Videochatten via Messenger
(via de Android-smartphone)
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Algemene info

Messenger is een gratis app (= applicatie) waarmee je kan chatten, bellen of
videobellen naar anderen. Let op, om Messenger te gebruiken, moet je een
Facebook-account hebben of aanmaken.
Om gratis te bellen, moet je verbonden zijn met Wifi. Je kan via he 4G-netwerk ook bellen, maar hier kunnen
meerkosten aan verbonden zijn.
Let op: deel geen privacy- gevoelige informatie via Messenger. Je gesprekken worden niet versleuteld, waardoor
je niet weet wie er allemaal toegang heeft tot de inhoud van je (video)gesprekken. Meer info over Messenger en
privacy: https://www.messenger.com/privacy
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Hoe ga je te werk?

1. Download de app
-

Zoek de app Play Store of Google play op je smartphone.

1. Tik op ‘zoeken naar
apps…’

2. Typ ‘messenger’ en tik
op het vergrootglas

3.

Tik op ‘Messenger’

4. Tik op ‘Installeren’
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2. Start de app op
-

Zoek de app op jouw gsm.
Tik op het icoontje om te starten.
Wanneer je nog geen Facebook-account hebt, moet je eerst een aanmaken. Kijk hiervoor op het
instructieblad ‘Facebook’.
Dit is het startscherm van
Messenger. Typ je ‘Telefoonnummer
of e-mailadres’ en ‘wachtwoord’ dat
je gebruikt voor Facebook.

Tik daarna op ‘Aanmelden’

Je komt nu op het startscherm van
Messenger

3. Bellen met Messenger
-

Start een nieuw gesprek door rechtsbovenaan op de pen te tikken.
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Kies een ‘vriend’ uit het lijstje of tik
op ‘Zoeken’ en tik dan op de naam.
Je kan ook meerdere mensen
aantikken.

-

Rechts boven zie je:

-

Tik nu op

De gekozen naam / namen staan
nu bovenaan. Tik op ‘OK’

(bellen via het internet) en

Sommige gsm’s geven nu de melding:

Je krijgt nu een chatvenster.

(videochatten via het internet)

Geef altijd toestemming!

Als de andere persoon je oproep aanvaardt, kan je hem nu zien.
Om het gesprek te beëindigen, klik je op

.

Heb je nog digitale ondersteuning nodig? Neem contact op met onze Helpdesk via onze website
www.argosvzw.be, mail naar ondersteuning@argosvzw.be of bel naar 0478/56 13 81.
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