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Hoofdzaken
Basisgebaren
Basisgebaren en snelkoppelingen
Bekend raken met luchtgebaren
U kunt met luchtgebaren door uw apparaat navigeren, zonder dat u het scherm hoeft aan te
tikken. U kunt bijvoorbeeld luchtgebaren gebruiken om een schermafbeelding te maken,
omhoog of omlaag te scrollen, een oproep te beantwoorden of het afspelen van audio/video
te pauzeren.
Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Slimme detectie en zorg dat
Luchtscrollen, Grabshot of In de lucht drukken is ingeschakeld.
Een schermafbeelding maken
Zo maakt u een schermafbeelding met luchtgebaren:
Houd uw handpalm ongeveer 20–40 cm (8–16 inch) van het scherm totdat
aan de bovenkant van het scherm verschijnt en maak dan een vuist.
In de lucht drukken
Zo beantwoordt u een oproep of pauzeert/hervat u het afspelen van audio/
video met luchtgebaren:
Houd uw handpalm 30–40 cm (12–16 inch) van het scherm af totdat
aan de bovenkant van het scherm verschijnt, beweeg uw handpalm dan
dichter naar het scherm toe en stop wanneer uw handpalm zich ongeveer 5
cm (2 inch) van het scherm bevindt.
Herhaal de voorgaande bewerking om het afspelen te hervatten.
In de lucht drukken werkt alleen voor het afspelen van video in de
Video-app.
U kunt In de lucht drukken niet gebruiken om het afspelen van audio
te regelen in de volgende scenario's:
•

De muziekbediening wordt niet op het vergrendelscherm
weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld.

•

De muziekspeler wordt op de achtergrond uitgevoerd wanneer er
een andere app op het scherm wordt weergegeven.

•

De muziekspeler wordt voor het eerst geopend nadat uw apparaat
werd ingeschakeld en er nog geen muziek is afgespeeld.
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Zo scrolt u over het scherm omhoog of omlaag met luchtgebaren:
•

Omhoog luchtscrollen
Houd uw palm 20–40 cm (8–16 inch) van het scherm af met uw vingers
omhoog gericht. Wanneer

bovenaan het scherm verschijnt, beweegt

u uw pols snel omlaag.
•

Omlaag luchtscrollen
Houd de achterkant van uw hand 20–40 cm (8–16 inch) van het scherm
af met uw vingers omlaag gericht. Wanneer

bovenaan het scherm

verschijnt, beweegt u uw pols snel omhoog.
U kunt Luchtscrollen ook gebruiken om het volume aan te passen
tijdens het gebruik van de Video-app.
Zo scrolt u over het scherm naar links of rechts met luchtgebaren:
•

Luchtscrollen naar links
Houd uw palm 20–40 cm (8–16 inch) van het scherm af met uw vingers
naar rechts gericht. Wanneer

bovenaan het scherm verschijnt,

beweegt u uw pols snel naar links.
•

Luchtscrollen naar rechts
Houd de achterkant van uw hand 20–40 cm (8–16 inch) van het scherm
af met uw vingers naar links gericht. Wanneer

bovenaan het scherm

verschijnt, beweegt u uw pols snel naar rechts.
Het gebruik van Luchtscrollen om naar links/rechts te scrollen, wordt
alleen van kracht wanneer u Foto's of bepaalde e-book-apps,
gebruikt.
Als uw apparaat geen Luchtscrollen-, Grabshot- of In de lucht drukken-schakelaar
heeft, betekent dit dat de bijbehorende functie niet wordt ondersteund.
Systeemnavigatiegebaren
Ga naar Instellingen > Systeem & updates > Systeemnavigatie en controleer of Gebaren is
geselecteerd.
Terugkeren naar het vorige scherm
Veeg vanaf de linker- of rechterrand naar binnen om naar het vorige scherm
terug te keren.
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Terug naar startscherm
Veeg vanaf de onderkant omhoog om naar het startscherm te gaan.

Recente taken
Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en houd vast om recente
taken weer te geven.

Een app sluiten
Veeg terwijl u recente taken bekijkt, over een app-voorbeeld omhoog om de
app te sluiten.

Van app wisselen
•

Veeg over de onderrand van het scherm om tussen apps te wisselen.
Voordat u dit gebaar gebruikt, tikt u op Instellingen via het scherm
Systeemnavigatie en zorgt u dat Langs de onderkant vegen om van app
te wisselen is ingeschakeld.

•

Veeg in een boog langs de onderkant van het scherm om tussen apps te
wisselen.

Als uw apparaat geen Langs de onderkant vegen om van app te wisselen-schakelaar
heeft, betekent dit dat de bijbehorende functie niet wordt ondersteund.
Knokkelgebaren
Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren om
Schermafbeelding maken, Scherm opnemen in te schakelen.
Een schermafbeelding maken
Klop twee keer met een knokkel op het scherm om een schermafbeelding te
maken.
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Een scrollende schermafbeelding maken
Klop met een knokkel op het scherm en teken een "S" om een scrollende
schermafbeelding te maken.

Een deel van het scherm vastleggen
Klop met een knokkel en teken een omsloten gebied om een deel van het
scherm vast te leggen.

Scherm opnemen
Klop twee keer met twee knokkels op het scherm om een schermopname te
starten of te stoppen.

Meer gebaren
De bewerkingsmodus van het startscherm openen
Knijp twee vingers samen op het startscherm.

Het snelkoppelingsvenster op het vergrendelscherm weergeven
Schakel het scherm in en veeg vervolgens vanaf de onderkant van het
vergrendelscherm omhoog.

De zoekbalk weergeven
Veeg vanaf het midden van het startscherm omlaag.

Het meldingenpaneel weergeven
Veeg vanaf de linkerbovenhoek van het scherm omlaag.
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Een snelkoppelingsschakelaar inschakelen
Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het
Bedieningspaneel weer te geven en tik op

om het venster met

snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw apparaatmodel) uit te
vouwen.

Snelkoppelingsknoppen
In-/uitschakelen en opnieuw starten
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat uw apparaat het menu
Uitschakelen en Opnieuw opstarten weergeeft.

Volume hoger zetten
Druk op de volume hoger-knop.

Volume lager zetten
Druk op de volume lager-knop.

Een schermafbeelding maken
Druk gelijktijdig op de volume lager-knop en de aan/uit-knop.

Bepaalde producten beschikken niet over volumeknoppen.

Phone Clone
Phone Clone gebruiken om gegevens naar uw nieuwe apparaat te
verplaatsen
Met Phone Clone kunt u snel en soepel alle basisgegevens (met inbegrip van contacten,
agenda, afbeeldingen en video's) van uw oude apparaat naar uw nieuwe apparaat
verplaatsen.
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Gegevens vanaf een Huawei- of ander Android-apparaat overbrengen

1

Op uw nieuwe apparaat opent u de app Phone Clone of gaat u naar Instellingen >
Systeem & updates > Phone Clone, tikt u op Dit is het nieuwe apparaat en selecteert u
Huawei of Overige Android.

2

Volg de instructies op het beeldscherm van uw oude apparaat om Phone Clone te
downloaden en installeren.

3

Op het oude apparaat opent u de app Phone Clone, tikt u op Dit is het oude apparaat
en volgt u de instructies op het beeldscherm om het oude apparaat met uw nieuwe
apparaat te verbinden door een code te scannen of door handmatig een verbinding tot
stand te brengen.

4

Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en tikt u op Volgende >
Overdragen om met klonen te beginnen.
U kunt in AppGallery zoeken naar Android-versies die Phone Clone ondersteunen en
meer informatie op het gegevensscherm van de app bekijken.

Gegevens overzetten vanaf een iPhone of iPad

1

Op het nieuwe apparaat gaat u naar de app Phone Clone of gaat u naar Instellingen >
Systeem & updates > Phone Clone, tikt u op Dit is het nieuwe apparaat en selecteert u
iPhone/iPad.

2

Volg de instructies op het beeldscherm om Phone Clone op uw oude apparaat te
downloaden en installeren.

3

Op het oude apparaat opent u de app Phone Clone, tikt u op Dit is het oude apparaat
en volgt u de instructies op het beeldscherm om het oude apparaat met uw nieuwe
apparaat te verbinden door een code te scannen of door handmatig een verbinding tot
stand te brengen.

4

Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en volgt u daarna de
instructies op het beeldscherm om het klonen van gegevens uit te voeren.
U kunt in de App Store zoeken naar iOS-versies die Phone Clone ondersteunen en meer
informatie op het gegevensscherm van de app bekijken.

Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen
Uw scherm vergrendelen en ontgrendelen
Het scherm vergrendelen
Als uw apparaat een tijdje inactief zal blijven, wordt het scherm automatisch vergrendeld en
wordt de slaapstand geactiveerd om stroom te besparen.
U kunt het scherm ook handmatig vergrendelen op een van de volgende manieren:
•

Druk op de aan/uit-knop.

•

Knijp op het startscherm twee vingers samen om de modus voor bewerking van het scherm
te openen. Tik op Widgets en versleep het pictogram Schermvergrendeling naar het
6
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startscherm. U kunt nu op het pictogram Schermvergrendeling tikken om het scherm te
vergrendelen.
De time-outperiode voor het scherm instellen
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid > Slaapstand en selecteer een timeoutperiode voor het scherm.
Scherm aanhouden terwijl ernaar wordt gekeken
U kunt het scherm instellen om aan te blijven terwijl u er naar kijkt, zoals wanneer u leest.
Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Slimme detectie en zorg dat Scherm
aanhouden terwijl ernaar wordt gekeken is ingeschakeld.
Het scherm inschakelen
U kunt het scherm op een van de volgende manieren inschakelen:
•

Druk op de aan/uit-knop.

•

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren >
Scherm activeren en schakel Optillen om te activeren, Dubbeltikken om te activeren
en/of Handpalm tonen om te activeren in. Gebruik vervolgens de bijbehorende functie
om het scherm in te schakelen.
Als uw apparaat deze optie niet heeft, betekent dit dat de functie niet wordt
ondersteund.

Het scherm ontgrendelen met een wachtwoord
Als het scherm eenmaal is ingeschakeld, veegt u vanaf het midden van het scherm omhoog
om het venster voor invoer van het wachtwoord weer te geven. Voer vervolgens uw
schermvergrendelingswachtwoord in.
Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken
Schakel uw apparaat in en lijn het uit met uw gezicht. Uw apparaat wordt ontgrendeld als
uw gezicht is herkend.
Uw apparaat ontgrendelen met uw vingerafdruk
Druk een vastgelegde vinger tegen de vingerafdruksensor om uw apparaat te ontgrendelen.

Bekend raken met het startscherm
Grote mappen aanmaken en gebruiken
U kunt gelijksoortige apps in een grote map groeperen en de map een naam geven, voor
beter beheer ervan.
U kunt ook een standaardmap in een grote map omzetten (zowel de map als de apppictogrammen worden dan vergroot) voor extra gemakkelijke toegang tot apps.
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Een grote map aanmaken

1

Houd een app-pictogram aangetikt en sleep het over een ander pictogram om een nieuwe
map aan te maken.

2

Houd een map aangetikt om te wisselen tussen weergavemodi. U kunt bijvoorbeeld een
nieuwe map aangetikt houden en Vergroten in het weergegeven menu selecteren om een
grote map aan te maken.

3

U kunt de rechteronderhoek van de grote map aantikken om de map te openen en dan
op de naam van de map tikken om de naam van de map te wijzigen.
U kunt de naam van de map ook wijzigen door de map aangetikt te houden en Naam
wijzigen te selecteren.

Bewerkingen in een grote map
U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren in grote mappen:
•

Apps openen: in een grote map tikt u op een pictogram om de app rechtstreeks te openen.

•

Mappen openen en afsluiten: tik in de rechteronderhoek van een grote map om hem te
openen. Tik op een leeg gebied in de map om de map af te sluiten.
Wanneer er zich meer dan negen apps in een grote map bevinden, verschijnt er een
gestapeld pictogram in de rechteronderhoek van de map. U kunt het gestapelde pictogram
aantikken om meer apps binnen de map te bekijken.

•

Apps toevoegen of verwijderen: open een grote map, tik op

en voeg zo nodig apps

toe of verwijder apps. Als u alle apps binnen de map deselecteert, wordt de map
verwijderd.
•

Tussen weergavemodi wisselen: houd een map aangetikt om te wisselen tussen een
standaard- en grote weergave. U kunt bijvoorbeeld een standaardmap aangetikt houden en
Vergroten in het weergegeven menu selecteren om een grote map aan te maken.

Meldings- en statuspictogrammen
Meldings- en statuspictogrammen
Netwerkstatuspictogrammen kunnen variëren afhankelijk van uw regio of
netwerkserviceprovider.
Ondersteunde functies kunnen variëren afhankelijk van het apparaatmodel. Bepaalde van
de volgende pictogrammen zijn mogelijk niet op uw apparaat van toepassing.
5G-netwerk verbonden

4G-netwerk verbonden

3G-netwerk verbonden

2G-netwerk verbonden

Volledige signaalsterkte

Roaming

Databesparing ingeschakeld.

Geen simkaart geplaatst
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Hotspot ingeschakeld
Verbinding met hotspot
verbroken

Hotspot verbonden
Netwerk wisselen via Wi-Fi+
Wifinetwerk is defect, kan geen

Wifi verbonden

verbinding met het internet
maken
Wi-Fi 6-netwerk is defect, kan

Wi-Fi 6 verbonden

geen verbinding met het internet
maken
Wi-Fi 6+-netwerk is defect, kan

Wi-Fi 6+ verbonden

geen verbinding met het internet
maken

Vliegmodus is AAN

Alarm ingesteld

Batterij leeg

Laag batterijvermogen

Opladen

Snel opladen

Supersnel opladen

Draadloos supersnel opladen

Draadloos snel opladen

Normaal draadloos opladen

Energiebesparingsmodus aan

Digitale balans ingeschakeld

Bluetooth ingeschakeld

Batterij van Bluetooth-apparaat

Bluetooth-apparaat aangesloten

Aangesloten via VPN

Autorijdmodus

Projectie-apparaat aangesloten

Locatieservice ingeschakeld

Oogcomfort ingeschakeld

Headset verbonden

Headset met microfoon
verbonden

Bezig met een gesprek

VoLTE ingeschakeld

Gemiste oproep

Er zijn ongelezen berichten.

Stille modus

Trilling
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NFC ingeschakeld

Modus Niet storen ingeschakeld

Bezig met synchroniseren…

Synchroniseren mislukt

Prestatiemodus ingeschakeld

Nieuwe e-mail

Herinnering aan een afspraak

Meer meldingen

Bedieningspaneel
Inleiding tot Bedieningspaneel
U kunt het afspelen van media, snelkoppelingen en Apparaat+ gemakkelijk beheren en
bedienen in het Bedieningspaneel.
Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel weer te
geven, waar u met gemak toegang hebt tot de volgende functies:
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De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.
•

Mediabediening: om het afspelen van media te bedienen en om tussen onlangs gebruikte
media-apps en media-apparaten (zoals Visions en Bluetooth-headsets) te wisselen.

•

Bediening via snelkoppelingen: om veelgebruikte functies in te schakelen, uit te schakelen
of in te stellen.

•

Apparaat+: ontdekt automatisch apparaten in de buurt die bij dezelfde HUAWEI-id zijn
aangemeld en zorgt dat u met dat apparaat kunt koppelen, zodat ze samen als één
apparaat werken.

•

Apparaatbediening: om apparaten en scènes die aan AI Life zijn toegevoegd, te beheren
en bedienen.

Snelkoppelingsschakelaars gebruiken
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Hoofdzaken

Een snelkoppelingsschakelaar inschakelen
Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel weer te
geven en tik op

om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw

apparaatmodel) uit te vouwen.

De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.
•

Tik op een snelkoppelingsschakelaar om de bijbehorende functie in of uit te schakelen.

•

Houd een snelkoppelingsschakelaar aangetikt om het instellingenscherm van de
bijbehorende functie te openen (door bepaalde functies ondersteund).

•

Tik op

om het scherm met systeeminstellingen te openen.
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Snelkoppelingen aanpassen
Veeg vanaf de rechterbovenkant van het scherm omlaag om Bedieningspaneel weer te
geven, ga naar

> Schakelaars bewerken en houd vervolgens een

snelkoppelingsschakelaar ingedrukt om deze naar de positie van uw voorkeur te verslepen.
Tik vervolgens op Gereed.

