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De emporiaApp op een Android-smartphone instellen 

Checklist voor jongere familieleden 

Blaas nieuw leven in een 'afgedankte' smartphone en tover hem om 

in oma's eerste smartphone 

• Persoonsgegevens beveiligen en de smartphone opnieuw instellen 

• Simkaart van de senior plaatsen 

o Houd er rekening mee dat u een abonnement met internetgebruik 

nodig heeft! Indien u een simkaart gebruikt die uit een telefoon met 

toetsen komt, dient u het abonnement aan te passen. Het gebruik van 

mobiele gegevens moet in het nieuwe abonnement opgenomen zijn 

o De instelling van het toestel (set-up) wordt automatisch herkend en 

dient uitgevoerd te worden 

• Internetverbinding maken: (zie Trainingsboekje vanaf pagina 92) 

o Activeer 'Mobiele gegevens' (alleen indien mobiel datagebruik al bij uw 

abonnement is inbegrepen) 

o Maak gebruik van een wifiverbinding (zodat u voor de volgende 

installatiestappen - waarbij enkele downloads nodig zijn - uw 

dataverbruik beperkt) 

• Voor de senior een Google-account aanmaken 

o Open Google Play Store en volg de instructies bij het maken van een 

nieuw Google-account op 

o U hoeft geen nieuw account te maken, als de senior al een eigen 

Google-account heeft 

Let op: wis in elk geval de verbinding met het Google-account van de 

vorige gebruiker van de smartphone! 

 

Overschakeling van een telefoon met toetsen naar een smartphone: 

Persoonlijke gegevens op de oude telefoon met toetsen veilig 

opslaan: 

• Contactpersonen exporteren: 

o Exporteer de contactpersonen die in uw telefoon met toetsen staan, 

naar een vcf.bestand en zet ze met behulp van een SD-kaart of via de pc 

over. 
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o Degenen die al een Google-account bezitten, kunnen op de pc 

controleren of alle contacten zijn overgezet. Het is raadzaam om 

ontbrekende contacten direct aan het Google-account toe te voegen. 

 

• Foto's beveiligen: 

o Sla de foto's die u wilt bewaren op uw pc op. 

o Of u bewaart de foto's op de SD-kaart in de oude telefoon. 

De 'nieuwe' smartphone in gebruik nemen en instellen: 

• Simkaart plaatsen:  

Dit moet u zeker doen 

• Internetverbinding maken: (zie Trainingsboekje vanaf pagina 92) 

o Activeer 'Mobiele gegevens' (alleen indien mobiel datagebruik al bij uw 

abonnement is inbegrepen) 

o Maak gebruik van een wifiverbinding (zodat u voor de volgende 

installatiestappen - waarbij enkele downloads nodig zijn - uw 

dataverbruik beperkt) 

 

• Google-account maken: (instructies op www.emporia.eu/faq) 

o Open Play Store 

o U wordt gevraagd om een Google-account te maken 

o Indien u al een Google-account heeft: 

o  Voer de naam van het account en het bijbehorende wachtwoord in 

o De persoonlijke Google-accountgegevens worden naar de smartphone 

overgezet 

o Indien u nog geen Google-account bezit: 

o Maak nu een nieuw Google-account. Noteer naam en wachtwoord en 

bewaar deze gegevens zorgvuldig 

o Ga tijdens het instellen akkoord met 'Gegevens synchroniseren' 

 

 

• emporiaApp installeren (instructies op www.emporia.eu/faq) 

 

 

• E-mailaccount maken (instructies op www.emporia.eu/faq) 

o Indien u al een e-mailadres gebruikt, dan kunt u dit met de app 'E-mail' 

instellen. 


