Hoe werkt deze app?
Deze app start de eerste keer op in het Nederlands. De onderwerpen ‘Mammarosa en deze app’ en
‘Voor jonge vrouwen’ en ‘Gebruiksgegevens delen’ zijn alleen in het Nederlands. De overige
onderwerpen zijn in 12 talen. Deze app is ontwikkeld door de Stichting Mammarosa met financiële
steun van Pink Ribbon.
NB. Filmpjes zijn circa 6MB (of 30MB voor high end telefoons). Gebruik de app daarom bij
voorkeur via Wi-Fi of download de films eerst via Wi-Fi, dat voorkomt datakosten.
Druk op het refresh icoon
om het onderwerp-menu te vernieuwen. Vernieuwen vindt ook
automatisch plaats bij het opstarten van de app via Wi-Fi.
Druk op het taalkeuze-icoon

voor het taalkeuze menu.

Filmpjes kan je afspelen via Wi-Fi of 3G. Klik op het filmpje en het afspelen start. Filmpje stoppen in
horizontale stand: druk op de terug-toets

.

Je kunt filmpjes downloaden als het download icoon
zichtbaar is, klik dan op
. Zo kan je ze
samen met je moeder (oma, tante, ... ) bekijken, ook op een rustige plek waar misschien geen Wi-Fi is.
Alle films van één onderwerp downloaden of verwijderen? Klik op
. Met het icoon
wordt
aangegeven dat een filmpje is gedownload. De voortgang van het downloaden kan je volgen door van
de bovenste regel met pictogrammen (tijd, batterij indicator) naar beneden te vegen, dan wordt de
horizontale balk van ‘video download’ zichtbaar. Dat scherm sluit automatisch zodra de download
gereed is.
Een uitroepteken

bij een filmpje betekent dat een nieuwe versie beschikbaar is.

Gebruiksgegevens delen.
Mammarosa ontwikkelt circa 60 voorlichtingsfilmpjes in 12 talen. Door gebruik van deze app help je
Stichting Mammarosa meer mensen te bereiken. Dat doe je door iedere keer als je naar filmpjes gaat
kijken, aan te geven of je alleen kijkt of met anderen. Je helpt ons nog verder door eenmalig je
geboortejaar in te vullen onder
. Als je meer dan 30% van een filmpje hebt bekeken kan je het
filmpje beoordelen. We vinden jouw mening heel belangrijk en ook eventuele suggesties! Deze
anonieme data wordt gedeeld met Mammarosa. Hartelijk dank!
Klik op het vraagteken
om het onderwerp ‘Mammarosa en deze app’ te openen. Hier vindt je
algemene informatie over Stichting Mammarosa en de werking van deze app.
Druk op het gallery icoon
om een slideshow weergave van de Mammarosa website te openen. Deze
afbeeldingen kunnen gebruikt worden om een indruk van de website te geven, ook op plaatsen waar
geen Wi-Fi beschikbaar is. Het gallery icoon is alleen zichtbaar als je dat hebt ingesteld onder

