat de 

batterijtemperatuur zal stijgen.  

6. Het is ten strengste verboden de ingebouwde batterij van dit product uit elkaar te halen, erin 

te knijpen, te verhitten of te verbranden, enz. Ook het gebruik van scherpe voorwerpen, 

schroevendraaiers, enz. om de batterij vast te binden of los te wrikken is verboden.  

Bovenstaande handelingen kunnen ertoe leiden dat de batterij vlam vat of verbrandt. 

7. Om het risico op elektrische schokken voor kinderen te verminderen, dient u dit product op 

te laden onder begeleiding van ouders of andere voogden. 

Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud: 

Prestatieverklaring: 

Dit product heeft geen waterdicht ontwerp. Gebruik het a.u.b. niet in een omgeving waar water 

spat of waar het water op een andere manier gemakkelijk in het product kan komen. 

Garantie: 

Het door de gebruiker gekochte product wordt geleverd met een handleiding en een 

garantiekaart. Bewaar het na het invullen op een veilige plaats als vervangend certificaat. 

De volgende garantiebepalingen zijn van toepassing op consumenten die het product kopen bij  

C-DEVICE of zijn erkende distributeurs, retailers en resellers. 

1. Als er vanaf de datum van aankoop bij normaal gebruik een storing is, geldt de 

garantieperiode van één jaar, tenzij een garantieverlening aangekocht is. 

2. Het volgende valt niet onder de garantie: 

a. Beschadigd door oneigenlijk persoonlijk gebruik of onredelijk onderhoud. 

b. Demontage en wijzigingen aan het product. 

c. Het onjuist gebruik van het product. 

d. De normale slijtage van het product. 

e. Schade veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden. 

Verder: 

Retour-, vervangings- en gratis onderhoudsdiensten zullen worden afgehandeld met een geldig 

aankoopfactuur en een volledig ingevulde garantiekaart. 

Als de bovenstaande garantiebepalingen in strijd zijn met de relevante nationale wet- en 

regelgeving, prevaleren de door de staat uitgegeven garantiebepalingen. 
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                                                              Garantiekaart 

Klantnaam: _________________________________ 

Contactpersoon: ___________________________________ 

Adres: ____________________________ 

Postcode: _________________________________ 

Plaats: _________________________________ 

Land: _________________________________ 

Telefoon: _________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Serienummer: _____________________________ 

Aankoopdatum: _____________________________ 

Waar gekocht: _____________________________ 

Handtekening: ____________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

 

 

 

Certificate of Conformity 

Qualified production stamp: 

 

 

This product has been inspected to meet the technical 

standards, and the product is qualified. 
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Dank u voor uw steun aan onze producten.  

 

 

 

 

 

T:  +31 (0)20 2619 407 

E:  info@c-device.com 

W:  www.c-device.com 

 


