Doe Het Zelf
Tablet
voor beeldbellen

Benodigdheden
•

Android Tablet
o Beschikt u niet over WiFi op de locatie? Dan moet de tablet beschikken over
Mobiel Internet

•

(PrePaid) Simkaart
o Deze is nodig om uw tablet te voorzien van een werkend WhatsApp
Telefoonnummer.
o

Je kunt deze simkaart bestellen op:
KPN
https://mobielshop.kpn.com/mobiel/prepaid/simkaart/1-gb
Per gemaakte beeldbelminuut verbruik je ongeveer 3Mb. Met 1000MB per
maand kun je dus +- 300 minuten bellen.
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Veel gestelde vragen
Ik heb een iPad, kan dat ook?
Nee, iPad ondersteunt geen WhatsApp beeldbellen
Kan ik ook gebruik maken van een andere provider?
Ja, u kunt in principe gebruik maken van elke provider. In dit voorbeeld gaan wij uit van KPN.
Kan ik gebruik maken van een Duo SIMkaart?
Nee, omdat er telkens maar 1 SIMkaart actief kan zijn is dan je andere sim offline. Ook zitten aan
beide SIMs hetzelfde nummer.
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Handleiding tablet
In de handleiding gaan wij uit van een nieuwe tablet. Indien u een oude tablet heeft kunt u deze
eerst terugzetten naar Fabrieksinstellingen.
Zie https://www.samsung.com/nl/support/mobile-devices/hoe-voer-ik-een-reset-offabriekinstellingen-uit-op-mijn-smartphone-of-tablet/
1. Als je de tablet opstart
kom je op dit scherm.
Klik op English en
selecteer Nederlands

2. Klik daarna op start en
kom je op dit scherm
waarbij je een sim kaart
kan invoeren of later
kan doen.
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3. Kies uw WiFi netwerk en
maak hier verbinding
mee.

4. Het is niet nodig om
data over te zetten.
Klik op Don’t Coppy
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5. De tablet controleert op
updates. Hierop dient u
te wachten.

6. Als ie klaar is met kijken
voor updates klik dan
op NEXT
U kunt later een google
account toevoegen
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7. Geef akkoord met de
google services.
Klik op ACCEPT

8. Daarna kunt u de tablet
beveiligen met een
Vingerafdruk. In dit
geval raden wij dit af.
Klik op SKIP

9. Stel géén Screen Lock in
Klik op SKIP
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10. Klik daarna op MORE

11. U komt nu op het Home
Scherm
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12. Om WhatsApp te
instaleren gaat u naar
de PlayStore. Zie
icoontje onderaan. Als u
die niet ziet tik
Playstore in de
zoekbalk.
(hier heeft u een google
account voor nodig. Als u
deze niet heeft moet u een
google account aanmaken –
zie
https://www.seniorweb.nl/
artikel/een-google-accountaanmaken hoe je dit doet.
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13. In de Playstore vul hier
WhatsApp in

14. Klik op “Installeer”
WhatsApp Messenger

[Date]
V1.0

10

15. Als u WhatsApp hebt
geïnstalleerd opent u
WhatsApp.

16. Simkaart plaatsen

Heeft uw tablet aan de zijkant een SIMkaart ingang waarmee je
mobiel kan Internetten?
- Ja
Plaats dan de SIMkaart in de Tablet
-

Nee
Plaats dan de SIMkaart in een telefoon (van u zelf
of iemand anders) zodat u SMSjes kunt ontvangen
o Let op: zorg dat WiFi aanstaat op uw telefoon
anders gaat uw telefoon online via de SIMkaart.
Dus zet het icoontje met “mobiele gegevens” UIT
o U plaatst deze SIMkaart tijdelijk in uw telefoon. Na
activatie van WhatsApp haalt u deze er weer uit en
moet u deze goed bewaren!
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WhatsApp Configureren
17. Open WhatsApp en klik
vervolgens op Agree &
Continue

18. Selecteer bij Land /
Country The Netherlands
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19. Vul vervolgens het
telefoonnummer in van
de prepaid SIMkaart.
U ontvangt een SMS,
voer deze verificatie
code in.
Deze SMS ontvangt u OF
op de Tablet en anders
in de telefoon waarin u
de prepaid SIMkaart
heeft geplaatst