Audiobedieningspaneel
Het afspelen van audio in het audiobedieningspaneel beheren
Wanneer meerdere audio-apps (zoals Muziek) zijn geopend, kunt u het afspelen van muziek
en het wisselen tussen deze apps met gemak via het audiobedieningspaneel beheren.

1

Na het openen van meerdere audio-apps veegt u langs de rechterbovenrand van het
apparaat omlaag om het Bedieningspaneel weer te geven. Tik vervolgens op de kaart
voor het afspelen van audio aan de bovenkant van het Bedieningspaneel.

2

De momenteel en onlangs gebruikte audio-apps worden in het audiobedieningspaneel
weergegeven, waar u het afspelen kunt beheren (zoals afspelen, pauzeren en
overschakelen naar het vorige of volgende nummer) in de app die wordt gebruikt of waar
u op een andere audio-app kunt tikken om het afspelen snel te verwisselen.
•

Bepaalde apps moeten naar de meest recente versie worden bijgewerkt voordat u deze
functie gebruikt.

•

Niet alle apps ondersteunen het audiobedieningspaneel.

Snel van audio-afspeelapparaat wisselen
Wanneer uw apparaat met een audio-apparaat is verbonden (zoals een headset, Bluetoothluidspreker of Vision-product), kunt u via het audiobedieningsgedeelte in Bedieningspaneel
snel van afspeelapparaat wisselen (zoals de op dat moment afgespeelde muziek vanaf uw
apparaat overbrengen naar een Bluetooth-luidspreker).

1

Verbind uw apparaat via Bluetooth of andere methoden met een audio-apparaat.
Nadat een Vision-product via Bluetooth met uw apparaat is verbonden, kunt u deze ook
met hetzelfde wifinetwerk verbinden en u bij dezelfde HUAWEI-id aanmelden als uw
apparaat om meer bewerkingen uit te voeren.

2

Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven, tik op
of op het apparaatpictogram (zoals
) in de
rechterbovenhoek van het audiobedieningsgedeelte aan de bovenkant en selecteer
vervolgens het audio-apparaat in de lijst met verbonden apparaten om de audio die
momenteel vanaf uw apparaat wordt afgespeeld, naar het apparaat over te dragen.

Naadloos tussen apparaten werken met Apparaat+
Met Apparaat+ kunt u samenwerken tussen verschillende apparaten, waardoor uw telefoon
de hub wordt van uw tablets, computers, Visions en andere ondersteunde apparaten in de
buurt, die hiermee gemakkelijk kunnen worden bediend. U kunt ook lopende taken op uw

13

Hoofdzaken

telefoon naadloos overdragen, van MeeTime-oproepen tot audio- en video-inhoud die wordt
gestreamd, naar uw Vision met slechts een tik, en u kunt het telefoonscherm gemakkelijk op
uw computer laten projecteren of bestanden van uw telefoon met behulp van uw computer
bewerken.
Controleer of uw apparaat naar de nieuwste systeemversie is bijgewerkt.
Apparaat+ instellen
Momenteel ondersteunt Apparaat+ het koppelen van telefoons met de volgende soorten
apparaten. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zorgen dat de apparaten die met elkaar
moeten worden verbonden, Apparaat+ ondersteunen. Voordat u aan de slag gaat, schakelt u
Bluetooth en wifi in en meldt u zich op uw telefoon aan bij uw HUAWEI-id. Voor andere
apparaten voert u de volgende instellingen uit:
•

Tablet: schakel Bluetooth en wifi in en zorg dat de tablet bij dezelfde HUAWEI-id is
aangemeld als uw telefoon.

•

Computer: schakel Bluetooth en wifi in en zorg dat de computer bij dezelfde HUAWEI-id is
aangemeld als uw apparaat en toegang tot het internet heeft.

•

Vision: zorg dat de Vision is verbonden met dezelfde LAN en meld u bij dezelfde HUAWEIid aan als uw apparaat.

•

Bluetooth-apparaat: bepaalde Bluetooth-apparaten (zoals Bluetooth-headsets) kunnen
aan uw apparaat worden gekoppeld via Apparaat+ na het tot stand brengen van een
Bluetooth-verbinding.

Apparaat+ weergeven: als Apparaat+ is verborgen en niet kan worden gevonden, gaat u
naar Bedieningspaneel en vervolgens naar

> Apparaat+ weergeven.

Overdragen van MeeTime-oproepen en audio of video die naar andere apparaten
worden gestreamd
Wanneer u MeeTime-oproepen op uw apparaat plaatst, video's bekijkt (zoals in HUAWEI
Video, Youku of andere videostreamende apps) of naar muziek luistert, kunt u deze lopende
taken via Apparaat+ naar een ander apparaat overdragen en op het nieuwe apparaat verder
gaan waar u was gebleven. U kunt bijvoorbeeld een MeeTime-oproep naar uw Vision
overdragen of een video die wordt gestreamd, naar uw tablet.
MeeTime: Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio’s.
U kunt verschillende apparaten selecteren om de volgende taken over te dragen:
•

Video's: kunnen worden overgedragen naar tablets en Visions.

•

MeeTime-oproepen: kunnen worden overgedragen naar Visions.

•

Muziek: kan worden overgedragen naar Bluetooth-hoofdtelefoons en naar Visions
(wanneer het scherm aan of uit is).

14

Hoofdzaken

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven. Beschikbare apparaten worden in het gedeelte Apparaat+ weergegeven. U
kunt ook op

2

tikken om handmatig naar apparaten in de buurt te zoeken.

Tik op een apparaat waar u de lopende taken naartoe wilt overdragen.

De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.
Multi-schermsamenwerking gebruiken op een computer of tablet
U kunt bestanden op uw telefoon bekijken of bewerken met behulp van uw computer of
tablet, bestanden naar andere apparaten verslepen en zelfs telefoon-apps op uw computer of
tablet gebruiken.

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven. Beschikbare apparaten worden in het gedeelte Apparaat+ weergegeven. U
kunt ook op

2

tikken om handmatig naar apparaten in de buurt te zoeken.

Selecteer een apparaat waar u verbinding mee wilt maken. Uw apparaatscherm wordt
dan op dat apparaat weergegeven.

Als u Multi-schermsamenwerking wilt stopzetten, tikt u opnieuw op het bijbehorende
apparaat in het gedeelte Apparaat+.
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Schermafbeeldingen en schermopname
Een schermafbeelding maken
Een grabshot maken

1

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Slimme detectie > Grabshot en
controleer of Grabshot is ingeschakeld.

2

Plaats uw hand op een halve armlengte van het scherm met uw handpalm naar het
scherm gericht en wacht totdat
boven aan het scherm verschijnt. Knijp vervolgens uw
vuist dicht om een schermafbeelding vast te leggen.

•

De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

•

Als uw apparaat geen Grabshot-optie heeft, betekent dit dat deze functie niet wordt
ondersteund.
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Uw knokkel gebruiken om een schermafbeelding te maken

1

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren >
Schermafbeelding maken en zorg dat Schermafbeeldingen met knokkel is
ingeschakeld.

2

Klop twee keer snel na elkaar met één knokkel op het scherm om een schermafbeelding
te maken.

Een knoppencombinatie gebruiken om een schermafbeelding te maken
Houd de aan/uit-knop en de volume lager-knop tegelijkertijd ingedrukt om een
schermafbeelding te maken.
Een snelkoppeling gebruiken om een schermafbeelding te maken
Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel weer te
geven, tik op

om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw

apparaatmodel) uit te vouwen en tik op Scherm-afbeelding om een schermafbeelding te
maken.
Een schermafbeelding delen en bewerken of overschakelen op scrollende
schermafbeelding

De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.
Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, verschijnt er een miniatuur in de
linkerbenedenhoek van het scherm. U kunt vervolgens:
•

Over de miniatuur omlaag vegen om een scrollende schermafbeelding te maken.
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•

Over de miniatuur omhoog vegen om een manier te selecteren om de schermafbeelding
met uw vrienden te delen.

•

Op de miniatuur tikken om hem te bewerken of verwijderen. U kunt ook op Scrollende
schermafbeelding tikken om een scrollende schermafbeelding te maken.

Schermafbeeldingen worden standaard opgeslagen in Foto's.

Een gedeeltelijke schermafbeelding maken
Gebruik Gedeeltelijke schermafbeelding om een schermafbeelding van een deel van het
scherm te maken. U kunt de vorm van de schermafbeelding waar u de voorkeur aan geeft,
kiezen (zoals een rechthoek, ovaal of hart).
Knokkelgebaren gebruiken om een gedeeltelijke schermafbeelding te maken

De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

1

Klop met een knokkel op het scherm en houd het scherm aangetikt om het gedeelte van
het scherm dat u wilt vastleggen, te omlijnen. Zorg dat uw knokkel niet van het scherm
komt.

2

Het scherm geeft het bewegingstraject van uw knokkel weer en maakt een
schermafbeelding van het geselecteerde gebied. U kunt vervolgens:
•

Het kader naar de gewenste positie slepen of de grootte ervan wijzigen.

•

Tik op één van de vormopties aan de onderkant van het scherm om de vorm van het
vastgelegde gebied te wijzigen. U kunt ook de vorm die u tekende, bewaren.

3

Tik op

om de schermafbeelding op te slaan.
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Een snelkoppeling gebruiken om een gedeeltelijke schermafbeelding te maken

1

Veeg vanaf de rechterrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel weer te
geven, tik op

om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw

apparaatmodel) uit te vouwen, tik op
naast Scherm-afbeelding en tik in het
weergegeven dialoogvenster op Gedeeltelijke schermafbeelding.

2

Volg de instructies op het scherm om met uw vinger een omtrek te tekenen rondom het
deel van het scherm dat u wilt vastleggen.

3

Het scherm geeft het bewegingstraject van uw vinger weer en maakt een
schermafbeelding van het geselecteerde gebied. U kunt vervolgens:
•

Het kader naar de gewenste positie slepen of de grootte ervan wijzigen.

•

Op één van de vormopties aan de onderkant van het scherm tikken om de vorm van
het vastgelegde gebied te wijzigen. U kunt ook de vorm die u tekende, bewaren.

4

Tik op

om de schermafbeelding op te slaan.

Een scrollende schermafbeelding maken
U kunt Scrollende schermafbeelding gebruiken voor het vastleggen van een
gedenkwaardige chat, een artikel of een essentieel werkdocument dat niet volledig op het
scherm past.
Uw knokkel gebruiken om een scrollende schermafbeelding te maken

De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.
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1

Tik met een knokkel tegen het scherm en houd uw knokkel op het scherm om een "S" te
tekenen. Uw apparaat scrolt automatisch naar de onderkant van de pagina om alle
inhoud in één schermafbeelding vast te leggen.

2

U kunt op een willekeurig moment op het scherm tikken om het scrollen te stoppen.

Een snelkoppeling gebruiken om een scrollende schermafbeelding te maken

1

Veeg vanaf de rechterrand van het scherm omlaag om Bedieningspaneel weer te geven,
om het venster met snelkoppelingsschakelaars uit te vouwen, tik op
tik op
Scherm-afbeelding en tik in het weergegeven dialoogvenster op Scrollende
schermafbeelding.

2

naast

U kunt op een willekeurig moment op het scherm tikken om het scrollen te stoppen.

Het scherm opnemen
Neem uw schermactiviteiten op in deelbare video's om een tutorial te maken, uw geweldige
gamingvaardigheden te laten zien en nog veel meer.
Een toetsencombinatie gebruiken om de schermopname te starten
Houd de aan/uit-knop en de volume hoger-knop tegelijk ingedrukt om de schermopname te
starten. Houd beide knoppen opnieuw ingedrukt om de opname te stoppen.
Een snelkoppeling gebruiken om de schermopname te starten

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel weer
te geven, tik op
om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw
apparaatmodel) uit te vouwen en tik op Schermopname om de schermopname te
starten.

2

Tik op de timer aan de bovenkant van het scherm om op te houden met opnemen.

3

De opname wordt opgeslagen in Foto's.

Twee knokkels gebruiken om een schermopname te starten

1

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren >
Scherm opnemen en zorg dat Scherm opnemen is ingeschakeld.

2

Klop twee keer snel na elkaar met twee knokkels op het scherm om een schermopname
te starten. Klop nogmaals twee keer om de schermopname stop te zetten.

Uw stem tijdens de schermopname opnemen
U kunt de microfoon inschakelen om uw stem tijdens het opnemen van het scherm op te
nemen.
Als u met een schermopname bent begonnen, tikt u op het microfoonpictogram en zorgt u
dat dit wordt weergegeven als

. U kunt nu uw stem opnemen.
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Als de microfoon is uitgeschakeld (als deze als

wordt weergegeven), dan kunt u

alleen systeemgeluiden, zoals muziek, opnemen. Als u geen systeemgeluiden in uw
schermopname wilt, dempt u uw apparaat en schakelt u eventuele muziek of andere
mediageluiden uit voordat u met de schermopname begint.

Geluidsinstellingen aanpassen
Geluidsinstellingen aanpassen
Druk op een volumeknop om het volume aan te passen
Druk op de volume hoger-knop of de volume lager-knop om het volume aan te passen.
Druk op de aan/uit-knop om uw apparaat te dempen wanneer het rinkelt
Wanneer uw apparaat voor een inkomende oproep of alarm rinkelt, kunt u op de aan/uitknop drukken om dit te dempen.
Omdraaien om te dempen
Wanneer er een oproep binnenkomt, kunt u uw apparaat omdraaien om de oproep te
dempen.
Als u deze functie wilt gebruiken, gaat u naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties >
Snelkoppelingen en gebaren > Beltoon dempen/volume verlagen en zorgt u dat
Omdraaien om beltoon te dempen is ingeschakeld.
De geluiden en trillingsinstellingen wijzigen
U kunt de berichtentoon, meldingstoon en oproepbeltoon instellen, afhankelijk van uw
voorkeuren, en bovendien het trillingspatroon instellen.

1

Ga naar Instellingen > Geluiden & trillingen en tik op Beltoon telefoon, Berichtentoon
of Meldingstoon.

2

U kunt vervolgens:
•

Een toon instellen.
Selecteer een vooraf ingestelde toon of tik op Muziek op apparaat om een lokaal
opgeslagen nummer te selecteren.
Als er twee simkaarten worden gebruikt, kunt u de tonen individueel voor elke kaart
instellen.

•

Een trillingspatroon instellen.
Tik op Trilling en selecteer een trillingspatroon, al naar gelang uw voorkeur.
Wanneer Gesynchroniseerd (standaard) is geselecteerd, zal uw telefoon trillen
volgens het ritme van de toon.
Voor andere opties is het trillingspatroon van uw telefoon vast.
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Een snelkoppeling gebruiken om te schakelen tussen de modus Geluid, Trilling en Stille
modus

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel weer
te geven en tik op
om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw
apparaatmodel) uit te vouwen.

2

Tik op

Geluid,

Stil of

Trillen om tussen verschillende modi te wisselen.

In de modus Geluid speelt uw apparaat alle geluiden als normaal af.
In de modus Stil dempt uw apparaat de beltonen voor inkomende oproepen, berichten,
meldingen en bepaalde meldingen van apps van derden. Andere geluiden, waaronder
alarmen, spraakoproepen, muziek, video's en games, worden niet gedempt.
In de modus Trilling wordt uw apparaat gedempt en trilt het om discrete waarschuwingen
voor oproepen of berichten te geven.
U kunt ook naar Instellingen > Geluiden & trillingen gaan om te schakelen tussen de
modus Geluid, Trillen en Stil.
Systeemhaptiek
Het systeem gebruikt haptiek om feedback te geven wanneer bepaalde bewerkingen worden
uitgevoerd, zoals wanneer u tekst, een contact of andere elementen op het scherm aangetikt
houdt.
Ga naar Instellingen > Geluiden & trillingen > Meer instellingen en schakel
Systeemhaptiek in of uit, afhankelijk van uw voorkeuren.
Het standaardvolume instellen
Ga naar Instellingen > Geluiden & trillingen. Van hieruit kunt u het standaardvolume voor
de volgende items instellen:
•

Beltoon, Berichten, Meldingen

•

Alarmen

•

Muziek, videos, games

•

Oproepen

Meer instellingen instellen
Tik via het scherm Geluiden & trillingen op Meer instellingen en stel meer
meldingsmethoden in, afhankelijk van uw voorkeuren. U kunt bijvoorbeeld
Schermvergrendeling en Scherm aantikken instellen.
Optillen om het volume van de beltoon te verlagen
Wanneer er een oproep binnenkomt, kunt u uw apparaat optillen om het volume van de
beltoon te verlagen.
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Gebruik een van de volgende methoden om deze functie in te schakelen (afhankelijk van uw
apparaatmodel):
•

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren >
Beltoon dempen/volume verlagen en zorg dat Optillen om het volume te verlagen is
ingeschakeld.

