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He hajo is een hulpmiddel bij de communicatie voor 
mensen met een verstandelijke beperking en/of 
communicatie beperking.

Handleiding
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spreken

1. Spreken

categorie kiezen: horizontaal scrollen 
picto kiezen: verticaal scrollen

categorie kiezen door aan te tikken

picto kiezen door aantikken picto kiezen door slepen

terug naar het hoofdmenu

zinnen maken
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spreken

zin verwijderen

picto verplaatsen door slepen

zin afspelen

zinnen wijzigen
zinnen verwijderen

zinnen afspelen

picto verwijderen door aantikken
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spreken

zinnen in de agenda zetten

zin in de agenda zetten

opslaan in de agenda

datum, tijd en herhaling instellen

terug naar spreken,
zonder opslaan.
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naar picto’s bewerken

picto verwijderen

spreken

naar nieuwe picto maken

categorie kiezen door horizontaal 
scrollen

picto’s bewerken
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spreken

picto een naam geven en de cate-
gorie kiezen.

een foto maken of een bestaande 
foto kiezen

picto inspreken: 
start opname - stop opname - afspelen 

nieuwe picto opslaan

nieuwe picto maken
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dagindeling
tijdbalk

snel scrollen

weekindeling

 terug   vooruit 

op de week tikken voor snelle  
datumkeuze

Agenda

2. Agenda

naar de weekindeling naar de dagindeling

week-, dag- en maandindeling
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Tekst toevoegen
zin afspelen

Agenda

datum en herhaling instellen door verticaal 
scrollen
tekst plaatsen door opslaan.

verwijderen

tekst wijzigen

tekst toevoegen
agenda bewerken
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Foto’s

3. Foto’s

nieuw album maken

nieuw album maken album toevoegen

foto’s in een album plaatsen foto toevoegen
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Foto’s

foto bewerken

foto verwijderen
foto bewerken

foto in agenda plaatsen

foto’s bewerken
foto’s in agenda zetten

titel invoeren
  tekst invoeren
   foto opslaan

foto inspreken: 
start opname - stop opname - afspelen 
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Foto’s

datum, tijd en herhaling instellen 
door verticaal scrollen

diapresentatie met opgenomen tekst 
afspelen

album openen

foto’s in agenda zetten
foto’s afspelen

in agenda plaatsen
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Foto’s

album verwijderen
naam album wijzigen

album verwijderen

naam album wijzigen

nieuwe naam opslaan
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memory

4. Memory

spel spelen
spelgrootte aanpassen

spel spelen:
tik steeds twee kaartjes aan en probeer 
twee dezelfde te vinden.

spelgrootte aanpassen
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5. Instellingen

● Veel gebruikte picto’s vooraan
 1: veel gebruikte picto’s vooraan
 0: vaste volgorde picto’s
● Stem
 Jongen: jongensstem
 Meisje: meisjesstem

● Standaard picto’s
 Herstellen: oorspronkelijke instelling van de picto’s herstellen

● Zelfgemaakte picto’s
 Alle verwijderen: verwijdert alle picto’s
 Herstellen: zet de zelfgemaakte picto’s terug

● Zinnen
 Verwijderen: alle picto-zinnen worden uit a”spreken” en “agenda” verwijderd

● Kleurenschema
 Vier keuzes

● Agenda exporteren
 Exporteren: alle tekstvakken worden via de mail verstuurd en kunnen zo opgeslagen  
 worden