20. Klik voor beide
meldingen op
TOESTAAN

21. Geef de tablet een naam
op WhatsApp
Optioneel kunt u ook
nog een Profielfoto
toevoegen. Dit kan ook
later.
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22. U heeft nu uw
WhatsApp account
aangemaakt, als u naar
het chat icoontje gaat
rechtsonder kunt u een
nieuwe chat beginnen

U kunt nu de tablet via WhatsApp bellen op het ingevoerde prepaid telefoonnummer.
Heeft u de SIMkaart in uw telefoon geplaatst? Dan kunt u deze er weer uit halen en uw eigen
SIMkaart terugplaatsen. Het is voor het gebruik van WhatsApp niet nodig dat de SIMkaart online is.
Belangrijk dat u de SIMkaart er weer uit haalt en deze goed bewaart.
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Mobiel SIMkaart in tablet
Indien u de SIMkaart in de tablet gebruikt voor Mobiel Internet (omdat er geen WiFi is) dan is het
belangrijk dat u deze regelmatig (in elk geval Maandelijks) opwaardeert.
Dit kan eenvoudig via de KPN Prepaid App. Deze kunt u ook installeren op uw eigen telefoon en
daarmee de tablet op afstand opwaarderen.

Anders kunt u ook eenvoudig een bundel online kopen via
https://www.kpn.com/prepaid/opwaarderen.htm
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Van start met beeldbellen op een ANDROID telefoon – zie ook de
website www.blijfinbeeldleiden.nl
Degene die u wilt beeldbellen heeft dit telefoonnummer nodig om in zijn of haar contacten (digitale
telefoonboek) te zetten. Beeldbellen met iemand anders kan alleen als jullie beide een 06- (of 097)
telefoonnummer hebben.
Om de telefoon te openen, moet u over het scherm heen vegen van links naar rechts. Om de app te
openen, tikt u met een vinger op het plaatje van de app.
Is de telefoon opgeladen? Aan-knop zit aan de rechterkant van de telefoon. Druk deze 3 seconde in.

Contacten toevoegen
Om iemand toe te voegen in uw contacten volgt u de volgende stappen:
• Tik op het ‘poppetje’ deze is blauw of oranje.
• Tik op het rondje met + teken:’+ nieuwe contacten’ (zie pictogram hiernaast).
• U kunt uw contactpersoon opslaan op de telefoon, of op de simkaart, dit gaat vanzelf.
• Typ in het veld ‘Naam’ de naam van de contactpersoon.
• Tik vervolgens in het veld ‘Telefoon’ en typ het telefoonnummer.
• Afhankelijk van uw telefoon krijgt dit nummer krijgt automatisch het label ‘Mobiel’. U hoeft hier
niets mee.
• Voeg meer telefoonnummers toe van dezelfde persoon door rechts naast ‘Telefoon’ op het groene
plusteken te tikken.
• Veeg eventueel verder naar beneden om nog meer gegevens in te vullen, zoals het e-mailadres van
uw contactpersoon.
• Tik op Opslaan als u klaar bent.
U kunt opnemen als iemand belt door op de groene knop op het scherm te drukken. Bovenin in het
scherm kunt u het nummer/de naam van de beller zien.

(Beeld)bellen met familie en kennissen
Als u zelf iemand wilt bellen druk dan op de groene belknop in het scherm. Dan verschijnen de cijfers
zodat u het telefoonnummer kan intoetsen. Ook kunt u hier op contacten drukken en een
voorgeprogrammeerd nummer bellen.
Tik op de rode knop om het gesprek te beëindigen.
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Stappen om iemand te beeldbellen
• Open het groene WhatsApp-plaatje op telefoonscherm.
• Tik op het tabblad ‘Chats’ op een gesprek of toets de naam van de persoon in bij het vergrootglas
in de rechterbovenhoek.
• De beloproep start en de ander accepteert de oproep door op de groene knop te tikken.
• Jullie kunnen elkaar zien en horen.
• Typ hier de naam van de contactpersoon die u zoekt. Als deze tevoorschijn komt, tik dan op de
naam zodat het gesprek met dit contact opent.
• Tik in het gesprek rechtsboven op het icoon van de videocamera.
• Tik op de rode knop om het videobellen te beëindigen. Is de knop niet in beeld, tik dan even kort
op het scherm.
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