•

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Bewegingscontrole > Omhoog tillen
en zorg dat Het beltoonvolume verlagen voor inkomende oproepen en Het toonvolume
voor timers en alarmen verlagen ingeschakeld zijn.

Tekst invoeren
Celia-toetsenbord gebruiken
Celia-toetsenbord is een beveiligd en intuïtief toetsenbord ontwikkeld door Huawei. Het
ondersteunt efficiënte spraakinvoer, soepel handschrift, een geëmuleerd mechanisch
toetsenbord en maar liefst 170+ invoertalen.
Als Celia-toetsenbord nog niet op uw apparaat is geïnstalleerd, zoekt u ernaar in
AppGallery om het te installeren.
U kunt Celia-toetsenbord als standaard toetsenbord instellen met behulp van een van de
volgende methoden:
•

Ga naar Celia-toetsenbord > Toetsenbord selecteren en selecteer Celia-toetsenbord.

•

Ga naar Instellingen > Systeem & updates > Taal & invoer > Standaard toetsenbord en
selecteer Celia-toetsenbord.

Tekstinvoer
Toetsenbordinvoer
Celia-toetsenbord wordt standaard geleverd met een indeling van 26 toetsen. Terwijl u op
het toetsenbord typt, wordt er een tekstvak weergegeven, met voorspelde woorden die u
kunt selecteren.
Houd een lettertoets ingedrukt en veeg dan omhoog om een cijfer in te voeren of veeg naar
links of rechts om de letter in te voeren.
Spraakinvoer
U kunt en uw spraak laten omzetten in tekst om uw invoerefficiëntie te verbeteren.
aangetikt om het spraakinvoerscherm te openen.

•

Houd

•

Tik op

•

Spreek in de microfoon.

en selecteer een taal.
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Uitgebreide media-invoer
•

Op het toetsenbord gaat u naar

>

en selecteert u verschillende emoji's.

•

Op het toetsenbord gaat u naar

>

en selecteert u verschillende emoticons.

Overschakelen op een andere invoertaal
Houd de Chinese/Engelse toets in de linkeronderhoek aangetikt en selecteer English(United
States) of Meer talen… in het pop-upmenu.
U kunt ook op de Chinese/Engelse toets tikken om snel tussen Chinees en Engels te wisselen.
Instellingen van het Celia-toetsenbord
Het thema instellen
U kunt het thema van het toetsenbord met behulp van een van de volgende methoden
instellen:
•

Ga naar Celia-toetsenbord > Thema en selecteer een thema.

•

Op het invoertoetsenbord gaat u naar

> Thema en selecteert u een thema.

Het lettertype instellen
Ga naar Celia-toetsenbord > Lettertype en selecteer een lettertype.
De geluids- en trillingseffecten van het toetsenbord instellen
U kunt de geluids- en trillingseffecten van het toetsenbord met behulp van een van de
volgende methoden instellen:
•

Ga naar Celia-toetsenbord > Geluid & trillingen en pas het Geluidsvolume bij
toetsaanslag en Trillingsintensiteit aan. U kunt ook op Geluid bij toetsaanslag tikken en
de gewenste audio-effecten selecteren.

•

Op het invoertoetsenbord gaat u naar

> Geluid & trillingen en past u het

Geluidsvolume bij toetsaanslag en Trillingsintensiteit aan. U kunt ook op Geluid bij
toetsaanslag tikken en de gewenste audio-effecten selecteren.
Het mechanische toetsenbord instellen
Op het invoertoetsenbord gaat u naar

> Mechanisch toetsenbord en zet u de

schakelaar Mechanisch toetsenbord aan.
Als u naar het normale toetsenbord wilt terugwisselen, zet u de schakelaar Mechanisch
toetsenbord uit.
Bepaalde apparaten bieden geen ondersteuning voor het mechanische toetsenbord.

Multivenster
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Dock voor Multivenster bewerken
Veeg vanaf de linker- of rechterrand van uw apparaat naar binnen en houd uw vinger daar
om het Dock voor Multivenster weer te geven.
•

Apps toevoegen: ga in het Dock voor Multivenster naar
apps in het gedeelte Meer apps en tik vervolgens op

•

Apps verplaatsen: ga naar

>

>

, selecteer uw gewenste

.

, houd een app-pictogram in het Dock voor

Multivenster aangetikt, sleep het omhoog en omlaag naar uw gewenste positie op het dock
en tik vervolgens op
•

.

Apps verwijderen: ga naar
pictogram en tik vervolgens op

>

, tik op

in de rechterbovenhoek van een app-

.

Het Dock voor Multivenster is standaard ingeschakeld. Als u het wilt uitschakelen, gaat u
naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Multivenster en zet u de schakelaar Dock
voor Multivenster uit.

Modus voor gesplitst-scherm inschakelen
Met Multivenster kunt u apps in gesplitste schermen openen voor multitasking.
Modus voor gesplitst-scherm inschakelen:

1

Open een app, veeg vanaf de linker- of rechterrand naar binnen en houd uw vinger daar
om het Multivenster-dock weer te geven.

2

Sleep een app-pictogram uit het Multivenster-dock.

Wisselen tussen de gesplitst-schermvensters:
Houd

aan de bovenkant van een gesplitst-scherm aangetikt totdat het venster kleiner

wordt en sleep het dan naar de andere kant van het scherm om van scherm te wisselen.
Modus voor gesplitst scherm afsluiten:
Houd

of

in het midden van de gesplitst-schermlijn aangetikt en versleep het totdat

één van de vensters verdwijnt.
Ondersteuning voor de modus Gesplitst-scherm verschilt per app.
Slepen en neerzetten tussen apps met Multivenster
Gebruik de functie Multivenster om afbeeldingen, tekst en documenten eenvoudig tussen
apps te slepen en neer te zetten.
•

Een afbeelding slepen en neerzetten: wanneer u notities maakt met Kladblok, opent u
Bestanden, selecteert u de foto die u wilt toevoegen en sleept u deze naar de Kladblokeditor.
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•

Tekst slepen en neerzetten: wanneer u een sms-bericht verzendt, opent u Kladblok, houdt
u de tekst die u wilt verzenden aangetikt en sleept u deze naar het tekstinvoervak van het
bericht.

•

Een document slepen en neerzetten: wanneer u een e-mail schrijft, opent u Bestanden,
selecteert u het document dat u wilt toevoegen en sleept u het naar de e-maileditor.
Niet alle apps ondersteunen slepen en neerzetten met Multivenster.

Multivensterweergave voor een enkele app
U kunt twee taakvensters voor dezelfde app (zoals E-mail en Kladblok) aanmaken en
afbeeldingen, tekst of documenten ertussen verslepen.
Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde modi.
De gesplitst-schermweergave binnen een app openen.

1

Open de app E-mail.

2

Veeg vanaf de linker- of rechterrand van uw apparaat naar binnen en houd uw vinger
daar om het Multivenster-dock weer te geven.

3

Houd het pictogram E-mail aangetikt en sleep het naar het scherm om de gesplitstschermweergave te openen.

Afbeeldingen, tekst of documenten tussen de gesplitst-schermvensters verslepen.
•

Een afbeelding verslepen: selecteer een afbeelding uit een gesplitst-schermvenster en
versleep hem naar het andere venster.

•

Tekst verslepen: houd de tekst aangetikt en selecteer het gewenste deel in een gesplitstschermvenster. Houd de tekst dan opnieuw aangetikt en sleep de tekst naar het andere
venster.

•

Een document verslepen: selecteer een document uit een gesplitst-schermvenster en
versleep het naar het andere venster.

Het zwevende venster gebruiken
Open een zwevend venster tijdens het gamen en u kunt met een vriend(in) chatten zonder
ook maar een seconde van de actie te missen.
Het zwevende venster weergeven:

1

Veeg vanaf de linker- of rechterrand naar binnen en houd uw vinger daar om het
Multivenster-dock weer te geven.

2

Tik op een app-pictogram in het Multivenster-dock om de app in een zwevend venster te
openen.

Het zwevende venster verplaatsen:
Versleep de balk aan de bovenkant van het zwevende venster om het venster naar de
gewenste positie te verplaatsen.
De grootte van het zwevende venster aanpassen:
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Versleep de onderrand, twee kanten, of onderhoeken van het zwevende venster om de
grootte ervan te veranderen.
Weergeven in volledig scherm:
Tik aan de bovenkant van het zwevende venster op

om het venster in volledig scherm

weer te geven.
Het zwevende venster minimaliseren:
Tik aan de bovenkant van het zwevende venster op

om het venster te minimaliseren tot

een zwevende ballon.
Het zwevende venster sluiten:
Tik aan de bovenkant van het zwevende venster op

om het venster te sluiten.

Zwevende vensters voor apps vinden en ertussen wisselen
U kunt zwevende vensters voor apps snel vinden en ertussen wisselen met behulp van de
functie voor het beheer van zwevende vensters.

1

Zorg dat u zwevende vensters voor meerdere apps hebt geopend en ze in de zwevende
bal hebt geminimaliseerd.

2

Tik op de zwevende bal om alle voorbeelden van zwevende vensters weer te geven:
•

Door de voorbeelden van zwevende venster bladeren: veeg omhoog of omlaag om
het zwevende venster-voorbeeld van de app die u zoekt, te vinden.

•

Het zwevende venster voor een app weergeven: tik op het zwevende venstervoorbeeld van de app om hem in een zwevend venster weer te geven.

•

Het zwevende venster voor een app sluiten: tik op

in het zwevende venster-

voorbeeld om het venster te sluiten.
Een bijlage in een zwevend venster openen
U kunt een link of bijlage binnen specifieke apps (zoals E-mail en Kladblok) in een zwevend
venster openen.
Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde modi.

1

Open de app E-mail.

2

Tik op een link of bijlage in de app E-mail om deze in het zwevende venster te openen.
•

Een koppeling openen: tik op een link in de app E-mail om deze in een zwevend
venster weer te geven.

•

Een bijlage openen: tik op een bijlage (zoals een document, afbeelding of video) in de
app E-mail om deze in een zwevend venster weer te geven.
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Datum en tijd tonen wanneer het scherm uit is
Datum en tijd tonen wanneer het scherm uit is
Met Display altijd aan ingeschakeld toont het vergrendelscherm de datum, tijd en meer
wanneer het scherm uit is.
Display altijd aan inschakelen

1

Ga naar Instellingen > Startscherm & achtergrond > Display altijd aan en schakel
Display altijd aan in.

2

Stel Modus weergeven in volgens de instructies.

De stijl voor Display altijd aan instellen
U kunt de weergavestijl voor Display altijd aan (AOD) op uw apparaat aanpassen, afhankelijk
van uw voorkeuren.
Een GIF-afbeelding of Levend beeld selecteren
U kunt een lokale afbeelding (zoals een GIF-afbeelding of een levend beeld) als Display altijd
aan selecteren om te zorgen dat uw scherm opvalt.

1

Onder Afbeeldingen op het scherm Display altijd aan gaat u naar

> Afbeelding

.
selecteren >
Als u een lokale afbeelding hebt geselecteerd, tikt u op deze afbeelding en gaat u naar
Afbeelding wijzigen >
.
Na het selecteren van een GIF-afbeelding of een levend beeld kunt u op Bewerken tikken
om de afbeeldingen te bewerken.

2

Stel zo nodig andere opties in die op het scherm beschikbaar zijn en tik op Toepassen.

Graffiti toevoegen
U kunt Display altijd aan personaliseren door het specificeren van de tekst die moet worden
weergegeven, het selecteren van het kleurenschema waar u de voorkeur aan geeft en het
toevoegen van stickers.

1

Onder Graffiti op het scherm Display altijd aan tikt u op de stijl die u wilt gebruiken.

2

Voer tekst in het invoervak in en stel de stijlopties in, zoals Kleur.
U kunt ook Stickers toevoegen en de rand van de sticker verslepen om de positie en
grootte van de sticker aan te passen. Tik op
wijzigen of de sticker te verwijderen.

3

of

om de richting van de sticker te

Tik op Toepassen.
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Een artistieke afbeelding voor Display altijd aan aanmaken
U kunt uit meerdere moderne kunststijlen (zoals de Mondriaan-stijl) kiezen. U kunt ook het
kleurenschema voor de artistieke afbeeldingen specificeren door een foto te maken of uit uw
favoriete foto's te kiezen. De kleuren in de foto vormen een kleurenpalet voor de artistieke
afbeelding.

1

Onder Artistiek op het scherm Display altijd aan tikt u op de stijl die u wilt gebruiken.

2

Stel de gerelateerde opties voor de Artistiek-stijl in, zoals Lay-out.
Wanneer u Kleur instelt, kan uw apparaat de kleuren in uw gespecificeerde foto parseren
en het onttrokken kleurenpalet op de artistieke afbeelding toepassen.
, maak een foto of selecteer een foto in Foto's en ga vervolgens naar
Tik op
Kleuren onttrekken.

3

>

Tik op Toepassen.

Klokstijlen
U kunt de klokstijl Analoog of Digitaal voor Display altijd aan selecteren.

1

Onder Analoog of Digitaal op het scherm Display altijd aan veegt u naar links of rechts
om door de klokstijlen te bladeren en selecteert u de klokstijl waar u de voorkeur aan
geeft.

2

Stel de gerelateerde opties voor de geselecteerde klokstijl in, zoals Datum tonen.

3

Tik op Toepassen.

Meer stijlen voor Display altijd aan ophalen
Tik via het scherm Display altijd aan op Mijn AOD's of Meer.

Uw apparaat in- en uitschakelen of opnieuw
opstarten
Uw apparaat in- en uitschakelen of opnieuw opstarten
Uw apparaat in- en uitschakelen
U kunt uw apparaat uitschakelen door de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt te houden
en vervolgens op Uitschakelen en Tikken om uit te schakelen te tikken.
U kunt uw apparaat inschakelen door de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt te houden
totdat uw apparaat trilt en het logo weergeeft.
Uw apparaat opnieuw starten
Start uw apparaat regelmatig opnieuw op om de cache te wissen en het apparaat in
optimale staat te houden. Met opnieuw starten kunt u soms een probleem oplossen wanneer
uw apparaat dit tegenkomt.
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Houd gewoon de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt en tik dan op Opnieuw
opstarten en Tik aan om opnieuw te starten.
Opnieuw starten van uw apparaat forceren
U kunt het opnieuw starten van uw apparaat forceren als uw apparaat niet werkt of niet
normaal kan worden uitgeschakeld. Houd hiervoor gewoon de aan/uit-knop tegelijkertijd
ingedrukt.

Opladen
Uw apparaat opladen
Uw apparaat waarschuwt u als de batterij bijna op is. Zorg dat u uw apparaat op tijd oplaadt
om te voorkomen dat hij automatisch wordt uitgeschakeld wanneer de batterij op is.
Voorzorgsmaatregelen voor opladen
•

Laad uw apparaat op met behulp van de standaardoplader en de USB-kabel die met uw
apparaat zijn meegeleverd. Als u een andere oplader gebruikt, kan dit leiden tot brand, een
explosie of andere gevaren.

•

Gebruik de oplader niet in vochtige gebieden, zoals in een badkamer. Hanteer de oplader
niet met natte handen.

•

Laad uw apparaat niet op wanneer er zich vocht in het apparaat bevindt.

•

Nadat u uw apparaat met behulp van een USB-kabel op een oplader of andere apparaten
hebt aangesloten, zal uw apparaat de USB-poort automatisch inspecteren. Als er vocht in
de USB-poort wordt gedetecteerd, activeert uw apparaat automatisch veiligheidsfuncties en
wordt het opladen stopgezet. Ontkoppel uw apparaat van de USB-poort en wacht totdat de
USB-poort droog is.

•

Zorg ervoor dat u uw apparaat of de oplader niet bedekt tijdens het opladen.

•

Als uw apparaat niet wordt ingeschakeld als u de aan/uit-knop ingedrukt houdt, dan is de
batterij waarschijnlijk leeg. Laad 10 minuten op en schakel uw apparaat dan in.

•

Ontkoppel de oplader van dit apparaat en haal de stekker van de oplader uit het
stopcontact zodra dit apparaat volledig is opgeladen of niet bezig is met opladen.

•

Wanneer de levensduur van de batterij merkbaar korter wordt, gaat u naar een bevoegd
klantenservicecentrum van Huawei om de batterij te laten vervangen.

