Therapieland Beeldbellen per telefoon.
Algemene app info en info over de instellingen van geluid en camera op je telefoon.
Algemene info over de Blikbel App:
A. Op het hoofdscherm zie je of je camera en microfoon aan of uit staan.
B. Daar zie je ook een chat symbool. Als je daarop klikt opent zich een nieuw scherm.
Klik op de onderste regel van dit scherm om te kunnen chatten.
C. Klik je op de 3 puntjes links onder in het hoofdscherm dan opent zich
onderstaand venster

Ik denk dat het meest wel voor zichzelf spreekt.
•
•
•

•
•
•
•

Een ander afspeelapparaat selecteren: weet niet zo goed wat je daarmee
kunt.
Je kunt schakelen tussen de camera voor en achter op je toestel.
Je kunt de camera uitschakelen door te kiezen voor alleen audio. (Maar dat
kun je ook al doen op het hoofdscherm door op het video icoontje te
klikken).
Opname starten werkt niet.
Livestream starten is niet van toepasing.
Tegelweergave openen: dan zie je jezelf en mij – mits ik ingelogd ben –
naast of onder elkaar, afhankelijk van de stand van je telefoon.
Vergaderingsgegevens kan handig zijn als je iemand anders wilt toevoegen
aan deze meeting, dan verstuur je de link van ons gesprek aan een 3e
persoon.
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De instellingen van geluid en camera op je telefoon en in de Blikbel App
checken.
A. Als eerste de instellingen van je telefoon:
• check of het algemene geluid van je telefoon aanstaat.
• Check of je camera het doet.
B. Check de camera en telefoon instellingen van Blikbel App bij ‘instellingen’
Via apps
1. Ga naar instellingen.
2. Scrol naar en klik op ‘Apps’
3. Scrol naar en klik op ‘Blikbel App’
4. Scrol naar en klik op ‘machtigingen’. Daar zie je of je camera en microfoon
gemachtigd hebt.
5. Zo nee: Klik op ‘machtigingen’ en verander daar de instelling.

•

6. Hier kun je ook meldingen vanuit deze app toestaan.
kijk daarvoor in het scherm van 4 bij meldingen. Staat daar geblokkeerd:
• Klik op meldingen
Laat meldingen weergeven
Via privacy:
1. Ga naar instellingen
2. Scrol naar en klik op ‘privacy
3. Scrol naar en klik op ‘machtigingenbeheer’’
4. Scrol naar en klik op ‘camera’
5. Zoek de ‘Blikbel App’ en klik erop
• ‘toegang tot de camera voor deze app’ toestaan
• Klik op ‘alle rechten van Blikbel App bekijken’
• Dan zie je of je de microfoon ook toestaat vanuit deze app.
Zo niet, dus staat deze bij geweigerd:
o Klik op microfoon
o Klik op toestaan.
Bij punt 4 kun je ook op microfoon klikken en dan check je het eerst voor microfoon
en van daaruit via dezelfde stappen voor camera.

D. Verder valt er niet veel te checken in deze app. Behalve het bij Algemene
informatie punt A genoemde: check op het hoofdscherm of je camera en
microfoon aan of uit staan.
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