
 

 

 

  

 

Vejledning til 
download og 
ibrugtagning af 
"Zello" 
Zello er en pragtfuld App, som laver din mobiltelefon om til en WalkieTalkie.  
Hvis du har en Android telefon, finder du Zello på Google Play. Har du en iPhone, 
finder du den på AppStore.  Når du har installeret og opsat Zello på din telefon, 
kan du aflytte samtaler i en valgt gruppe (kaldet Channel), og du kan selv deltage 
med dine talebidrag. Det er en stor fordel, når f.eks. Gråmejserne er på tur i 
forskellige biler, eller er spredt over et større område. Dette er en førstehjælp til 
at komme i gang. Senere kan du selv gå på opdagelse i de mange muligheder, 
vælge enkeltkontakter og andre Channels. Eller du kan oprette din helt egen 
Channel. Vejledning er lavet til en iPhone, da det er sådan en, jeg har. Forskellen 
til Androidbilledet er lille, måske drejer det sig bare om, at menustregerne øverst 
i billedet er "runde prikker" på Android. God fornøjelse. 

Børge Søndergård 
16-06-2018 
 



 

 
 

Vælg Zello i enten Google Play eller 

AppStore. Tryk på "Hent", og når det 

er sket, Tryk på "Åben". Nu ligger 

appen på dit skrivebord, som et 

gul/sort ikon. 

Tryk på den for at komme i gang. 
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Først spørger den dig, om den må 

bruge mikrofonen. Tryk på OK. Vigtigt, 

ellers kan du ikke rigtig bruge Zello. 

 

Efterfølgende spørger den om du vil 

modtage meddelelser fra Zello. Der 

kan du vælge, hvad du vil. 

 

Tryk til sidst på "Sign up" 
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Selve Sign up billedet kommer frem: 

Username: Skriv dit fornavn og 

efternavn. 

Password:  Du kan anvende både 

bogstaver og tal. Vælg ét du kan 

huske. 

Email: Skriv den Email, du vil 

kontaktes på. (Når du er færdig med 

hele opsætningen, får du en Email, 

hvor du skal bekræfte din nye Zello-

konto!) 

De tre ovennævnte SKAL du udfylde. 

Telefonnummer kan du undlade, men 

det er af andre grunde smart, at skrive 

det. 

Tryk derefter på "Sign up".  
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Så kommer denne side frem. 

Hvis du er tilfreds med oplysningerne, 

så tryk atter en gang på "Sign up" 



 
 

Så åbner din profilside endelig. Lad 

være med at springe over. Der er lige 

et par ting du skal ordne - se 5b 

herunder. 

I det kulørte felt ser du dine initialer. 

Her kan du senere indsætte et foto af 

dig selv, hvis du har lyst. 

Scroll ned på siden (se 5b) 
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Alt hvad jeg anbefaler at udfylde her 

med det samme er "Language". Tryk 

på pilen og vælg derefter "Dansk". Når 

du har gjort det, Tryk på "pil tilbage" 

øverst til venstre. 

Voice intro skal være rød. 

Nederst ligger de personlige 

oplysninger, du har indtastet tidligere. 

 

Tryk på "Save" øverst til højre. 
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Du er nu på din operations- og 

valgside, som du ofte kommer tilbage 

til. 

Tryk på de "tre streger" (prikker i 

Android?), og du kommer til siden 

med dine valgte Channels - (men du 

har jo ikke nogen endnu) 

Tryk Højtaler: Kør skyder ret højt op 

Status: Skal være "Available" 

Tryk Recents: De senest besøgte 

kanaler 

Tryk Contact: dine kontaktpersoner i 

Zello 

Tryk Channels for at vælge dine 

grupper. GØR DET NU! 

Hold dig lidt fra Options til du er 

fortrolig med Zello.  
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Du har trykket på "Channels" og får nu 

denne side. 

 

Alt, hvad du skal gøre er at trykke på 

"+"-et nederst i højre hjørne. 
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Her får du så flere muligheder. Du kan 

søge efter en Channel, du kan gå ind 

og se de mest populære Channels, du 

kan scanne en QR-kode, eller du kan 

oprette en Channel selv (Create a 

Channel) 

 

Men her skal du finde en Channel, så 

tryk her. 

 



 
 

Nu kan du skrive i søgefeltet. Vi vil jo 

gerne have, at du finder DOF 

Nordjyllands Gråmejsegruppe i Zello. 

Så skriv i feltet med luppen: 

"gråmejsernord" 

Frem kommer denne. Tryk på pilen i 

højre side 
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Frem kommer denne skærm. Du 

kigger den igennem og konstaterer, at 

det er den Channel, du søger. 

Så tryk på Add øverst i højre hjørne. 
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Så er du endelig klar!!! Dette er din 

kommunikationsside! 

Du kan se, hvor mange andre i 

gruppen, der er på. 

Når du vil kommunikere med de andre 

i gruppen, så trykker du på 

mikrofonen i den gule ring. Den 

ændrer udseende og bliver gul og rød i 

ringen. Hold fingeren på mikrofonen 

til du er færdig med at tale, og slip så! 

Sørg for at tjekke: 

 At du er tændt. Tænd/sluk-

ikonet skal være turkis 

 At du er Available. Hvis der 

står noget andet, så tryk til 

Available kommer frem 

 Tjek tidligere kommunikation, 

hvis du har lyst = Taleboblen 

øverst til højre  
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Du kan naturligvis ikke have din 

kommunikation åben altid! Folk kan jo 

kommunikere på de mærkeligste 

tidspunkter . 

Du kan vælge at slukke på tænd/sluk-

ikonet, men så går du glip af tidligere 

kommunikation. 

Jeg anbefaler, at du forbliver på, men 

bruger Mute-funktionen (stum!). 

Tryk på den lille pil (som vil vende 

nedad) . Så får du mulighed for at 

vælge Mute (gøre stum) eller Unmute 

(gøre lydbar).  

Når du gerne vil på igen, vil det hele 

fungere, du skal bare lige sørge for, at 

du er Unmute. 



 
 

Hvis du gerne vil lave en test for at 

høre, hvordan du selv lyder, når du 

laver en indtaling så prøv dette: 

Gå tilbage (ved hjælp af piltaster og 

menustreger) til din operations- og 

valgside. 

Tryk på Contacts. 
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Nu kommer "echo" frem.  

Tryk på den, og du er i 

Kommunikationssiden. 
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Tryk på mikrofonen, hold fingeren på 

den mens du indtaler din test. Slip når 

du er færdig.  

Nu vil echo oplæse din test for dig, og 

du kan tjekke hvordan du lyder, og ca. 

hvor høj lydniveauet er. 

Ingen andre kan høre din test! 

 