•

Het wordt aanbevolen dat u uw apparaat tijdens het opladen niet gebruikt.

Opladen met een oplader
Gebruik de oplader en USB-kabel die met uw apparaat zijn meegeleverd om te zorgen dat
het opladen veilig gebeurt.

1

Gebruik een USB-kabel om uw apparaat aan te sluiten op de oplader.
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2

Steek de stekker van de oplader in een stopcontact.

Wanneer u een piep hoort, begint uw apparaat met opladen. Het pictogram met de
oplaadmodus en het huidige batterijniveau worden nu op het scherm met de oplaadanimatie
weergegeven.
Pictogram

Oplaadmodus
SuperCharge
Snel opladen
Standaard opladen

Uw apparaat met een pc opladen

1

Sluit uw apparaat op een computer of een ander apparaat aan door middel van een USBkabel.

2

Wanneer het dialoogvenster USB gebruiken voor op uw apparaat wordt weergegeven,
tikt u op Alleen opladen.
Als er eerder een andere optie werd ingesteld, wordt het dialoogvenster niet weergegeven.
Veeg vanaf de linkerbovenrand van uw apparaat omlaag om het meldingenpaneel weer te
geven, tik op Instellingen en selecteer vervolgens Alleen opladen.

Overzicht van batterijpictogrammen
U kunt het batterijniveau aan de hand van het batterijpictogram op het apparaatscherm
controleren.
Batterijpic Batterijniveau
togram
Minder dan 10% resterend batterijniveau.
Bezig met opladen, minder dan 10% resterend batterijvermogen.
Bezig met opladen, 10% tot 90% resterend batterijniveau.
Bezig met opladen, ten minste 90% resterend batterijvermogen.
Als naast het batterijpictogram 100% wordt weergegeven, of als op het
vergrendelingsscherm een bericht verschijnt dat het opladen is voltooid, is de
batterij volledig opgeladen.
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AI Lens
AI Lens inschakelen
Er bestaan verscheidene methoden waarmee u toegang tot AI Lens kunt verkrijgen.
Vanaf de camera
Open Camera, selecteer de modus Foto en tik op

voor toegang tot AI Lens.

Vanuit het vergrendelingsscherm
Wanneer het scherm is vergrendeld, schakelt u het in, veegt u vanaf de onderkant omhoog
om het venster met snelkoppelingen te openen en tikt u op

om het scherm te

ontgrendelen en AI Lens te openen.

Scannen om te winkelen
Wanneer u in een tijdschrift of wanneer u op straat wandelt een artikel ziet dat u wilt kopen,
kunt u AI Lens gebruiken om snel naar het artikel te zoeken en prijzen in meerdere
winkelplatforms te vergelijken voordat u overgaat tot aankoop.
Scannen om te winkelen met behulp van Camera

1

Ga naar Camera > Foto, tik op
apparaatmodel).

2

Plaats het artikel dat u wilt kopen in de zoeker en wacht totdat het is herkend.

3

Nadat het artikel door AI Lens is geïdentificeerd, worden er links naar het artikel op
verschillende winkelplatforms weergegeven.

en tik dan op

of

(afhankelijk van uw

Scannen om te vertalen
Met AI Lens kunt u tekst in een vreemde taal scannen en vertalen, zodat u gemakkelijk
wegenborden, menu's of beschrijvingen op cosmeticaflessen kunt lezen wanneer u in het
buitenland reist of winkelt.
Scannen om te vertalen met behulp van de camera

1

Ga naar Camera > Foto, tik op
apparaatmodel).

2

Selecteer de brontaal en de doeltaal in de talenlijst.

3

Plaats de tekst die u wilt vertalen in de zoeker en wacht totdat de tekst is vertaald.

en tik dan op

of

(afhankelijk van uw
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Scannen voor meer informatie
Met AI Lens komt u meer te weten over kunstwerken of monumenten die u ziet door de
objecten met uw camera te scannen.
Scannen om meer te weten te komen met behulp van Camera

1

Ga naar Camera > Foto, tik op
apparaatmodel).

2

Plaats het object in het kader van de zoeker en wacht totdat dit is geïdentificeerd.

3

Tik op de informatiekaart om aanvullende informatie te verkrijgen.

en tik dan op

of

(afhankelijk van uw

Scannen en calorieën tellen
Met AI Lens kunt u de calorieën en voedingsstoffen in een voedingsartikel tellen door het
met uw camera te scannen.
Scannen en calorieën tellen met de camera

1

Ga naar Camera > Foto, tik op
apparaatmodel).

2

Plaats het voedsel in het kader van de zoeker en wacht tot de informatie over de calorieën
en de voedingsstoffen per 100 g wordt weergegeven.

en tik dan op

of

(afhankelijk van uw

De informatie is slechts bedoeld ter informatie.

Codes scannen voor services en informatie
Met AI Lens kunt u verschillende soorten QR-codes en barcodes scannen en vervolgens op
het geïdentificeerde resultaat tikken om naar andere pagina's te worden doorgestuurd voor
meer services en informatie.
Codes scannen met behulp van de camera

1

Ga naar Camera > Foto, tik op

2

Plaats de QR-code of barcode in het scankader en wacht totdat deze is herkend.

en dan op

.

HiTouch
AI Touch inschakelen
Wanneer u inhoud op uw apparaat ziet waarin u bent geïnteresseerd, houdt u het scherm
met twee vingers licht uit elkaar aangetikt om AI Touch weer te geven voor meer informatie.
Ga naar Instellingen > HUAWEI Assistant > AI Touch en schakel AI Touch in.
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Winkelen met AI Touch
Wanneer u een artikel op uw apparaat ziet dat u wilt kopen, kunt u AI Touch gebruiken om
snel naar het artikel te zoeken en prijzen in meerdere winkelplatforms te vergelijken voordat
u overgaat tot aankoop.
Het scherm met twee vingers aangetikt houden voor visueel winkelen

1

Ga naar Instellingen > HUAWEI Assistant > AI Touch en schakel AI Touch in.

2

Wanneer u op uw apparaat een artikel ziet dat u wilt kopen, houdt u het scherm
aangetikt met twee vingers iets uit elkaar om AI Touch weer te geven.

3

Wanneer er verschillende artikelen op het scherm worden weergegeven, past u de grootte
en positie van het identificatievak aan, zodat het past rondom het artikel dat u wilt
identificeren.

4

U ontvangt aankoopkoppelingen naar verschillende winkelplatforms als het voorwerp
eenmaal is herkend.

Gemakkelijke projectie
Bureaubladmodus gebruiken
Als uw apparaatscherm wordt geprojecteerd, gaat u via uw apparaat naar

>

Projectiemodus en tikt u op Bureaubladmodus.
In Bureaubladmodus werken uw apparaat en het grote beeldscherm onafhankelijk van
elkaar en kunnen verschillende inhoud weergeven. De inhoud die op het grote beeldscherm
wordt geprojecteerd, heeft een lay-out die gelijksoortig is aan de lay-out van een bureaublad
op uw computer.
U kunt daarom een document op het grote beeldscherm bewerken en tegelijkertijd op het
apparaat chatten. U hoeft u geen zorgen te maken over ontbrekende meldingen, oproepen of
berichten, aangezien er een rode stip op het meldingenpaneel van het externe beeldscherm
verschijnt om u op de hoogte te houden.
Uw apparaat als aanraakblok gebruiken
Als er na het projecteren van uw apparaat op het grote beeldscherm in Bureaubladmodus
geen toetsenbord beschikbaar is, kan uw apparaat als aanraakblok werken om de
invoerbewerkingen van een muis en toetsenbord uit te voeren.
Ga naar
•

> Aanraakblok. U kunt nu de volgende handelingen uitvoeren:

Gebruik gebaren volgens de instructies om muisopdrachten te simuleren.
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De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.
•

Wanneer er geen extern toetsenbord is aangesloten, tikt u op het tekstinvoervak op het
externe beeldscherm om het schermtoetsenbord weer te geven, zodat u tekst kunt
invoeren.
Als er een extern toetsenbord is aangesloten, is het schermtoetsenbord niet beschikbaar. In
dat geval moet u het externe toetsenbord gebruiken om tekst in te voeren.

Schermprojectie gebruiken om uw werk gemakkelijker te maken
In Bureaubladmodus kunt u de volgende functies gebruiken:
•

Multivensterweergave: open meerdere vensters tegelijk om te multitasken.

•

Bestandsbeheer: sla bestanden op het bureaublad op, maak nieuwe bestanden of mappen
en hernoem of verwijder bestanden.

•

Snel zoeken: zoek documenten, multimediabestanden en apps via het zoekvak van het
startmenu.

•

Snel apps projecteren: houd een app-pictogram op uw apparaat aangetikt om de
projectie-opties weer te geven. U kunt dan de app op het grote beeldscherm projecteren en
openen.

Bureaubladmodus afsluiten
Ga naar

> Projectiemodus en selecteer Telefoon om de Bureaubladmodus af te sluiten.

Multi-schermsamenwerking
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Multi-schermsamenwerking tussen uw apparaat en laptop
Verbind uw apparaat met een laptop van Huawei/Honor en gebruikt uw toetsenbord en de
muis om uw apparaat te ontgrendelen en bedienen of om bestanden tussen de systemen te
delen, waardoor u productiever en efficiënter kunt werken.
De bewerkingen kunnen tussen PC Manager-versies variëren.
Uw apparaat via OneHop met uw computer verbinden

1

Zorg dat uw computer een Huawei Share-sensor heeft, of een gebied dat wordt
gemarkeerd met een

- of

-pictogram.

2

Op uw computer schakelt u wifi, Bluetooth en PC Manager in en gaat u akkoord met de
gebruikersovereenkomst.

3

Veeg vanaf de rechterbovenkant van uw apparaatscherm omlaag om het
Bedieningspaneel weer te geven, tik op
om het venster met
snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw apparaatmodel) uit te vouwen en schakel
dan NFC, Wifi en Bluetooth in.

4

Plaats het NFC-gebied (nabij de camera aan de achterzijde) op de achterkant van uw
apparaat tegen de Huawei Share-sensor of het gebied met een
totdat uw apparaat trilt of een toon afspeelt.

5

- of

-pictogram

Volg de instructies op het scherm om uw apparaat met uw computer te verbinden.

Uw apparaat met uw laptop verbinden via Bluetooth

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaatscherm omlaag om het
Bedieningspaneel weer te geven en schakel Bluetooth in.

2

Open PC Manager (versie 10.0 of later) op de laptop en ga naar Mijn apparaten >
Telefoon > Verbinden. Plaats uw apparaat boven het toetsenbord en uw laptop begint
naar uw apparaat te zoeken.
Ga naar

> Over om de versie van PC Manager te controleren. Als u PC Manager

wilt bijwerken, gaat u naar

3

> Controleren op updates.

Volg de instructies op het beeldscherm om uw apparaat met uw laptop te verbinden.

Uw apparaat en pc verbinden door de QR-code te scannen

1

Open PC Manager (versie 10.0 of later) op uw PC, ga naar Mijn apparaten > Telefoon >
Verbinden en selecteer de optie QR-code in de linkerbovenhoek.
Als u de versie van PC Manager wilt controleren, gaat u naar
Manager wilt bijwerken, gaat u naar

2

> Over. Als u PC

> Controleren op updates.

Zorg dat uw apparaat met het internet is verbonden en gebruik het voor het scannen van
de QR-code die op de pc wordt weergegeven.
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3

Volg de instructies op het beeldscherm om uw apparaat met de pc te verbinden.

Uw apparaat met een USB-kabel op de pc aansluiten

1

Gebruik een USB-kabel om uw apparaat en de pc met elkaar te verbinden.

2

Op de pc opent u PC Manager (versie 10.1 of hoger).
Als u de versie van PC Manager wilt controleren, gaat u naar
Manager wilt bijwerken, gaat u naar

3

> Over. Als u PC

> Controleren op updates.

Bevestig de verbinding met de pc op uw apparaat.
Als u de verbinding op uw apparaat annuleert, kunt u weer een bedrade verbinding
tot stand brengen. Open hiervoor PC Manager en ga naar Mijn apparaten > Telefoon
> Verbinden > Andere manieren om verbinding te maken > USB.

De verbinding tussen uw apparaat en uw laptop verbreken
Als u klaar bent met het gebruik van uw apparaat en laptop kunt u de verbinding met
behulp van de volgende methoden verbreken:
•

Open PC Manager op uw laptop en ga naar Mijn apparaten > Telefoon > Verbinding
verbreken.

•

Veeg vanaf de linkerbovenrand van uw apparaat omlaag om het meldingenpaneel weer te
geven en tik op VERBINDING VERBREKEN.

•

Als uw apparaat en laptop via een USB-kabel met elkaar zijn verbonden, verwijdert u de
kabel om de verbinding te verbreken.

Slepen om bestanden tussen uw apparaat en laptop over te brengen
Nadat u uw apparaat en een laptop met elkaar hebt verbonden, kunt u bestanden ertussen
overdragen om uw werk gemakkelijker te maken.
Bestanden slepen en neerzetten
Als Multi-schermsamenwerking tussen uw apparaat en pc is opgezet, kunt u bestanden zoals
foto's en video's tussen de twee apparaten slepen en neerzetten om uw werk gemakkelijker
te maken.
Bestanden overdragen vanaf uw apparaat naar de pc.
•

In het apparaatvenster op de pc opent u Foto's of Bestanden, houdt u een foto of video
aangeklikt, houdt u één van de geselecteerde bestanden aangeklikt totdat er een
sleeppictogram wordt weergegeven en versleept u de bestanden vervolgens naar een
bestand op uw pc.

•

In het apparaatvenster van de pc versleept u de geselecteerde foto's of tekst en zet u ze
neer in een geopend document op uw pc.
Versleep bijvoorbeeld een foto of tekst vanuit Kladblok in het apparaatvenster en zet dit
neer in een Office-document dat open staat op uw pc en bewerk dit dan verder op uw pc.
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Bestanden overdragen vanaf uw pc naar uw apparaat:
•

Ga naar Foto's > Albums in het apparaatvenster en sleep een foto of video vanaf uw pc
naar het apparaatvenster.

•

Open Bestanden in het apparaatvenster en sleep een document vanaf uw pc naar het
apparaatvenster.
Het bestand wordt opgeslagen in de map die in Bestanden is geopend of standaard in
de map Huawei Share.

•

Open een bestand in het apparaatvenster op de pc en versleep dan een foto of tekst vanuit
Kladblok naar het apparaatvenster.
Versleep bijvoorbeeld een foto op uw pc naar een Kladblokitem dat open staat in het
apparaatvenster en bewerk dit dan verder op het apparaat.

Huawei Share OneHop gebruiken om bestanden over te dragen
Nadat Multi-schermsamenwerking tussen uw apparaat en de pc is ingeschakeld, kunt u met
behulp van Huawei Share OneHop bestanden ertussen overdragen zonder dat u een
datakabel of software nodig hebt.
Foto's en video's delen
•

•

Foto's en video's vanaf uw apparaat overdragen naar uw pc:

1

Selecteer via uw apparaat een of meerdere foto's en video's in Foto's.

2

Plaats het NFC-gebied (nabij de camera aan de achterzijde) op de achterkant van uw

apparaat tegen het label
of
op de pc totdat uw apparaat trilt of een toon
afspeelt. De geselecteerde foto's of video's worden snel naar uw pc overgedragen.
Foto's vanaf uw pc naar uw apparaat overdragen:

1
2

Klik met uw rechtermuisknop op een foto op uw pc en gebruik de Huaweiafbeeldingsviewer om hem te openen.
Op uw apparaat sluit u Foto's af of gaat u naar het startscherm en plaatst u uw
apparaat tegen uw pc (op dezelfde manier als hierboven) om de foto vanaf uw pc naar
uw apparaat over te dragen.
Zorg dat PC Manager versie 9.0 of later wordt uitgevoerd.

Het pc-scherm opnemen:
Schud uw apparaat en plaats het tegen uw pc om het pc-scherm naar uw apparaat te
projecteren en op te nemen.

1

Schud uw apparaat en plaats het NFC-gebied (nabij de camera aan de achterzijde) op de
achterkant van uw apparaat onmiddellijk daarna tegen het label
of
op uw pc
totdat uw apparaat trilt of een toon afspeelt. Uw pc-scherm wordt dan geprojecteerd en
op uw apparaat opgenomen.

