Instructie videobellen #1
WhatsApp
In deze rare tijd is het lastig om met bijvoorbeeld familie af te spreken. Toch betekent dit niet dat u
niet meer uw kleinkind kunt zien. Dit kan namelijk heel makkelijk met behulp van videobellen! In
deze instructie wordt gewerkt met de app “WhatsApp”.
Deze app is voor alle merken telefoons beschikbaar met een geldige simkaart. Deze instructie is
geschreven aan de hand van WhatsApp op de iPhone, het kan dus zijn dat bepaalde functies bij u net
wat anders zijn. Met de methode kunt u verder alleen videobellen via uw smartphone en niet via uw
laptop of tablet én met maar vier personen in één gesprek.
STAP 1
Open de App Store (voor Apple telefoons) of Google Play (voor Android telefoons).

STAP 2
Typ vervolgens “WhatsApp” in en installeer de app.
STAP 3
Open de app, sta de meldingen toe en volg de verdere instructies op het scherm.
STAP 4
U komt nu in het beginscherm terecht. Rechtsboven in dit scherm staat dit volgende icoontje. Klik
hierop.

STAP 5
Wanneer hierop is geklikt, kan er gekozen worden tussen “Nieuwe groep” of “Nieuw contact”. Indien
er voor het eerst gebruik wordt gemaakt van deze app, moeten er eerst contacten worden
toegevoegd. Klik in dat geval op “Nieuw contact”.

STAP 6
Vul hier nu de contactgegevens in van familie of vrienden.
• Voornaam
• Achternaam
• Mobiele nummer
STAP 7
Er wordt automatisch een “chat” aangemaakt. Rechts bovenin treft u een videocamera symbool.
Wanneer hier op geklikt wordt, wordt de reeds aangemaakte contactpersoon gebeld.
Tip: Wanneer u met meerdere familieleden of vrienden wilt bellen, kiest u bij stap 5 niet voor “Nieuw
contact”, maar voor “Nieuwe groep”. U kunt zelf meerdere deelnemers toevoegen. Het videobellen
werkt verder op precies dezelfde manier.
Het kan ook zijn dat u gebeld wordt. U ontvangt automatisch een melding wanneer u op uw telefoon
zit. Wanneer uw telefoon op stand-by staat, licht het scherm op. De oproep kan geaccepteerd
worden door op het groene telefoon symbooltje te klikken.

