
F101
- TIJDENS HET OPSTARTEN - (Z.O.Z. INDIEN DEZE STAP AL IS OVERGESLAGEN)   
Een google account is nodig om gebruik te maken van veel functies op de telefoon. Onder andere 
het downloaden van nieuwe apps via de google play store en automatisch de laatste versie van 
ingebouwde apps te installeren. 

Nadat de WiFi is 
ingesteld, wordt ge-
vraagd een account 

aan te maken

Tik op “Of maak 
een nieuw account”

Tik op  
‘Voor u’

Tik op  
‘Voornaam’

Voer uw voor-
naam in met het 

toetsenbord en tik 
op “Achternaam”

Voer uw achter-
naam in met het 
toetsenbord en  

tik op “Volgende”

Voer uw geboor-
tedag in met het 
toetsenbord en  
tik op “Maand”

Kies de maand. 
Voor meer opties: 
Veeg van onder 

naar boven 

Tik op “Jaar”, voer 
deze in met het 

toetsenbord en tik 
op “Geslacht”

Kies een optie 
en tik op 

“volgende”

Voer een unieke 
gebruikersnaam in 

met het toetsenbord

Tik op  
‘Volgende’

Voer een wacht-
woord in met het 

toetsenbord.

Schrijf uw ge-
bruikersnaam en 

wachtwoord op en 
bewaar deze op 
een veilige plek.

Wij raden aan om 
een wachtwoord 
te bedenken met 
een combinatie 

van hoofdletters, 
kleine letters, 
leestekens en 

cijfers.

Tik op Herhaal exact 
hetzelfde 

wachtwoord

Tik op ‘Volgende’ Tik op ‘Telefoonnum-
mer’ om uw nummer 

toe te voegen

OF veeg naar 
boven om dit over 

te slaan

Lees de voorwaar-
den van Google en 

tik op “Meer”

Tik op de vinkjes 
om akkoord te 

gaan

Tik nu op  
“Account maken” 

Tik op 
“Bevestigen”

Uw wachtwoord en 
naam is al ingevuld. 
Tik op “Volgende”

De beste functies 
zijn al geactiveerd. 
Tik op “Volgende”



GOOGLE ACCOUNT VIA MENU AANMAKEN

Veeg naar links om 
naar de tweede pagi-

na te gaan

Tik op “Instellingen” Tik op  
‘Geavanceerde 

instellingen’

Veeg omhoog om 
de onderste opties 
op het scherm te 

tonen

Tik op ‘accounts’ Tik op ‘Account 
toevoegen’

Tik op ‘Google’ Wacht even terwijl 
de telefoon ver-
binding maakt 
met de server

Tik op “Account 
maken”

Tik op “Voor me-
zelf”

Tik op voornaam 
en achternaam om 
met toetsenbord te 
kunnnen invoeren

Tik op  
‘Volgende’

Tik op de velden 
om geboortedag 
in te geven en tik 

volgende

Bedenk en voer 
een wachtwoord 

in en tik op ->

Herhaal exact 
hetzelfde 

wachtwoord

Tik op ‘Volgende’ Tik op ‘Telefoonnum-
mer’ om uw nummer 

toe te voegen

OF veeg naar 
boven om dit over 

te slaan

Lees de voorwaar-
den van Google en 

tik op “Meer”

Tik op de vinkjes 
om akkoord te 

gaan

Tik nu op  
“Account maken” 

Tik op 
“Bevestigen”

Tik op “Volgende” Tik op accepteren 
om het aanmaken 

te voltooien

Kies een voorge-
steld emailadres 
en tik volgende