2

om de schermopname stop te zetten, die in Foto's op uw
Tik via uw apparaat op
apparaat wordt opgeslagen.
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•

Deze functie wordt momenteel alleen ondersteund op Intel-laptops.

•

Zorg dat PC Manager versie 9.1 of later wordt uitgevoerd.

Documenten delen
•

•

Documenten vanaf uw apparaat naar uw pc overdragen:

1

Gebruik Microsoft Office op uw apparaat voor het openen van het document dat u wilt
overdragen.

2

Plaats het NFC-gebied (nabij de camera aan de achterzijde) op de achterkant van uw

apparaat tegen het label
of
op de pc totdat uw apparaat trilt of een toon
afspeelt. De geselecteerde documenten worden snel naar uw pc overgebracht.
Documenten vanaf uw pc naar uw apparaat overdragen:

1

Gebruik Microsoft Office op uw pc voor het openen van het document dat u wilt
overdragen.

2

Op uw apparaat sluit u Microsoft Office af om naar het startscherm terug te keren en
plaatst u het apparaat vervolgens tegen uw pc (op dezelfde manier als hierboven). Het
bestand dat op uw pc is geopend, wordt dan overgedragen naar uw apparaat.
Zorg dat PC Manager versie 9.1 of later wordt uitgevoerd.

Uw apparaat vanaf uw pc bedienen
Nadat Multi-schermsamenwerking tussen uw apparaat en pc is ingeschakeld, kunt u een
muis en toetsenbord met de pc gebruiken om het gebruik van apparaat-apps en -bestanden
mogelijk te maken.
Apparaat-apps op uw pc bedienen
Een muis gebruiken om snel bewerkingen uit te voeren
•

Een app openen: klik op een app in het apparaatvenster op uw pc om de app te openen.

•

Bladeren door een pagina: gebruik het muisscrollwiel om in het apparaatvenster
webpagina's te doorbladeren of scroll tussen tabbladen op het bureaublad.

Een toetsenbord gebruiken om snel bewerkingen uit te voeren
•

Tekst invoeren: gebruik de invoermethode op uw pc om tekst in het apparaatvenster in te
voeren.

•

Tekst kopiëren en plakken: druk op Ctrl+C van het pc-toetsenbord om tekst te kopiëren en
druk op Ctrl+V om deze in het apparaatvenster te plakken.
Als u informatie wilt bekijken over de tekst die u onlangs hebt gekopieerd, klikt u op
het pictogram Meldingencentrum van de pc en selecteert u vervolgens het tabblad
Klembord.

•

Snel berichten verzenden: druk via het toetsenbord op Ctrl+Enter om een bericht in het
apparaatvenster te verzenden.

•

Een app afsluiten: druk via het toetsenbord op de ESC-toets om een app in het
apparaatvenster af te sluiten.
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Het apparaatvenster altijd bovenaan weergeven
Klik in het apparaatvenster van uw pc op

>

om het apparaatvenster vast te zetten,

zodat het altijd bovenaan wordt weergegeven en klik vervolgens opnieuw op dit pictogram
om het apparaatvenster los te maken.
Een spraak- of video-oproep op uw laptop beantwoorden
Nadat Multi-schermsamenwerking tussen uw apparaat en laptop is ingeschakeld, kunt u de
laptop gebruiken om spraak- en video-oproepen (zoals in WeChat, QQ en MeeTime) vanaf
uw apparaat te beantwoorden. Tijdens een oproep kunnen de audio en video door uw laptop
en de accessoires ervan, zoals de luidspreker en camera, worden afgespeeld.
Veeg vanaf de linkerbovenrand van uw apparaat omlaag om het meldingenpaneel weer te
geven en tik op Audio/video oversch nr telefoon of Audio/video afspelen op pc om van
audio-uitgangsapparaat te wisselen.
Zorg dat PC Manager 10.1 of een latere versie op uw laptop wordt uitgevoerd.
Bestanden op uw apparaat met behulp van apps op de pc openen en bewerken
Nadat u uw apparaat en uw laptop met elkaar hebt verbonden, kunt u verschillende
bestanden op uw apparaat vanaf uw laptop openen en bewerken.
•

Documenten: gebruik Microsoft Office op uw laptop om een document te openen.

•

Foto's: gebruik Photoshop op uw laptop om een foto te openen of bewerken.

•

Audio- en videobestanden: gebruik Windows Media Player om een audio- of videobestand
te openen.

•

Webpagina’s: gebruik de IE-browser op uw laptop om een webpagina te openen.

•

Gecomprimeerde bestanden: gebruik WinRAR op uw laptop om gecomprimeerde
bestanden uit te pakken en te openen.
Zorg dat PC Manager 10.1 of een latere versie op uw laptop wordt uitgevoerd.

Het mobieledatanetwerk van uw apparaat met uw laptop delen
Nadat Multi-schermsamenwerking tussen uw apparaat en laptop is ingeschakeld, kunt u de
hotspot van uw apparaat in PC Manager met uw laptop delen.

1

Zorg ervoor dat uw apparaat via mobiele data met het internet is verbonden.

2

Open PC Manager en ga naar Mijn apparaten > Telefoon > Instant Hotspot.

Als Instant Hotspot is ingeschakeld, gebruikt uw laptop de mobiele data van uw apparaat
voor toegang tot het internet.
•

Zorg dat PC Manager 11.0 of een latere versie op uw laptop wordt uitgevoerd.

•

De bewerkingen kunnen tussen PC Manager-versies variëren.
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Multi-schermsamenwerking tussen uw tablet en
telefoon
Multi-scherm samenwerking tussen uw telefoon en tablet
Verbind uw telefoon en tablet met elkaar om Multi-scherm samenwerking te gebruiken om
meerdere apparaten te bedienen, zoals weergave van uw telefoonscherm op de tablet, het
gebruiken van uw telefoon-apps op de tablet, het verslepen van bestanden tussen de twee
apparaten en het bewerken van een bestand vanaf uw telefoon op de tablet.
Uw tablet en telefoon met elkaar verbinden
Slechts bepaalde Huawei- en Honor-tablets ondersteunen deze functie.
Verbind uw telefoon en tablet en schakel Multi-schermsamenwerking in met behulp van een
van de volgende methoden (afhankelijk van uw apparaatmodel):
Verbinden via Bluetooth:

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het tabletscherm omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven, tik op
om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van
uw apparaatmodel) uit te vouwen en schakel Multi-schermsamenwerking in.

2

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het telefoonscherm omlaag om het
Bedieningspaneel weer te geven en schakel Bluetooth in.

3

Houd uw telefoon dicht bij uw tablet en volg de instructies op het scherm om een
verbinding tot stand te brengen.

Een QR-code scannen om te verbinden:

1

Open Multi-schermsamenwerking op uw tablet en tik op Scannen om te verbinden via
het scherm Multi-schermsamenwerking.

2

Zorg dat uw telefoon met het internet is verbonden en gebruik uw telefoon en tablet
volgens de instructies.

Verbinden door tegen een toetsenbord met NFC te tikken:
U kunt uw telefoon plaatsen tegen het standaard NFC-compatibele toetsenbord dat bij uw
tablet wordt geleverd om Multi-schermsamenwerking in te schakelen.

1

Zorg ervoor dat uw tablet aan het toetsenbord is gekoppeld.

2

Veeg vanaf de rechterbovenrand van de telefoon omlaag om het Bedieningspaneel weer
te geven, tik op
om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw
apparaatmodel) uit te vouwen en schakel NFC in.

3

Tik het NFC-gebied op de achterkant van uw telefoon (nabij de camera's aan de
achterzijde) tegen het NFC-gebied op het toetsenbord totdat uw telefoon trilt of een toon
afspeelt.

4

Verbind uw telefoon en tablet volgens de instructies.
41

Slimme functies

Toegang tot telefoon-apps en -bestanden vanaf uw tablet
Nadat u uw telefoon met uw tablet hebt verbonden, kunt u uw telefoon vanaf uw tablet
bedienen, zoals het gebruiken van telefoon-apps en -bestanden, het bekijken van
telefoonmeldingen (zoals sms-berichten) en het plaatsen of beantwoorden van
telefoongesprekken.
Wanneer uw telefoonscherm is ontgrendeld, kunt u de volgende bewerkingen in het
telefoonvenster op uw tablet uitvoeren:
•

Open Telefoon om een oproep te plaatsen door een nummer te kiezen.

•

Open Berichten om sms-berichten weer te geven en te beantwoorden.

•

Open Foto's of Bestanden om foto's, video's en bestanden weer te geven, evenals video's
of audiobestanden vanaf uw telefoon af te spelen.

•

Veeg vanaf de linkerbovenrand van uw telefoon- of tabletscherm omlaag om het
meldingenpaneel weer te geven en tik op Audio/video oversch nr telefoon of Audio/
video oversch nr tablet om tussen afspeelapparaten te wisselen.

•

Als uw tablet met een extern toetsenbord of een stylus is verbonden, kunt u deze ook
gebruiken om tekst in te voeren en het telefoonvenster te bedienen op uw tablet.

Slepen om bestanden tussen uw telefoon en tablet over te dragen

1

Open Foto's of Bestanden en houd een foto, video of document aangetikt.

2

Selecteer zo nodig meer bestanden, houd de geselecteerde bestanden aangetikt en
versleep ze dan wanneer er een pictogram voor het verslepen van bestanden verschijnt.

U kunt bijvoorbeeld:
•

Slepen om bestanden in Foto's of Bestanden tussen uw telefoon en tablet over te dragen.

•

Slepen om bestanden in Bestanden tussen uw telefoon en tablet over te dragen.

•

Een foto, tekst of bestand vanaf uw telefoon naar een open document op uw tablet slepen,
zoals een Microsoft Office-document, memo of e-mail.

De verbinding tussen uw telefoon en uw tablet verbreken
Als u klaar bent met het gebruik van uw telefoon en tablet kunt u de verbinding met behulp
van de volgende methoden verbreken:
•

Op het telefoonvenster dat op de tablet wordt weergegeven, tikt u op

om de

verbinding te verbreken.
•

Veeg vanaf de linkerbovenrand van uw telefoon- of tabletscherm omlaag om het
meldingenpaneel weer te geven en tik op VERBINDING VERBREKEN.

Huawei Share
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Bestanden tussen uw apparaat en computer delen met Huawei Share
U kunt Huawei Share gebruiken om gemakkelijk draadloos bestanden tussen uw apparaat en
een computer (Windows of macOS) te delen.
Bestanden delen vanaf uw apparaat naar uw computer
Deel bestanden tussen uw apparaat en uw computer met Huawei Share. U krijgt dan
eenvoudig vanaf uw computer toegang tot de gedeelde mappen op uw apparaat.

De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

1

Zorg dat uw apparaat en de computer op hetzelfde wifinetwerk zijn aangesloten.

2

Op uw apparaat opent u de instellingen van Huawei Share en schakelt u Huawei Share
en Computer delen in.

3

Noteer de naam weergegeven naast Weergegeven naam op computers en de
gebruikersnaam en het wachtwoord onder Verificatie.

4

Voer de volgende handelingen uit op een op Windows gebaseerde computer (desktop of
laptop) of een op macOS gebaseerde computer (laptop):
•

Windows: Ga naar Deze PC (Computer) > Netwerk.

•

macOS: Ga naar Finder > Go > Netwerk.
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Deze functie is momenteel alleen beschikbaar op Macs met macOS 10.8 tot 10.14.

5

Vanaf uw computer dubbelklikt u op de naam van uw apparaat en voert u de
gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u hebt genoteerd.

6

Open een gedeelde map, zoals de map Interne opslag of Album, om bestanden vanaf uw
apparaat op uw computer weer te geven, te bewerken of ernaar te kopiëren, of andersom.
Wijzigingen die in bestanden van gedeelde mappen op uw computer worden aangebracht,
worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd, en andersom.

Bestanden delen tussen uw apparaat en een computer
U kunt Huawei Share gebruiken om bestanden te delen tussen uw apparaat en Huaweicomputer.

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven, tik op
om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van
uw apparaatmodel) uit te vouwen en schakel vervolgens Huawei Share in.

2

Open PC Manager op uw computer en schakel Huawei Share in.

U kunt bestanden op de volgende manieren overdragen:
Vanaf uw apparaat naar uw computer:

1

Op uw apparaat houdt u de over te dragen bestanden aangetikt om ze te selecteren en
tikt u vervolgens op Delen.

2

Vanuit de apparaatlijst selecteert u de naam van de doelcomputer.

3

In het weergegeven dialoogvenster op uw computer, klikt u op Accepteren.

4

Als de overdracht is gelukt, wordt de map waarin de overgedragen bestanden zijn
opgeslagen, automatisch op uw computer geopend voor gemakkelijke toegang.

Vanaf uw computer naar uw apparaat:
•

•

Overdragen door delen

1

Klik via de computer met uw rechtermuisknop op de bestanden die moeten worden
overgedragen en selecteer Huawei Share.

2

Selecteer uw apparaat in de apparaatlijst die verschijnt.

3

In het op uw apparaat weergegeven dialoogvenster tikt u op Accepteren.

Overdragen door te slepen

1
2

Selecteer het over te dragen bestand en versleep het naar het betreffende apparaat op
het Huawei Share-scherm.
In het op uw apparaat weergegeven dialoogvenster tikt u op Accepteren.
Zorg dat PC Manager versie 11.1 of later wordt uitgevoerd.

Huawei Afdrukken
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Bestanden afdrukken met behulp van Huawei Afdrukken
Uw apparaat kan gemakkelijk printers in de buurt detecteren die Huawei Afdrukken
ondersteunen en waarmee u foto's en documenten die op uw apparaat zijn opgeslagen, met
slechts één tik kunt afdrukken.

1

Schakel de doelprinter in en zorg dat hij is verbonden met hetzelfde wifinetwerk als uw
apparaat of dat Wi-Fi Direct is ingeschakeld.

2

U kunt bestanden die op andere locaties van uw apparaat zijn opgeslagen, afdrukken:
•

Foto’s: open een foto of selecteer meerdere foto's in Foto's en ga naar Delen >

•

Bestanden: selecteer een of meer bestanden in Bestanden en ga naar Delen >

.

Afdrukken.
•

Apps van derden: open het document dat u wilt afdrukken in een app van derden,
zoals WPS, en ga naar Share > More > Huawei Print.
De bewerkingen kunnen variëren naar gelang de app die u gebruikt.

3

Tik op Selecteren om printers in de buurt te detecteren en selecteer de printer die u nodig
hebt. U kunt het aantal exemplaren, kleur, papierformaat en andere opties op het
voorbeeldscherm instellen, en dan op AFDRUKKEN tikken.
Als er geen printer wordt gedetecteerd, downloadt en installeert u de printerplug-in
volgens de aanwijzingen op het scherm Printer selecteren.

Multi-apparaatsamenwerking
Naadloos tussen apparaten werken met Apparaat+
Met Apparaat+ kunt u samenwerken tussen verschillende apparaten, waardoor uw telefoon
de hub wordt van uw tablets, computers, Visions en andere ondersteunde apparaten in de
buurt, die hiermee gemakkelijk kunnen worden bediend. U kunt ook lopende taken op uw
telefoon naadloos overdragen, van MeeTime-oproepen tot audio- en video-inhoud die wordt
gestreamd, naar uw Vision met slechts een tik, en u kunt het telefoonscherm gemakkelijk op
uw computer laten projecteren of bestanden van uw telefoon met behulp van uw computer
bewerken.
Controleer of uw apparaat naar de nieuwste systeemversie is bijgewerkt.
Apparaat+ instellen
Momenteel ondersteunt Apparaat+ het koppelen van telefoons met de volgende soorten
apparaten. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zorgen dat de apparaten die met elkaar
moeten worden verbonden, Apparaat+ ondersteunen. Voordat u aan de slag gaat, schakelt u
Bluetooth en wifi in en meldt u zich op uw telefoon aan bij uw HUAWEI-id. Voor andere
apparaten voert u de volgende instellingen uit:
•

Tablet: schakel Bluetooth en wifi in en zorg dat de tablet bij dezelfde HUAWEI-id is
aangemeld als uw telefoon.

45

Slimme functies
•

Computer: schakel Bluetooth en wifi in en zorg dat de computer bij dezelfde HUAWEI-id is
aangemeld als uw apparaat en toegang tot het internet heeft.

•

Vision: zorg dat de Vision is verbonden met dezelfde LAN en meld u bij dezelfde HUAWEIid aan als uw apparaat.

