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Hoe installeer ik WhatsApp op mijn Fysic FMA-5000
Het is van belang dat u internet aan heeft staan op uw toestel voordat u begint. Zonder internet kunt
u geen WhatsApp installeren.
Wanneer uw toestel is opgestart mag u met uw vinger van de rechterzijde naar de linkerzijde van uw
scherm slepen. U zult zien dat op deze manier het menu zichtbaar word op uw telefoon. Herhaal dit
trucje nog een keer zodat u de juiste menu items ziet, gelijk aan de afbeelding hieronder.
Wanneer u dit scherm ziet, drukt u op de knop onderin
genaamd ‘meer toepassingen’.

Vervolgens ontvouwt het volgende menu zich. In dit menu
drukt u op de knop ‘Play Store’.

In het scherm dat volgt klikt u op de knop ‘Of maak een
nieuw account’.

Vervolgens vult u uw voornaam en achternaam in. Daarna
klikt u op ‘Volgende’

Nadat u uw voornaam en achternaam heeft ingevuld mag u
ook uw geboortedatum en geslacht doorgeven. Daarna
drukt u op ‘volgende’.

Vervolgens mag u zelf een e-mailadres verzinnen dat eindigt
op @gmail.com. Dit e-mailadres heeft u in principe alleen
nodig om in te loggen in de ‘Play Store’. Nadat u een geldig
e-mailadres heeft verzonnen drukt u weer op ‘volgende’.

Nadat u uw gewenste e-mailadres heeft doorgegeven mag u
ook een wachtwoord verzinnen. Dit wachtwoord heeft
minimaal 8 karakters nodig. Geadviseerd wordt om zowel
cijfers als letters hiervoor te gebruiken.
Wanneer u het wachtwoord in beide invoervelden heeft
ingegeven drukt u op ‘Volgende’.

In de volgende stap kunt u uw telefoonnummer doorgeven
maar dit is niet noodzakelijk. U kunt deze stap overslaan
door op ‘Overslaan’ te drukken.

Het volgende scherm dat u ziet mag u helemaal naar
beneden slepen (met uw vinger onderin het scherm
beginnen en vervolgens naar de bovenkant toe slepen.

Wanneer u helemaal onderin bent dan zult u zien dat er een
nieuwe knop tevoorschijn komt, namelijk ‘Ik ga akkoord’.
Hier drukt u op.

Gefeliciteerd, u heeft succesvol uw account aangemaakt. U
kunt nu inloggen op dit scherm met de gegevens die u
zojuist heeft aangemaakt.

Eenmaal ingelogd krijgt u het volgende scherm te zien.
Dit scherm mag u weer naar beneden slepen zoals eerder
uitgelegd.

Wanneer u deze tekst ziet wil ik u adviseren om het
vierkantje niet aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat uw
telefoon niet onnodig veel geheugen verbruikt. Daarna
drukt u op ‘Volgende’.

Vervolgens wordt er nog gevraagd om betalingsgegevens in
te stellen. Dit is niet nodig. Hier kunt u ‘Nee, bedankt’
aanvinken. Vervolgens drukt u op doorgaan.

U zult zien dat u nu automatisch in de ‘Play Store’ komt.
Hier kunt u WhatsApp vinden door bovenin de balk waar
‘Google Play’ staat te zoeken op WhatsApp.
Mogelijk word WhatsApp al automatisch getoond in dit
scherm zoals bij ons voorbeeld. In dat geval kunt u ook
meteen hierop klikken.

Wanneer u nu op ‘Updaten’ drukt zal WhatsApp
geïnstalleerd worden.

Tijdens de installatie krijgt u de volgende melding. Hier kunt
u op accepteren drukken.

U zult zien dat uw telefoon even nodig heeft om te
downloaden en installeren. Wanneer dit afgerond is kunt u
WhatsApp gebruiken

