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1. Open de Google Play Store. 

 

2. Zoek op Signcall, de app myMMX Signcall komt dan 

tevoorschijn in de lijst. 

 

3. Klik op de applicatie. 

 

4. Klik op Installeren. 

 

5. Klik op Accepteren & downloaden, de app MyMMX 

Signcall wordt nu geïnstalleerd. 

 

6. Klik op Open om de applicatie te starten. Of zoek de 

applicatie op uw telefoon. Het icoon van de applicatie 

staat hieronder afgebeeld. 

 

 

 

Installeer myMMX mobiel 
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Let op! De gebruikersnaam en het wachtwoord worden na de eerste keer 

inloggen opgeslagen en bewaard op uw mobiele telefoon. Vanaf nu zal myMMX 

mobiel automatisch inloggen wanneer het programma gestart wordt.  

1. Na de installatie op Open of via het icoon van 

myMMX mobiel klikken, dan wordt het hoofdmenu 

met de inlogstatus getoond. 

 

2. Bent u al geregistreerd, vul daar uw gebruikersnaam 

en wachtwoord in dat u via de e-mail heeft ontvangen. 

Klik na het invullen op Ok. Dan wordt het 

gebruikersscherm getoond. 

 

3. Bent u niet geregistreerd, dan kunt u op Click here! 

klikken en wordt u doorgestuurd naar de website van 

Signcall. 

 

4. Weet u uw wachtwoord niet meer, dan kunt u op 

Forgot password? klikken en wordt uw wachtwoord 

gereset. Na het resetten ontvangt u een e-mail met 

daarin het nieuwe wachtwoord. 

 

Inloggen via myMMX mobiel 
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Het gebruikersscherm (1) 

Contacten 

De lijst met uw persoonlijke contacten. 

Let op: De contacten zijn dezelfde als 

de contacten op uw mobiele telefoon. 

Gesprek 

Geef het numerieke toetsenbord weer. 

Dit is Signcall myMMX mobiel 

Diensten 

De lijst met algemene 

servicenummers. 

Geschiedenis 

Bekijk de lijst met inkomende en 

uitgaande oproepen. 

De balk bevat iconen die op het 

moment actief zijn op uw mobiel. Het 

groene poppetje-icoon geeft aan dat 

myMMX mobiel werkt. 
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Het gebruikersscherm (2) 

Bekijk de instellingen. (Zie pagina 10 

voor meer informatie.)  Sluit Signcall myMMX mobiel af. 

Algemene informatie over deze versie 

van myMMX mobiel. 

Druk op de menu toets om een pop-up 

menu te openen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk op terug toets om een actief menu-item 

af te sluiten. In dit geval de pop-up. 

 

Dit is een Voicemail. Anderen 

kunnen een bericht achterlaten als 

je de telefoon niet hebt 

opgenomen. 
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1) Via het nummerieke toetsenbord 

Gebruik een nummer om te bellen: 

1. Klik op Oproepen om het numerieke 

toetsenbord te tonen. 

 

2. Voer een nummer in. 

 

3. Klik op de groene telefoonhaak. 

 

 

Gebruik het SIP adres om te bellen: 

1. Klik op Oproepen om het numerieke 

toetsenbord te tonen. 

 

2. Klik op het numerieke veld om het 

toetsenbord tevoorschijn te halen. 

 

3. Klik Klaar of Gereed als het adres 

volledig is ingevuld. 

 

4. Klik op de groene telefoonhaak. 

1. Klik op Contactenlijst. 

 

2. Uw persoonlijke contacten worden weergegeven. 

Wanneer u de gewenste persoon niet ziet, kun u de 

naam of een deel van de naam invullen in de zoekbalk. 

 

3. Selecteer de persoon die u wilt bellen door op zijn 

naam te klikken. De persoon wordt dan direct gebeld. 

Gesprek (1) 

2) Via het contactenlijst 

Let op! Wanneer er meerdere nummers of SIP 

adressen zijn voor dezelfde persoon, dan moet u 

eerst het nummer of adres selecteren dat u wilt 

gebruiken. 

 

Het SIP adres wordt opgeslagen in het veld voor 

mailadressen. 
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1. Klik op Diensten. 

 

2. De nummers van 

verschillende servicediensten 

worden weergegeven. 

 

3. Selecteer de servicedienst die 

u wilt bellen door op de 

servicenaam te klikken. Het 

nummer wordt direct gebeld. 

1. Klik op Geschiedenis. 

 

2. De inkomende en 

uitgaande gesprekken 

worden weergegeven. De 

meest recente staat 

bovenaan de lijst. 