•

Bluetooth-apparaat: bepaalde Bluetooth-apparaten (zoals Bluetooth-headsets) kunnen
aan uw apparaat worden gekoppeld via Apparaat+ na het tot stand brengen van een
Bluetooth-verbinding.

Apparaat+ weergeven: als Apparaat+ is verborgen en niet kan worden gevonden, gaat u
naar Bedieningspaneel en vervolgens naar

> Apparaat+ weergeven.

Overdragen van MeeTime-oproepen en audio of video die naar andere apparaten
worden gestreamd
Wanneer u MeeTime-oproepen op uw apparaat plaatst, video's bekijkt (zoals in HUAWEI
Video, Youku of andere videostreamende apps) of naar muziek luistert, kunt u deze lopende
taken via Apparaat+ naar een ander apparaat overdragen en op het nieuwe apparaat verder
gaan waar u was gebleven. U kunt bijvoorbeeld een MeeTime-oproep naar uw Vision
overdragen of een video die wordt gestreamd, naar uw tablet.
MeeTime: Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio’s.
U kunt verschillende apparaten selecteren om de volgende taken over te dragen:
•

Video's: kunnen worden overgedragen naar tablets en Visions.

•

MeeTime-oproepen: kunnen worden overgedragen naar Visions.

•

Muziek: kan worden overgedragen naar Bluetooth-hoofdtelefoons en naar Visions
(wanneer het scherm aan of uit is).

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven. Beschikbare apparaten worden in het gedeelte Apparaat+ weergegeven. U
kunt ook op

2

tikken om handmatig naar apparaten in de buurt te zoeken.

Tik op een apparaat waar u de lopende taken naartoe wilt overdragen.
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De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.
Multi-schermsamenwerking gebruiken op een computer of tablet
U kunt bestanden op uw telefoon bekijken of bewerken met behulp van uw computer of
tablet, bestanden naar andere apparaten verslepen en zelfs telefoon-apps op uw computer of
tablet gebruiken.

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven. Beschikbare apparaten worden in het gedeelte Apparaat+ weergegeven. U
kunt ook op

2

tikken om handmatig naar apparaten in de buurt te zoeken.

Selecteer een apparaat waar u verbinding mee wilt maken. Uw apparaatscherm wordt
dan op dat apparaat weergegeven.

Als u Multi-schermsamenwerking wilt stopzetten, tikt u opnieuw op het bijbehorende
apparaat in het gedeelte Apparaat+.

AR Measure
Uw apparaat gebruiken voor het meten van hoogte, volume en meer
Met AR-meting kunt u hoogte, volume en meer meten zonder dat u een meetlint nodig hebt.
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Zorg voordat u metingen gaat nemen, dat uw omgeving goed verlicht is en vrij van
obstakels en weerspiegelende objecten.
Lichaamslengte meten
In de map Tools op uw startscherm tikt u op AR Meten en selecteert u Hoogte om
automatisch of handmatig de lichaamslengte te meten.
Als u het pictogram

niet in de zoeker kunt vinden, betekent dit dat uw apparaat de

automatische lengtemetingen niet ondersteunt.
Handmatig lichaamslengte meten

1

Als uw apparaat automatische metingen ondersteunt, tikt u op
om eerst de
automatische modus uit te schakelen. Plaats de voeten van het onderwerp in de zoeker en
beweeg uw apparaat langzaam om het vlak te vinden.

2

Wanneer het oppervlak is geïdentificeerd, beweegt u uw apparaat zodanig dat
de voeten van het onderwerp wijst en tikt u op

naar

om een beginpunt toe te voegen.

3

Beweeg uw apparaat langzaam naar boven totdat de camera naar het gezicht van het
onderwerp wijst. Wanneer het gezicht van uw onderwerp is geïdentificeerd, geeft uw
apparaat automatisch de lengte van het onderwerp aan.

4

Versleep het eindpunt om het meetresultaat verder af te stemmen.

Tik op

om een foto van het onderwerp en het meetresultaat te maken.

Als u de lengte van twee of drie mensen tegelijk handmatig wilt meten, laat u hen naast
elkaar staan en markeert u vervolgens de voeten van één onderwerp als startpunt.
Beweeg uw apparaat omhoog totdat de gezichten van uw onderwerpen zijn herkend.
Hierna wordt hun individuele lengte weergegeven.
Automatisch lichaamslengte meten

1

en zorgt u
Op een apparaat dat automatische lengtemetingen ondersteunt, tikt u op
dat de auto-modus is ingeschakeld. Plaats de voeten van het onderwerp in de zoeker en
beweeg uw apparaat langzaam om het vlak te vinden.

2

Wanneer het oppervlak is geïdentificeerd, volgt u de instructies op het scherm en beweeg
uw apparaat langzaam naar boven totdat de camera naar het gezicht van het onderwerp
wijst. Wanneer het gezicht van uw onderwerp is geïdentificeerd, geeft uw apparaat
automatisch de lengte van het onderwerp aan.

Tik op

om een foto van het onderwerp en het meetresultaat te maken.

Lengte meten

1

Op het scherm AR Meten gaat u naar Objecten >

2

Plaats het oppervlak waarop het object rust, in de zoeker en beweeg uw apparaat
langzaam om het vlak te vinden.

of tikt u op Lengte.
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3

Beweeg uw apparaat zodanig dat

naar een uiteinde van het object wijst en tik op

om een beginpunt toe te voegen.

4

Beweeg uw apparaat langzaam zodat
einde wordt bereikt. Tik op

5

langs de zijde van het object loopt totdat het

om de meting te voltooien.

Uw apparaat geeft automatisch het resultaat weer.
Sleep de eindpunten om het meetresultaat verder af te stemmen.
Houd voor de beste resultaten een afstand van 0,3–1,5 m (ongeveer 1–5 ft.) tussen uw
apparaat en het onderwerp.

Oppervlakte meten
Momenteel kan alleen de oppervlakte van rechthoeken worden gemeten.

1

Op het scherm AR Meten gaat u naar Objecten >

2

Plaats het oppervlak waarop het object rust, in de zoeker en beweeg uw apparaat
langzaam om het vlak te vinden.

3

Wanneer uw apparaat het vlak van het object identificeert, geeft het automatisch een
kader weer dat overeenkomt met de grootte van het vlak. Wanneer het kader

of tikt u op Oppervlakte.

overeenkomt met de grootte van het vlak, tikt u op

4

.

Uw apparaat geeft automatisch het resultaat weer.
Versleep de uiteinden van het object om het meetresultaat verder af te stemmen.

Volume meten
Op het scherm AR Meten gaat u naar Objecten >

of tikt u op Volume. Zowel

automatische als handmatige metingen worden ondersteund.
•

Als u het pictogram

niet in de zoeker kunt vinden, betekent dit dat uw apparaat

de automatische volumemetingen niet ondersteunt.
•

Momenteel kan alleen het volume van kubussen en blokken worden gemeten.

•

Zorg dat het object niet tegen een muur is geplaatst en dat er zich een afstand van 1
tot 1,5 meter (3,3 tot 5 ft) tussen uw apparaat en het object bevindt.

Handmatig volume meten

1

om eerst de
Als uw apparaat automatische metingen ondersteunt, tikt u op
automatische modus uit te schakelen. Plaats het oppervlak waarop het object rust, in de
zoeker en beweeg uw apparaat langzaam om het vlak te vinden.

2

Wanneer het oppervlak is geïdentificeerd, beweegt u uw apparaat zodanig dat
de onderrand van het object wijst en tikt u op

naar

om een beginpunt toe te voegen.
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3

Beweeg uw apparaat langzaam zodat
het einde wordt bereikt. Tik vervolgens op

4

langs de lange zijde van het object loopt totdat
.

Beweeg uw apparaat om een kader voor de onderkant van het object te maken. Wanneer
het kader overeenkomt met de onderlengte en -breedte van het object, tikt u op

5

Beweeg uw apparaat om een kader voor het volledige object te maken. Wanneer het
kader overeenkomt met de grootte van het volledige object, tikt u op
Uw apparaat geeft automatisch het resultaat weer.

6

.

.

Versleep de uiteinden van het object om het meetresultaat verder af te stemmen.

Automatisch volume meten

1

Op een apparaat dat automatische metingen ondersteunt, tikt u op
en zorgt u dat de
auto-modus is ingeschakeld. Plaats het onderwerp in de zoeker en beweeg uw apparaat
langzaam om het vlak te vinden.

2

Wanneer uw apparaat het vlak identificeert en het object herkent, wordt er automatisch
een kader weergegeven. Tik vervolgens op
.
Uw apparaat geeft automatisch het resultaat weer.

3

Versleep de uiteinden van het object om het meetresultaat verder af te stemmen.

Media Controller
Audiobedieningspaneel
Het afspelen van audio in het audiobedieningspaneel beheren
Wanneer meerdere audio-apps (zoals Muziek) zijn geopend, kunt u het afspelen van muziek
en het wisselen tussen deze apps met gemak via het audiobedieningspaneel beheren.

1

Na het openen van meerdere audio-apps veegt u langs de rechterbovenrand van het
apparaat omlaag om het Bedieningspaneel weer te geven. Tik vervolgens op de kaart
voor het afspelen van audio aan de bovenkant van het Bedieningspaneel.

2

De momenteel en onlangs gebruikte audio-apps worden in het audiobedieningspaneel
weergegeven, waar u het afspelen kunt beheren (zoals afspelen, pauzeren en
overschakelen naar het vorige of volgende nummer) in de app die wordt gebruikt of waar
u op een andere audio-app kunt tikken om het afspelen snel te verwisselen.
•

Bepaalde apps moeten naar de meest recente versie worden bijgewerkt voordat u deze
functie gebruikt.

•

Niet alle apps ondersteunen het audiobedieningspaneel.

Snel van audio-afspeelapparaat wisselen
Wanneer uw apparaat met een audio-apparaat is verbonden (zoals een headset, Bluetoothluidspreker of Vision-product), kunt u via het audiobedieningsgedeelte in Bedieningspaneel
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snel van afspeelapparaat wisselen (zoals de op dat moment afgespeelde muziek vanaf uw
apparaat overbrengen naar een Bluetooth-luidspreker).

1

Verbind uw apparaat via Bluetooth of andere methoden met een audio-apparaat.
Nadat een Vision-product via Bluetooth met uw apparaat is verbonden, kunt u deze ook
met hetzelfde wifinetwerk verbinden en u bij dezelfde HUAWEI-id aanmelden als uw
apparaat om meer bewerkingen uit te voeren.

2

Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven, tik op
of op het apparaatpictogram (zoals
) in de
rechterbovenhoek van het audiobedieningsgedeelte aan de bovenkant en selecteer
vervolgens het audio-apparaat in de lijst met verbonden apparaten om de audio die
momenteel vanaf uw apparaat wordt afgespeeld, naar het apparaat over te dragen.
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Camera starten
Camera starten
Er zijn meerdere manieren om de Camera-app te openen.
Vanuit het startscherm
Open Camera vanuit het startscherm.
Vanuit het vergrendelscherm
Wanneer het scherm is vergrendeld, schakelt u het scherm in en veegt u over het
camerapictogram in de rechterbenedenhoek omhoog om de camera te openen.
Met behulp van Ultra snapshot
Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u de camera openen of een snapshot maken
wanneer het scherm uit of vergrendeld is.

1

Ga naar Camera >
snapshot.

2

U kunt nu twee keer op de volume lager-knop drukken om de camera te openen of een
snapshot te maken zonder dat u uw scherm hoeft te ontgrendelen of inschakelen.

> Ultra snapshot en selecteer Camera openen of Neem een snel

Foto's maken
Foto's maken
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De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

1

Open Camera.

2

U kunt vervolgens:
•

Scherpstellen: tik op de locatie waarop u wilt scherpstellen.
Als u de scherpstelling en meting apart wilt aanpassen, houdt u de zoeker aangetikt en
sleept u het respectievelijke frame of de respectievelijke ring naar de gewenste locatie.

•

Helderheid aanpassen: tik op de zoeker. Wanneer het symbool

naast het

scherpstellingsvenster verschijnt, sleept u het omhoog of omlaag.
•

In- of uitzoomen: op de zoeker knijpt u twee vingers samen of spreidt u ze uit elkaar
of versleept u de zoomschuifbalk.

•

Een cameramodus selecteren: veeg langs de cameramodusopties omhoog, omlaag,
naar links of rechts.
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•

De flits in- of uitschakelen: tik op
of
Als u

en selecteer

(Auto),

(Aan),

(Uit)

(Altijd aan).
(Auto) selecteert en de camera detecteert dat u zich in een slecht verlichte

omgeving bevindt, verschijnt er een flitspictogram in de zoeker en wordt de flits
automatisch ingeschakeld wanneer u een foto maakt.
Deze functies zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde cameramodi.

3

Tik op de sluiterknop om een foto te maken.

De zwevende sluiter gebruiken om foto's te maken
U kunt de zwevende sluiter inschakelen om weer te geven in de camerazoeker en deze overal
naartoe slepen om snel foto's te maken.

1

Ga naar Camera >

2

De zwevende sluiter wordt dan in de zoeker weergegeven. U kunt hem overal waar u wilt
naartoe slepen.

3

Tik op de zwevende sluiter om een foto te maken.

en schakel Zwevende sluiter in.

Salvo-foto's maken
Gebruik de Salvo-modus om snel achter elkaar een reeks foto's te maken, zodat u de beste
foto kunt kiezen.

1

Open Camera, selecteer de modus Foto en zorg dat de camera aan de achterzijde in
gebruik is.

2

Houd de sluiterknop of een van de volumeknoppen ingedrukt om burst-foto's te maken.
Tijdens het fotograferen ziet u een getal in de zoeker, dat aangeeft hoeveel foto's u tot nu
toe hebt gemaakt.

3

Laat uw vinger los om de opname te stoppen.

De salvo-foto's die u wilt houden, selecteren

1

Open Foto's. Tik op een salvo-foto (getagd met

2

Veeg langs de salvo-foto's, selecteer de foto's die u wilt houden, tik vervolgens op
volg de instructies op het beeldscherm.

) en tik dan op

.
en

Als u de volledige salvo-foto wilt verwijderen, houdt u de foto aangetikt om hem te
selecteren en tikt u op

.

Getimede foto's maken
Met de cameratimer kunt u een afteller instellen, zodat u na het aantikken van de
sluiterknop in positie kunt gaan staan of zitten.
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1

Ga naar Camera >

2

Keer terug naar de zoeker en tik op de sluiterknop. Uw apparaat maakt een foto wanneer
het aftellen eindigt.

> Timer en selecteer een afteller.

Spraakbesturing gebruiken om foto's te maken
U kunt uw stem gebruiken om foto's te maken zonder dat u de sluiterknop hoeft aan te
raken.

1

Ga naar Camera >

2

Keer terug naar de zoeker en spreek dan uw opdracht uit om een foto te maken.

> Spraakbesturing en selecteer een optie.

Foto's maken in de modus Portret, Nacht of Grote
sluiteropening
De Portretmodus gebruiken om portretten te maken
In de Portretmodus kunt u schoonheids- en verlichtingseffecten op uw foto's toepassen om
verbazingwekkende portretten te maken.

1

Open Camera en selecteer de modus Portret.

2

Lijn uw onderwerp uit in het kader van de zoeker.
Als u een selfie wilt maken, tikt u op

3

.

U kunt vervolgens:
•

Schoonheidseffecten inschakelen: tik op

en pas de schoonheidsinstellingen aan.

Als u de schoonheidseffecten wilt uitschakelen, versleept u de instelling naar de
laagste waarde of tikt u op

.

•

Verlichtingseffecten instellen: tik op

en selecteer de gewenste effecten.

•

Lichtcompensatie: wanneer u overschakelen naar de camera aan de voorzijde en het
licht in de omgeving gedimd is, tikt u op het flitspictogram aan de bovenkant van het
scherm om lichtcompensatie in te schakelen.
Tik op het flitspictogram en selecteer

(Auto) of

(Altijd aan).

Niet alle apparaten ondersteunen deze functies.

4

Tik op de sluiterknop om een foto te maken.

Nachtopnames maken
De Nachtmodus geeft uw foto's extra details en extra heldere kleuren, zelfs wanneer u uw
foto's bij weinig licht of 's nachts maakt.
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1

Open Camera of ga naar Camera > Meer(afhankelijk van uw apparaatmodel) en
selecteer de modus Nacht.

2

Wanneer u foto's met de camera aan de achterzijde maakt, kunt u met bepaalde
apparaten de ISO-gevoeligheid en sluitersnelheid aanpassen door in de zoeker op

of

te tikken.

