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1. Bellen en Facetimen
Hoewel de iPhone vaak wordt gebruikt voor het werken met apps, is de naam niet
toevallig gekozen: het is natuurlijk ook een telefoon. U kunt mensen bellen en
gebeld worden met de app Telefoon. In dit hoofdstuk leert u hoe u een
telefoonnummer kiest, een gesprek start en weer verbreekt.
Ook leert u contactpersonen toevoegen. Met behulp van contactpersonen kunt u
snel iemand bellen zonder dat u steeds het telefoonnummer hoeft in te voeren.
Het bellen op de traditionele manier kost altijd geld. Het voordeel van een
smartphone is dat u apps kunt gebruiken om zonder kosten via internet te bellen.
Hiervoor gebruikt u bijvoorbeeld FaceTime of Skype. In dit hoofdstuk wordt aandacht
besteed aan FaceTime.
In dit hoofdstuk leert u:








iemand bellen;
de verbinding verbreken;
een oproep beantwoorden;
een contactpersoon toevoegen;
een contactpersoon bellen;
bellen met FaceTime;
een beltoon kiezen.

Let op!
Voor het bellen heeft u een 3G/4G-abonnement bij een mobiele provider, zoals KPN
of Vodafone, nodig of voldoende prepaid beltegoed.
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1.1 Iemand bellen
Voor het bellen gebruikt u de app Telefoon. U opent Telefoon vanaf het beginscherm
van uw iPhone:
Haal, indien nodig, de iPhone uit de sluimerstand of zet hem aan
Onder in het scherm:

Tik op

U toetst het telefoonnummer in van de persoon die u wilt bellen:
Tik, indien nodig, op

Typ het
telefoonnummer
Bovenaan ziet u het nummer
dat u heeft ingetoetst.
Met

verwijdert u getallen:

Om te bellen:

Tik op
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U hoort de telefoon overgaan:

Zodra de persoon die u belt
opneemt, begint hier de tijd te
lopen:
Als het gesprek is afgelopen,
kunt u de verbinding
verbreken:

Tik op

U gaat terug naar het beginscherm van de iPhone:
Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm (nieuwere modellen
iPhone) of druk op de thuisknop

(oudere modellen)
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Tijdens een gesprek gaat het scherm uit als u de iPhone tegen uw oor houdt. Zodra
u de iPhone bij uw oor weghaalt, ziet u op het scherm een aantal gespreksopties:
Gesprek in de wacht zetten.

De toetsen in beeld brengen
zodat u in een menu een keuze
kunt maken.

Geluid van het gesprek via een
luidspreker weergeven.

Nog een telefoongesprek
starten (terwijl het andere
gesprek in de wacht staat).

Een videogesprek met
FaceTime starten met de
huidige gesprekspartner. Als er
een vraagteken op de knop
staat, is FaceTime niet mogelijk
met deze contactpersoon.

De opgeslagen
contactpersonen bekijken.
Bijvoorbeeld om tijdens het
gesprek een telefoonnummer
op te zoeken.

1.2 Een oproep beantwoorden
Als u zelf wordt gebeld, beantwoordt u de oproep als volgt. Als de telefoon in de
sluimerstand staat:
Sleep het schuifje

naar rechts

Als de telefoon niet in de sluimerstand staat:

Tik op

U kunt nu het gesprek voeren en ziet hetzelfde scherm en dezelfde opties als op de
vorige pagina. U beëindigt het gesprek:
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Tik op
U zag de volgende opties in het scherm:
Herinner uzelf eraan dat u
moet terugbellen en geef
aan wanneer u de
herinnering wilt ontvangen.

Reageer met een sms- of
iMessage-bericht en kies een
gewenst antwoord.

Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm (nieuwere modellen
iPhone) of druk op de thuisknop

(oudere modellen)

Tip
Gesprek weigeren

Met de knop
stuurt u een binnenkomend gesprek meteen door naar uw
voicemail. Dit werkt alleen als uw telefoon niet in de sluimerstand staat wanneer het
gesprek binnenkomt.
Als uw telefoon in de sluimerstand staat, weigert u een gesprek als volgt:

Druk tweemaal snel op de zijknop of de sluimerknop

Tip
Geluid binnenkomend gesprek uitzetten
Gaat uw telefoon en wilt u het geluid van de beltoon meteen uitzetten?
Druk op de zijknop of de sluimerknop
Of:
Druk op één van de volumeknoppen
De persoon die belt merkt hier niets van. De telefoon blijft overgaan en u kunt het
gesprek beantwoorden voordat het naar uw voicemail gestuurd wordt.
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Tip
Geluid uitzetten
Wilt u niet gestoord worden door de beltoon of geluiden van andere meldingen?
Zet dan het geluid uit met de
schakelaar aan de zijkant
van de iPhone:
Dit is handig wanneer u
zeker wilt zijn dat uw telefoon
niet afgaat tijdens een film,
voorstelling of vergadering.

Bron: Gebruikershandleiding iPhone

1.3 Contactpersoon toevoegen
In de app Telefoon kunt u ook contactpersonen toevoegen. Het voordeel daarvan is
dat u dan voortaan iemand kunt bellen door zijn naam op te geven in plaats van zijn
telefoonnummer:

Tik, indien nodig, op

Tik op

In dit voorbeeld zijn nog geen
contactpersonen opgeslagen.
U voegt een nieuwe
contactpersoon toe:
Tik op
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Als voorbeeld wordt een fictieve contactpersoon toegevoegd. U kunt natuurlijk ook
meteen de gegevens van uw eigen contactpersoon invoeren met behulp van het
schermtoetsenbord:
Tik op
Typ de voornaam van
uw contactpersoon
Tik op
Typ de achternaam
van uw
contactpersoon

Tip
Veld toevoegen voor tussenvoegsel
Een contactpersoon met de naam ‘den Haas’ vindt u standaard onder de letter D in
de lijst met contacten terug. Als u hem liever onder de letter H heeft staan, kunt u in
de contactgegevens een veld toevoegen voor het tussenvoegsel:
Sleep omhoog over het scherm
Tik op
Tik op
Het veld Tweede naam wordt
toegevoegd. Dit kunt u
gebruiken voor
tussenvoegsels zoals ‘de’,
‘den’, ‘van der’, enzovoorts.
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Sleep omhoog over
het scherm
Tik op

Typ het
telefoonnummer van
uw contactpersoon

Let op!
Als u een telefoonnummer typt, worden de haakjes rond het netnummer of (06) en
de spaties tussen de cijfers automatisch toegevoegd.
Een label is de naam die aan een veld wordt gegeven, zoals ‘thuis’ voor
thuistelefoon. Een label kunt u aanpassen:
Tik op
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U ziet een lijst met de labels
waar u uit kunt kiezen:
Tik op

Het label is gewijzigd. U kunt nog veel meer gegevens invullen van uw
contactpersoon. U bepaalt zelf welke gegevens u wel en niet invult.
Sleep omhoog over het scherm
Voeg, indien gewenst, de andere gegevens van uw contactpersoon toe
U slaat de gegevens op:
Tik op
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