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Bellen met FaceTime
U kunt op eenvoudige wijze uw iPad gebruiken om iemand te bellen met
beeld erbij.
Heel leuk, want u kunt iemands gezicht bij het gesprek zien, dus u kunt zien hoe
groot de kleinkinderen nu alweer zijn. Of dat tandje dat er net uit is, kan meteen
aan oma getoond worden. Ook op vakantie kunt met een druk op de knop contact maken met de thuisblijvers, of de vrienden of familie verderop.
Om te beginnen met FaceTime heeft u 2 zaken nodig.
1. een goede internetverbinding
Thuis is dat natuurlijk eenvoudig, maar als u niet thuis bent kan dat nog lastig
zijn. Op de camping is het signaal niet altijd even sterk. Dus besteedt even tijd
aan het vinden van de beste plek met de beste dekking. In een hotel kunt u vaak
een paar uur wifi kopen. U moet zelf maar bekijken of u dat de euro’s waard
vindt.
2. het mailadres dat uw contactpersoon gebruikt om mee op FaceTime te
gaan.
Meestal het adres dat in uw contactenlijst staat, maar het adres moet dus wel in
uw lijst staan, anders werkt het niet.

Het opstarten is eenvoudig:
Start FaceTime
U drukt op het icoontje van FaceTime
Het facetimescherm opent nu en de camera gaat aan.
Misschien valt het u op dat de voorste camera nu aan gaat? Dus u komt nu in
beeld. Als u de iPad laag blijft houden komt de nadruk op uw kin en neusgaten
dus misschien is het prettiger om de iPad wat hoger te houden.
Onderin het scherm kunt u nu uit 3 mogelijkheden kiezen:
Favorieten | Recent | Contacten
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abonneren op onze nieuwsbrief kan via: ipadoma.nl
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Kies voor ‘contacten’
U krijgt nu alle contacten die u heeft opgeslagen op
de iPad in beeld.
Kies de persoon waarmee u wilt communiceren
door op zijn naam te klikken. In het volgende
scherm klikt u rechts op de tekst ‘FaceTime’ of het
FaceTime-symbool om een gesprek te starten.
Facetime roept nu uw contactpersoon op en probeert verbinding te leggen.
Wanneer uw contactpersoon het gesprek accepteert
ziet u hem of haar in beeld komen en kunt u kletsen.

Als de persoon waar
u mee wilt
communiceren over
FaceTime
beschikt
ziet u de
tekst FaceTime en het
symbool.

Tijdens een FaceTime-gesprek ziet u de persoon met wie u belt groot en in een hoekje van het scherm
het beeld dat uw gesprekspartner van u ziet.

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl
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U kunt tijdens het gesprek de camera wisselen. U drukt dan op het icoontje met
een camera met pijltjes:

De iPad schakelt nu over naar de camera aan de achterzijde. Hiermee kunt u
makkelijker dingen laten zien. Handig als u bijvoorbeeld ergens hulp bij nodig
heeft. Dan kunt u het probleem echt in beeld brengen.
Beëindigen van het gesprek doet u door op de ‘stop’-knop te drukken.
Wanneer iemand met u in contact probeert te komen, merkt u dat doordat de
iPad begint te piepen. (U kunt de beltoon zelf instellen, maar dat is een andere
instructie.)
U krijgt 3 knoppen in beeld:

Door over de groene knop naar rechts te vegen, wordt de verbinding gelegd. Na
een paar seconden kunt u spreken, luisteren en kijken.

Voor snelle oma’s...
1.
2.
3.
4.
5a.
5b.
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Druk op Facetime
Druk op Contacten
Druk op het juiste contact
Druk op het adres waar een Facetime symbool achter staat
Beeindigen: druk op ‘Stop’
Gebeld worden: druk op ‘Accepteer’

abonneren op onze nieuwsbrief kan via: ipadoma.nl

We wensen u veel
plezier met het bellen
met beeld.
Op onze website
www.ipadoma.nl
vindt u nog veel meer
handige uitleg en tips
voor leuke apps.