3

Houd uw apparaat stil en tik op de sluiterknop.

4

Uw apparaat past de belichtingstijd aan op basis van de helderheid in de omgeving. Houd
uw apparaat stil tot het aftellen is afgelopen.
U kunt ook op de sluiterknop tikken om een foto te maken voordat het aftellen is
voltooid.
Bepaalde apparaten bieden geen ondersteuning voor het beëindigen van het aftellen
voordat dit is voltooid.

De camera aan de voorzijde gebruiken om nachtportretten te maken
Als u 's nachts of als er niet genoeg licht is een selfie wilt maken, kunt u de camera aan de
voorzijde in de Nachtmodus gebruiken.
In een donkere omgeving kunt u de flits inschakelen om een verlichte foto van uw gezicht te
krijgen.

1

Ga naar Camera of ga naar Camera > Meer (afhankelijk van uw apparaatmodel) en
selecteer de modus Nacht.

2

Tik op
•

om over te schakelen naar de camera aan de voorzijde en:

Tik op het flitspictogram aan de bovenkant van het scherm en selecteer

(auto) of

(aan) om de flits in te schakelen. Hiermee kunt u een verlichte foto van uw
gezicht vastleggen als het licht om u heen niet voldoende is.
•

Tik op

om het schoonheidseffect aan te passen.

Als u het pictogram

niet in de zoeker van uw apparaat kunt vinden, betekent

dit dat de schoonheidsmodus niet wordt ondersteund.

3

Houd uw apparaat stil en tik op de sluiterknop.

Diafragma
Foto's met een grote sluiteropening maken
In de modus Grote sluiteropening kunt u foto's en video's maken waarbij de achtergrond
wazig is, terwijl goed op uw onderwerp is scherpgesteld.

1

Open Camera of ga naar Camera > Meer(afhankelijk van uw apparaatmodel) en
selecteer de modus Diafragma.
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2

Tik waarop u wilt scherpstellen. Voor de beste resultaten moet uw apparaat zich binnen 2
m van uw onderwerp bevinden.

3

en versleep de schuifbalk om de diafragma-instellingen aan te
Tik in de zoeker op
passen. Een lagere diafragmawaarde creëert een minder scherpe achtergrond.

4

Tik op de sluiterknop om een foto te maken.

Achtergrondwaas in foto's met grote sluiteropening bewerken
U kunt de scherpstelling en achtergrondwaas aanpassen nadat u een foto met grote
sluiteropening hebt genomen.

1

Ga naar Foto's > Albums > Camera.

2

Tik op een foto die is gemarkeerd met

en tik dan aan de bovenkant van de foto op

.

3

Tik op de foto om de scherpstelling aan te passen. Versleep de schuifbalk aan de
onderkant om de lensopening aan te passen.

4

Tik op

5

om de bewerkte foto als nieuwe foto op te slaan. De nieuwe foto staat geen
Tik op
bewerking van de achtergrondwaas toe.

om de instellingen op te slaan.

Video's met een grote sluiteropening maken
In de modus Grote sluiteropening kunt u foto's en video's maken waarbij de achtergrond
wazig is, terwijl goed op uw onderwerp is scherpgesteld.

1

Open Camera of ga naar Camera > Meer(afhankelijk van uw apparaatmodel) en
selecteer de modus Diafragma.

2

Tik op

3

Tik waarop u wilt scherpstellen. Tik in de zoeker op
en versleep de schuifbalk om de
diafragma-instellingen aan te passen. Een lagere diafragmawaarde creëert een minder
scherpe achtergrond.

4

Tik op de sluiterknop om met opnemen te beginnen. Tik tijdens het opnemen op de
zoeker om de scherpstelling aan te passen.

om over te schakelen op de Video-modus.

Master AI
Professioneel ogende foto's maken
Master AI is een voorgeïnstalleerde camerafunctie die u helpt betere foto's te maken door
objecten en scènes (zoals eten, stranden, een blauwe lucht en vegetatie, maar ook tekst) op
intelligente wijze te identificeren en de kleur- en helderheidsinstellingen dienovereenkomstig
te optimaliseren.
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Master AI wordt weergegeven als AI-fotografie of AI-camera op bepaalde apparaten.

1

Open Camera en selecteer de modus Foto.

2

Tik om

3

Lijn het onderwerp uit in het kader van de zoeker. Zodra de camera identificeert waar u
een foto van wilt maken, wordt automatisch een modus aanbevolen (zoals portret,
vegetatie of tekst).

4

Als u de aanbevolen modus wilt uitschakelen, tikt u op
om

in te schakelen.

naast de tekst van de modus

uit te schakelen.

Maanmodus gebruiken

1

Open Camera en selecteer de modus Foto.

2

Tik om

3

Richt de camera op de maan en spreid uw vingers op de zoeker om de zoom naar 10x of
meer aan te passen.
Wanneer de camera de maan detecteert, wordt de Maan-modus automatisch geopend.

4

Tik op

in te schakelen.

om een foto te maken.

De Maan-modus kan de maan alleen identificeren als deze minimaal halfvol is. De
modus wordt mogelijk niet geopend als de maan achter wolken schuilt.

Zoomen om foto's te maken
Groothoekfoto's of foto's met een lange scherpstelling maken
De zoommogelijkheden van de camera van uw apparaat stellen u in staat meer van een
scène of uitzichten op afstand vast te leggen.
Groothoekfoto's maken

1

Open Camera en selecteer de modus Foto.

2

Zorg ervoor dat

3

Richt de camera op het object waar u een foto van wilt maken. De camera beveelt
automatisch de modus Zeer brede hoek aan als hij een gebouw detecteert. Tik op Breed
voor een weergave met een grotere hoek.
U kunt ook de zoomschuifbalk in de zoeker verslepen of twee vingers naar elkaar toe of
uit elkaar bewegen om het zoomniveau aan te passen. Een kleinere waarde resulteert in
een breder weergaveveld.

4

Tik op

is ingeschakeld.

om een foto te maken.
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Van veraf foto's maken

1

Open Camera en selecteer de modus Foto.

2

Wijs de camera naar een onderwerp in de verte en zoom in of uit met behulp van de
zijbalk of door twee vingers op het scherm samen te knijpen of uit elkaar te spreiden.
Als uw apparaat meer dan 15X inzoomen ondersteunt, wordt er een video-in-video
voorbeeldframe in de zoeker weergegeven om u te helpen scherp te stellen op uw
onderwerp wanneer u meer dan 15X inzoomt.
Bepaalde producten ondersteunen het video-in-video voorbeeldframe niet.

3

In de zoeker tikt u waar u op wilt scherpstellen. Tik dan op
wanneer op het onderwerp is scherpgesteld.

om de foto te maken

Het intelligent volgen van een doelpersoon tijdens het maken van langescherpstellingsfoto's
Wanneer de camera is gericht op een persoon in de verte, kan uw apparaat het doel
identificeren en volgen om te zorgen voor een scherpe afbeelding met details.

1

Open Camera en selecteer de modus Foto.

2

Richt de camera op het object in de verte waarvan u een foto wilt maken. Versleep de
zoomschuifbalk of knijp twee vingers samen of spreid twee vingers uit elkaar om de zoom
aan te passen. Wanneer het zoomniveau op 15x of hoger is ingesteld, wordt er een Videoin-video-voorbeeldkader in de zoeker weergegeven om u te helpen met scherpstellen.

3

Lijn het witte kader in het Video-in-video-voorbeeldkader uit met het onderwerp.
Wanneer dit kader geel wordt, betekent dit dat de camera het onderwerp heeft
geïdentificeerd. Tik dan op het gele kader. Wanneer het kader groen wordt, betekent dit
dat de camera goed op uw doel is vergrendeld.

4

Tik op
•

om een foto te maken.

Als het witte kader niet geel wordt nadat de camera het onderwerp heeft
geïdentificeerd, geeft dit aan dat uw apparaat deze functie niet ondersteunt.

•

Intelligent volgen ondersteunt momenteel alleen solo-foto's.

•

Als de camera niet is gericht op het onderwerp dat u wilt vastleggen, sluit uw apparaat
de doelvolgstatus tijdelijk af (als dat gebeurt, wordt het groene kader in het Video-invideo-voorbeeldkader wit). Als het volgen van een doel langdurig wordt gepauzeerd,
wordt de camera automatisch teruggezet op de niet-volgstatus.

Panoramafoto's maken
Panoramafoto's maken
Voeg breedte aan uw landschaps- of groepsfoto's toe met de panoramafunctie. De camera
neemt meerdere foto's of objecten binnen uw gezichtsveld en plakt ze in een enkele
panoramische foto aan elkaar.
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De camera aan de achterzijde gebruiken om panoramische foto's te maken
De modus Panorama combineert meerdere opnames in een naadloze panoramische foto.
Beweeg de camera gewoon terwijl u opneemt en de camera zorgt voor de rest.

1

Ga naar Camera > Meer en selecteer de modus Panorama.

2

Tik op

3

om de opname te starten. Beweeg
Wijs de camera naar uw beginpunt en tik dan op
de camera in de richting van de pijl die op het scherm wordt weergegeven. Houd de pijl
op de middenlijn wanneer u de foto maakt.

4

Tik op

en stel de panrichting in.

als u klaar bent.

De camera aan de voorzijde gebruiken om panoramische selfies te maken

1

In de modus Panorama tikt u op
voorzijde.

om over te schakelen naar de camera aan de

en versleep de schuifbalk om het schoonheidseffect aan te passen. Een hogere
Tik op
waarde levert een meer uitgesproken schoonheidseffect op.

2

Wijs de camera naar het midden van uw opname en tik op
maken.

3

Draai de camera langzaam, volgens de instructies, naar links en rechts. Wanneer de twee
frames in de zoeker elkaar overlappen, neemt de camera automatisch de tweede en
laatste foto.

om de eerste foto te

Nadat de drie foto's zijn gemaakt, combineert de camera ze automatisch tot een
panoramafoto.

Monochrome Photography
Mono- chroom
Zwart/wit-foto's maken
Zwart/wit-fotografie verwijdert afleidende kleuren om u te helpen u beter te richten op
vorm, verschijning en textuur.

1

Ga naar Camera > Meer en selecteer de modus

2

Selecteer een van de volgende modi op basis van uw onderwerp en scène:

.

•

Normaal: deze modus is geschikt voor allerlei soorten onderwerpen.

•

Diafragma: deze modus creëert een onscherpe achtergrond waardoor er meer nadruk
ligt op het onderwerp.
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•

Portret: deze modus creëert een onscherpe de achtergrond en laat u het
schoonheidseffect aanpassen.

•

Pro: met deze modus kunt u de camera-instellingen, waaronder de metingsmodus,
gevoeligheid en sluitersnelheid, aanpassen.

3

Tik op

om een foto te maken.

AR-lens
AR-lens
3D-CuteMoji's gebruiken om uw eigen Emoji's te creëren

1

Open Camera of ga naar Camera > Meer(afhankelijk van uw apparaatmodel), selecteer
de modus AR-lens en tik op 3D CuteMoji.

2

Selecteer de CuteMoji die uw voorkeur heeft om in te stellen dat deze uw
gezichtsuitdrukkingen en bewegingen bijhoudt en imiteert.

3

Als het pictogram

aan de bovenkant van het scherm wordt weergegeven, tikt u op

om de GIF-modus in te schakelen en kijkt u vervolgens recht naar de camera aan de
voorzijde.

4

Houd

5

Nadat het opnemen is voltooid, voegt u tekst toe of slaat u de emoji meteen op. De emoji
wordt met GIF-indeling in Foto's opgeslagen.

aangetikt om de opname te starten.

3D-Cutemoji's gebruiken om video's op te nemen

1

Open Camera of ga naar Camera > Meer(afhankelijk van uw apparaatmodel), selecteer
de modus AR-lens en tik op 3D CuteMoji.

2

Selecteer de CuteMoji die uw voorkeur heeft om in te stellen dat deze uw
gezichtsuitdrukkingen en bewegingen bijhoudt en imiteert.

3

Als het pictogram

aan de bovenkant van het scherm wordt weergegeven, tikt u op

om de GIF-modus uit te schakelen en kijkt u vervolgens recht naar de camera aan de
voorzijde.

4

Tik op

om de opname te starten.

5

Tik op

om de opname af te ronden.

Achtergrond in- of uitschakelen
Tik in de modus 3D CuteMoji op

voordat u een foto of video maakt om de achtergrond

in of uit te schakelen.
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HDR-foto's maken
HDR gebruiken om foto's te maken
Wanneer u foto's met achtergrondverlichting of een hoog lichtcontrast maakt, kan de HDRmodus (High Dynamic Range) u helpen de licht- en schaduweffecten in uw foto's te
verbeteren, zodat uw foto's extra scherpe details hebben.

1

Ga naar Camera > Meer en selecteer de modus HDR.

2

Houd uw apparaat stil.

3

Tik op

om een foto te maken.

Levende beelden
Levende beelden maken om foto's tot leven te brengen
Wanneer u een fotowaardig moment wilt vastleggen, maar niet zeker weet wanneer u op de
sluiterknop moet tikken, kunt u de functie Levend beeld gebruiken.
Levende beelden maken

1

Ga naar Camera > Foto en tik op
om Levend beeld in te schakelen of ga naar
Camera > Meer en selecteer Levend beeld (afhankelijk van uw apparaatmodel).

2

Tik op

om de foto te maken.

Levende beelden afspelen
Levende beelden worden in JPG-indeling in Foto's opgeslagen.
Ga naar Foto's > Albums > Camera, tik op een levend beeld en tik dan op

aan de

bovenkant van het beeld om het te zien.
Het levende beeld stopt automatisch nadat het volledig is afgespeeld. U kunt ook op het
scherm tikken om het afspelen te stoppen.
Levende beelden bewerken
Nadat u een levend beeld hebt gemaakt, kunt u de omslag instellen, voorbijgangers
verwijderen of elk willekeurig frame van het levende beeld als stilstaande foto opslaan.

1

Open Foto's, tik op het levende beeld dat u wilt bewerken en tik daarna op

2

Tik op Slim om:
•

.

De omslagfoto in te stellen: uw apparaat beveelt de beste frames aan, die worden
aangeduid door kroonpictogrammen. Selecteer het gewenste frame en tik op Instellen
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als omslagfoto om het als omslagfoto in te stellen, wat wordt aangeduid door een
punt over het frame.
•

Voorbijgangers te verwijderen: u kunt voorbijgangers verwijderen uit een van de
frames in bewegende beelden die u hebt genomen. Tik op het frame waar u
voorbijgangers uit wilt verwijderen, tik op Instellen als omslagfoto en tik daarna op
. Uw apparaat identificeert en verwijdert voorbijgangers automatisch uit de
omslagfoto.
Deze functie ondersteunt alleen het verwijderen van voorbijgangers die tijdens het
fotograferen volledig in beeld zijn gekomen.

•

De foto te bewerken: nadat u het te bewerken frame als omslagfoto hebt ingesteld,
tikt u op Automatisch, Reflectie verwijderen of Ontwasemen op het Slimbewerkingsscherm. Uw apparaat zal de foto automatisch voor u optimaliseren.
Als u meer dan een van de hierboven vermelde functies op de foto wilt toepassen,
tikt u telkens wanneer u een functie toepast op

3

.

Als u klaar bent met het bewerken van de foto, tikt u op
om de foto volgens de
instructies op te slaan. U kunt de foto ook als nieuw bewegend beeld in het
oorspronkelijke fotoalbum opslaan.

Als u een van de frames in het levende beeld als stilstaande foto wilt opslaan, tikt u op

,

stelt u het frame in als omslagfoto, bewerkt u het frame met behulp van functies behalve
Slim en tikt u daarna op

. De omslagfoto wordt als stilstaande foto opgeslagen.

Een levend beeld als GIF-bestand of video opslaan
Als u een levend beeld als GIF-bestand of video wilt opslaan, tikt u op het levende beeld in
het album, tikt u op

en selecteert u vervolgens Opslaan als video of Opslaan als GIF.

Levende beelden delen
U kunt levende beelden met Huawei- of Honor-apparaten delen met behulp van
verscheidene methoden, zoals Wi-Fi Direct, Bluetooth of Huawei Share.
Ga naar Foto's > Albums > Camera, houd de levende beelden die u wilt delen aangetikt en
tik dan op

om ze te delen.

Als u levende beelden deelt via apps van derden of niet-compatibele apparaten, dan worden
levende beelden weergegeven als statische afbeeldingen.