 

3. Selecteer op de persoon 

die u wilt bellen door op 

diens naam te klikken. De 

persoon wordt dan direct 

gebeld. 

 

3) Via het Diensten 4) Via Geschiedenis 

Het alternatief voor een telefoongesprek 
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Wanneer de telefoon overgaat (geluid, tril of beide): 

 

• Schuif het groene telefoonhoorn Beantwoorden naar 

rechts om het gesprek te accepteren. 

 

• Schuif het rode telefoonhoorn Weigeren naar links om 

het gesprek weigeren. 

Hoe ontvangt u een telefoongesprek? 

Schuif de groene telefoonhoorn naar 

rechts om het gesprek te accepteren. 

Schuif de rode 

telefoonhoorn naar 

links om het gesprek 

te weigeren. 
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Hoe voert u een telefoongesprek? 

Let op! Wanneer de 

persoon met wie u belt, alleen 

een tekstcliënt gebruikt, wordt 

er geen afbeelding getoond. 

 

Schakel de camera uit. 

Beëndig het gesprek 

Bekijk de instellingen. (Zie 

pagina 10 voor meer 

informatie.)  

 

Wissel tussen beeld en tekst. 

Wissel camera, 

voorop of achterop 

uw mobiel. 

De gele tekst is van de 

persoon met wie u belt. 

In het videoscherm ziet u de 

persoon met wie u belt. 

De witte tekst 

is van u zelf, 

aan de persoon 

met wie u belt. 

Uw eigen afbeelding. 

Druk op de menu toets om 

een pop-up menu te openen 
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Instellingen 
Gebruikersnaam en wachtwoord worden 

gebruikt tijdens de installatie. 

Deze optie moet aangevinkt zijn. 

Opties voor afwezigheidsbericht.  

1. Afwezigheidsbericht 

Opties voor audio. 2. Codecs 

Opties voor Tekstkleur. 

3. Tekst > Tekstkleur 

1) Via het Gebruikersscherm 

Klik op de menu toets om een pop-up 

menu te openen en kies voor 

Gegevens. 

 

2) Via het gesprek 

Klik op de menu toets om een pop-up 

menu te openen en kies voor 

Controls. 

 

 
Let op! Zorg ervoor dat de instellingen 

aan staan, met de groene vinkjes! 

Deze optie adviseren wij u om aan te vinken. 

Zo kunt u zien wanneer u wordt gebeld. 

Opties voor Achtegrondkleur tekst. 

4. Tekst > Achtergrondkleur tekst 

Opties voor Lettergrootte. 

5. Tekst > Lettergrootte 

Opties voor Netwerk. 6. Netwerk 
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1. Afwezigheidsbericht 

Wilt u een afwezigheidsbericht 

instellen? 

1. Klik op 

Afwezigheidsbericht 

ingesteld. 

3. Vul uw 

afwezigheidsbericht in. 

4. Klik op OK 

om terug te 

keren naar 

Instellingen. 

2. Klik op 

Afwezigheidsbericht 

die nu actief staat 

gemarkeerd. 
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2. Codecs  

2. Alle vier dienen met een groene 

vinkje aangevinkt te zijn. 

Instellingen voor geluiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk op de terug toets om terug te 

keren naar Instellingen. 

 

1. Klik op Codecs. 

(Onder ‘Audio’) 
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3. Tekst > Tekstkleur 

Wilt u de kleur van de tekst wijzigen? 

1. Klik op Tekstkleur. 

2. Ga met uw vinger over de 

buitenste cirkelrand en kies 

uw kleur. 

3. Klik op OK 

om terug te 

keren naar 

Instellingen. 

http://www.signcall.nl


Korte handleiding 
Total Conversation via mobiel 

» www.signcall.nl 

4. Tekst > Achtergrondkleur tekst 

Wilt u de achtergrondkleur van de 

tekst wijzigen? 

1. Klik op 

Achtergrondkleur 

tekst. 

2. Ga met uw vinger over de 

buitenste cirkelrand en kies 

uw kleur. 

3. Klik op OK 

om terug te 

keren naar 

Instellingen. 
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5. Tekst > Lettergrootte 

Wilt u de lettergrootte wijzigen? 

1. Klik op Lettergrootte. 

2. Kies uw lettergrootte. 
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6. Netwerk 

2. Alleen UDP dient 

aangevinkt te zijn. 

De netwerkinstellingen instellen. 

1. Klik op Netwerk. (Onder ‘Gevorderd’) 
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Vragen? 
Neem contact op met Signcall 

E-mail: contact@signcall.nl 
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