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Let op: EasyCallz beperkt zich enkel tot het bellen van uw contacten.
Alle andere functies van de smartphone worden uitgeschakeld. Om terug
te gaan naar het Android scherm houdt u de Terug toets 3 seconden
ingedrukt (vaak rechter toets) en vervolgens drukt u op de home toets
(middelste toets).
Menu
Het hoofdmenu bestaat enkel uit uw contactenlijst. Door met uw vinger
op een willekeurige plaats op het scherm te tikken kunt u door deze
contacten bladeren. De namen worden hierbij uitgesproken.
Uitgaande oproep
Om een oproep te doen houd u uw vinger even kort op het scherm. U
hoort nu de melding “gesprek starten met (naam)”, waarna de telefoon
direct het contact gaat bellen. Om uw oproep te beëindigen houd u weer
even kort uw vinger op het scherm. U hoort nu: “gesprek met (naam) is
beëindigd”.
Inkomende oproep
Wanneer u een inkomende oproep op uw telefoon ontvangt zal deze een
melding geven. De melding luidt als volgt: “U wordt gebeld door
(naam)/(nummer), tik op het scherm om op te nemen. Houd het scherm
lang ingedrukt om af te wijzen”. Afhankelijk van of het contact in uw
contactenlijst staat zal de telefoon de naam of het nummer uitspreken.
Batterijmelding
De software is zo geprogrammeerd dat de telefoon een waarschuwing
geeft wanneer het batterijniveau tot 20% is gedaald. Deze melding is een
gesproken bericht: “Je telefoon is bijna leeg, leg hem aan de lader”.
Contact en foto toevoegen
Mocht u een contact of foto aan het contact toe willen voegen, dan dient
u dit te doen in de Android omgeving. In sommige gevallen is het dus
nodig om dit door een ziend persoon te laten doen. De contact of de foto
zal daarna direct weergegeven worden in EasyCallz.
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