
        
 
 
Handleiding: Installeren Zello. 
 

 

Wat is Zello 

Zello is walkietalkie software die je kunt downloaden voor smartphones, tablets en laptops en desktop 

computers. Om de software te kunnen gebruiken heb je een internetverbinding nodig. Via Zello kun je 

zonder afstandsbeperkingen praten met medegebruikers, rechtstreeks of via communicatiekanalen.  

 

Wat heb je nodig om Zello te gebruiken 

Allereerst de Zello software. Deze is te downloaden via de link op onze website, of via deze link: 

https://zello.com/download-for-pc/ 

Deze links zijn voor de software die op je computer gebruikt kan worden. Voor de androidversie voor je 

mobiele telefoon heb je andere software nodig. Dit komt in een aparte handleiding aan de orde. 

 

 

Zello installeren 

Installeer TeamSpeak op je computer volgens de aanwijzingen van de installatiewizard. 

Let erop dat je bij je gebruikersnaam een gebruikersnaam kiest met je woonplaats als toevoeging. Dan 

zien we aan je naam meteen vanuit welke locatie jedeelneemt. Let goed op dat je geen fout maakt bij 

het intypen van je gebruikersnaam, later kun je dit niet meer veranderen. 

Na het installeren start Zello automatisch op.  

 

 

 

 

 

 

 

https://zello.com/download-for-pc/


 

Zello klaar maken voor het eerste gebruik 

Je eerste opstartscherm ziet er ongeveer uit als dit scherm. 

 
Het GSN portaal wordt nog niet weergegeven.  

 

Om het GSN portaal weer te geven klik je op de tab Hulpmiddelen en kies je de regel add a channel: 

 
 

 



 
Bij Enter channel name vul je in: GSN ZELLO en klik je daarna op volgende. 

Het volgende scherm met portalen verschijnt.  

 
Klik op GSN Zello, de markering wordt lichtblauw in plaats van grijs, en klik dan op volgende. Je ziet dan 

onderstaand scherm met kanaal details: 

 



Klik op volgende om het kanaal aan je contactenlijst toe te voegen, waarna het volgende scherm 

verschijnt. 

 
 

Klik op afronden en je ziet dat GSN ZELLO is toegevoegd aan je contactenlijst. 

: 

Klik op het driehoekje om GSN ZELLO te openen en deel te nemen aan de conversatie.Wanneer je wilt 

spreken klik je op het microfoontje. Pas 3 seconden nadat een andere deelnemer is uitgesproken 

reageert Zello pas op je microfoon. 

 

Veel plezier met Zello. 

 