Stickers aan foto's toevoegen
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Stickers aan foto's toevoegen
Voeg een sticker toe, zoals een tijd, het weer, uw stemming of wat u eet, om uw foto's
aantrekkelijker te maken.

1

Ga naar Camera > Meer en selecteer de modus Stickers.
Als de optie Stickers niet aanwezig is in Meer, tikt u op

2

en downloadt u Stickers.

Selecteer een sticker, die vervolgens in de zoeker wordt weergegeven.
Versleep de sticker om de positie ervan te wijzigen. Houd de punt in de hoek van de
sticker aangetikt en versleep hem om de grootte van de sticker te wijzigen. Tik op
om
de sticker te verwijderen.
U kunt ook de tekst van sommige stickertypes bewerken. Tik op het bewerkbare gebied,
dat doorgaans door streepjeslijnen wordt omcirkeld, om de nieuwe tekst in te voeren.

3

Tik op de sluiterknop om een foto te maken.

Documentenmodus
Documentenmodus gebruiken om foto's recht te maken
Bij foto's die vanuit een hoek worden genomen, is perspectief altijd een probleem. Als u geen
perfect rechte foto van een document kunt maken, gebruikt u de Documentenmodus.
In de Documentenmodus past de camera scheve afbeeldingen automatisch aan en verwijdert
de schaduwen ervan.
Foto's in Documentenmodus maken

1

Ga naar Camera > Meer en selecteer de modus Documenten.
Als de optie Documenten niet aanwezig is in Meer, tikt u op
Documenten.

en downloadt u

2

Frame het document (zoals een presentatiedia of een poster) waarvan u een foto wilt
maken binnen de zoeker en tik op de sluiterknop om een foto te maken.

3

De camera identificeert automatisch het tekstgebied binnen de zoeker, zet de afbeelding
recht en verwijdert eventuele schaduwen.
Bepaalde apparaten ondersteunen geen verwijdering van documentschaduwen.

Het tekstgebied aanpassen
Als u niet tevreden bent met de rechttrekkingscorrectie van een foto, kunt u het tekstgebied
ook handmatig aanpassen.

1

Ga naar Foto's > Albums > Camera.

2

Tik op een documentfoto die is gemarkeerd met
foto op

en tik dan aan de bovenkant van de

.
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3

Versleep de vier hoeken om het correctiegebied aan te passen. Tik vervolgens op
apparaat verandert de vorm van de foto in een platte, rechthoekige afbeelding.

. Uw

Onderwatermodus
De onderwaterwereld filmen
•

Voordat u uw apparaat in het water plaatst, moet u controleren of het in een
waterdichte hoes zit en of de hoes goed is afgesloten.

•

Houd uw apparaat niet gedurende lange perioden onderwater.

1

Ga naar Camera > Meer > Onderwater.

2

Nu kunt u:
•

Op de volume hoger-knop drukken om een foto te maken.

•

De volume hoger-knop ingedrukt houden om een burst-foto te maken.

•

Op de volume lager-knop drukken om een video op te nemen. Tijdens het opnemen op
de volume hoger-knop drukken om te pauzeren en op de volume lager-knop drukken
om te stoppen.

•

Op de aan/uit-knop drukken om het scherm uit te schakelen en nogmaals drukken om
de camera te activeren.

3

Als u klaar bent, volgt u de instructies op het beeldscherm om de camera af te sluiten.

Foto's met hoge resolutie maken
Foto's met hoge resolutie maken
Maak foto's met een hoge resolutie als u ze wilt afdrukken of op een groot scherm wilt
weergeven.

1

Ga naar Camera > Meer en selecteer de modus Hoge resolutie.

2

Lijn uw onderwerp uit in de zoeker en tik vervolgens op de plaats waar u wilt
scherpstellen.
In de Hoge resolutie-modus kunt u niet in- of uitzoomen of de beeldverhouding
aanpassen.

3

Tik op de sluiterknop om een foto te maken.

Pro-modus
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Pro-modus gebruiken om als een professional foto's te maken
Met de Pro-modus kunt u foto's en video's verfijnen. De functie biedt u volledige controle
over ISO-gevoeligheid, de scherpstelmodus en meer bij het maken van foto's of het opnemen
van video's.
Pro-modus gebruiken om als een professional foto's te maken

De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

1

Open Camera of ga naar Camera > Meer (afhankelijk van uw apparaatmodel), en
selecteer de modus Pro.

2

U kunt vervolgens:
•

De meetmodus aanpassen: tik op M en selecteer een meetmodus.
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Meetmodus

Meet het licht in het hele frame. Van toepassing bij het maken van

Matrix

natuurlijke landschapsfoto's.

Centreren

Concentreert zich op het licht in het midden van het scherm. Van
toepassing bij het maken van portretten.
Concentreert zich op het licht in een klein gebied van het scherm,

Punt
•

Toepassingsscenario's

zoals de ogen van het onderwerp.

De ISO-gevoeligheid aanpassen: tik op ISO en versleep de schuifbalk.
In omstandigheden met weinig licht dient u de ISO-gevoeligheid te verhogen. In goedverlichte omgevingen kunt u de ISO-gevoeligheid verlagen om beeldruis te voorkomen.

•

De sluitersnelheid aanpassen: tik op S en versleep de schuifbalk.
De sluitertijd beïnvloedt de hoeveelheid licht die in de cameralens mag komen.
Wanneer u foto's van stilstaande scènes of portretten maakt, dient u de sluitersnelheid
te verlagen. Wanneer u foto's van bewegende scènes of objecten maakt, dient u de
sluitersnelheid te verhogen.

•

EV-belichtingscompensatie aanpassen: tik op EV· en versleep de schuifbalk.
Verhoog de EV-waarde in omstandigheden met weinig licht en verlaag de EV-waarde
in goed-verlichte omgevingen.

•

De scherpstelling aanpassen: tik op AF· en selecteer een scherpstelmodus.
Scherpstelmo
dus

Toepassingsscenario's

AF-S (enkel)

Van toepassing op stilstaande onderwerpen.

AF-C

Van toepassing op bewegende onderwerpen.

(doorlopend)

•

MF

Tik op het onderwerp waarop u wilt scherpstellen, zoals het gezicht

(handmatig)

van het onderwerp.

De kleurzweem aanpassen: tik op WB· en selecteer een modus.
Wanneer u foto's in fel daglicht maakt, selecteert u
omgevingen met weinig verlichting, selecteert u
Tik op

•

. Wanneer u foto's maakt in
.

om de kleurtemperatuur aan te passen.

De opslagindeling selecteren: in de modus Pro kunt u de foto in JPG- of RAW-indeling
opslaan. Tik op

in de zoeker om verschillende opslagindelingen te selecteren.

Afbeeldingen in RAW-indeling bewaren meer details voor naverwerking, maar nemen
relatief veel opslagruimte in beslag, terwijl afbeeldingen in JPG-indeling minder
opslagruimte nodig hebben. Kies naar wens tussen de twee.
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Als u de RAW-indeling selecteert, worden foto's die u maakt, opgeslagen in DNG- en
standaardindelingen. De foto's in DNG-indeling worden opgeslagen in het RAWfotoalbum in Foto's.
AF-hulpverlichting inschakelen: tik op

•

om AF-hulplicht in te schakelen voor betere

scherpstelling bij weinig licht.

3

Tik op de sluiterknop om een foto te maken.
•

Niet alle apparaten ondersteunen deze functies.

•

Als u een specifieke instelling wijzigt, leidt dit er soms toe dat er ook andere
instellingen worden gewijzigd. Pas ze aan in overeenstemming met uw werkelijke
vereisten.

Pro-modus gebruiken om video's op te nemen

1

In de modus Pro tikt u op
vervolgens:
•

De meetmodus aanpassen: tik op M en selecteer een meetmodus.
Meetmodus
Matrix
Centreren
Punt

•

om over te schakelen op de Video-modus. U kunt

Beschrijving
Meet het licht in het hele frame. Van toepassing bij het maken van
natuurlijke landschapsfoto's.
Concentreert zich op het licht in het midden van het scherm. Van
toepassing bij het maken van portretten.
Concentreert zich op het licht in een klein gebied van het scherm, zoals
de ogen van het onderwerp.

De ISO-gevoeligheid aanpassen: tik op ISO en versleep de schuifbalk.
In omstandigheden met weinig licht dient u de ISO-gevoeligheid te verhogen. In goedverlichte omgevingen kunt u de ISO-gevoeligheid verlagen om beeldruis te voorkomen.

•

De sluitersnelheid aanpassen: tik op S en versleep de schuifbalk.
De sluitertijd beïnvloedt de hoeveelheid licht die in de cameralens mag komen.
Wanneer u foto's van stilstaande scènes of portretten maakt, dient u de sluitersnelheid
te verlagen. Wanneer u foto's van bewegende scènes of objecten maakt, dient u de
sluitersnelheid te verhogen.

•

EV-belichtingscompensatie aanpassen: tik op EV· en versleep de schuifbalk.
Verhoog de EV-waarde in omstandigheden met weinig licht en verlaag de EV-waarde
in goed-verlichte omgevingen.

•

De scherpstelling aanpassen: tik op AF· en selecteer een scherpstelmodus.
Scherpstelm
odus

Beschrijving

AF-S (enkel) Van toepassing op stilstaande onderwerpen.
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Scherpstelm
odus
AF-C

Beschrijving
Van toepassing op bewegende onderwerpen.

(doorlopend)
MF

Tik op het onderwerp waarop u wilt scherpstellen, zoals het gezicht

(handmatig) van het onderwerp.
De kleurzweem aanpassen: tik op WB· en selecteer een modus.

•

Wanneer u foto's in fel zonlicht maakt, selecteert u
verlichting selecteert u

Tik op

.

om de kleurtemperatuur aan te passen.

Tik op

2

. In omgevingen met weinig

om te beginnen met opnemen.

•

Niet alle apparaten ondersteunen deze functies.

•

Als u een specifieke instelling wijzigt, leidt dit er soms toe dat er ook andere
instellingen worden gewijzigd. Pas ze aan in overeenstemming met uw werkelijke
vereisten.

Video's opnemen
Video vastleggen

1

Open Camera en selecteer de modus Video.

2

Pas de volgende instellingen aan:
•

In- of uitzoomen: knijp uw vingers op de zoeker naar binnen of naar buiten of versleep
de zoomschuifbalk.

•

Scherpstellen: tik op de locatie waarop u wilt scherpstellen. Houd de zoeker aangetikt
om de belichting en scherpstelling te vergrendelen.

•

De flits in- of uitschakelen: tik op

en selecteer

(altijd aan) of

(uit).

Wanneer u de camera aan de voorzijde gebruikt om video's op te nemen in
omstandigheden met weinig verlichting, kunt u de flits instellen op

(altijd aan).

De camera levert dan lichtcompensatie.
•

Schoonheidseffecten aanpassen: tik op

en versleep om de effecten aan te passen.

•

De videoresolutie en de framesnelheid aanpassen: ga naar

> Videoresolutie en

selecteer de gewenste resolutie. Een hogere resolutie resulteert in een video van
hogere kwaliteit met een groter bestand.
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U kunt op Framesnelheid tikken om uw gewenste framesnelheid te selecteren.
•

Een ruimtebesparende video-indeling selecteren: tik op

en zet de schakelaar

Efficiënte video-indeling aan.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, gebruikt uw apparaat een video-indeling die
minder opslagruimte in beslag neemt. Video's in deze indeling kunnen echter mogelijk
niet worden afgespeeld op andere apparaten. Wees voorzichtig bij het selecteren van
deze optie.
•

Niet alle apparaten ondersteunen deze functies.

•

Als u een specifieke instelling wijzigt, leidt dit er soms toe dat er ook andere
instellingen worden gewijzigd. Pas ze aan in overeenstemming met uw werkelijke
vereisten.

3

Tik op

om de video te maken.

Wanneer u video's opneemt met de camera aan de achterzijde, kunt u
aangetikt houden om in of uit te zoomen.

4

Tik op

om het huidige frame op te nemen.

Tik op

om te pauzeren en tik op

of

om op te houden met opnemen.

AI-filmeffecten gebruiken om video's op te nemen
Gebruik AI-filmeffecten om een artistiek element aan uw video's toe te voegen zonder dat
hiervoor naverwerking nodig is.

1

Open Camera en selecteer de modus Video.

2

Schakel over op de camera aan de achterzijde, tik op
Vervaagde achtergrond of andere filmeffecten.

3

Ga naar
> Videoresolutie en selecteer de 21:9-beeldverhouding (de meest films
worden in deze verhouding opgenomen).
Bepaalde producten ondersteunen de 21:9-beeldverhouding niet.

4

Tik op

om op te nemen.

Tik op

om tijdens het opnemen filtereffecten toe te voegen.

Tik op

om het opnemen te beëindigen.

5

of

en selecteer AI-kleur,

4K UHD-video's maken
Uw apparaat ondersteunt video-opnames in 4K Ultra HD (UHD), zodat u met nog meer
helderheid kunt opnemen.

1

Open Camera en selecteer de modus Video.
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2

Ga naar
> Videoresolutie en selecteer de 4K-resolutie.
Schoonheidsmodus, filters en speciale effecten worden niet ondersteund bij 4K en worden
automatisch uitgeschakeld wanneer u de 4K-resolutie selecteert.

3

Keer terug naar het scherm Video en tik op

om te beginnen met opnemen.

Een hogere resolutie resulteert in een video van een hogere kwaliteit, maar neemt ook
meer opslagruimte in.

Slow-mo opnemen
Slow-mo-video’s maken
Gebruik de Slow-mo-modus om vluchtige momenten in detail vast te leggen. Pas de
slowmotionsnelheid aan op basis van hoe langzaam u wilt dat uw beelden worden
weergegeven. Bij een hogere snelheid wordt de video langzamer afgespeeld.
De beschikbare slowmotionsnelheden variëren per apparaat.
•

256x: geschikt voor het opnemen van schieten, explosies of andere actiescènes waarbij
dingen in hoog tempo gebeuren.

•

128x of 64x: geschikt voor het opnemen van ballen die worden geraakt en races.

•

32x of 16x: geschikt voor het opnemen van bellen die uit elkaar spatten en waterspetters.

•

8x of 4x: geschikt voor het opnemen van een uitsplitsing van snelle bewegingen, zoals
duiken in water en het schoppen tegen een voetbal. U kunt de totale opnamelengte en de
lengte van het slow-mo-gedeelte aanpassen.

Neem slow-mo-video's voor de beste resultaten op in heldere en natuurlijke verlichting.
Slow-mo-video’s maken

1

Ga naar Camera > Meer en selecteer de modus Slow-mo.

2

Tik op

3

Lijn uw onderwerp uit in het kader van de zoeker en tik dan op
beginnen.

en selecteer een slow motion-snelheid.
om met opnemen te

Automatisch slow-mo vastleggen
Bepaalde slow-mo-modi voor hoge snelheden ondersteunen bewegingsdetectie. Uw camera
bespeurt en neemt automatisch snapshots van bewegende objecten in het kader wanneer u
op de sluiterknop tikt.

1

In Slow-mo tikt u op

2

Als de snelheid die u selecteert, bewegingsdetectie ondersteunt, verschijnt
scherm. Tik op

en selecteert u een snelheid.
op het

om te zorgen dat de bewegingsdetectie is ingeschakeld.
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Er wordt vervolgens een detectiekader in de zoeker weergegeven. Verplaats het kader
naar de gewenste positie.

3

Lijn het voorwerp in de zoeker uit en zorg dat het zich tevens in het detectiekader bevindt.
Tik op
om met de opname te beginnen.
De camera volgt het voorwerp in het kader en maakt automatisch snapshots wanneer het
voorwerp beweegt.

Als u handmatig een video wilt opnemen, tikt u op
schakelen en dan op

om bewegingsdetectie uit te

om te beginnen met opnemen.

Het slow-mo-gedeelte in slow-mo-video's aanpassen
Voor een slow-mo-video kunt u veranderen welk deel ervan in slowmotion wordt afgespeeld.
Deze functie is alleen beschikbaar voor slow-mo-video's die met 4x of 8x zijn
opgenomen. De 8x-optie is op bepaalde apparaten niet beschikbaar.

1

Ga naar Foto's > Albums > Camera en selecteer een slow-mo-video.

2

Tik op
om de video af te spelen. Tik tijdens het afspelen op de video om het
bewerkingsgedeelte weer te geven.

3

Versleep de schuifbalken om het gedeelte aan te passen dat u in slowmotion wilt
afspelen.
Andere delen van de video worden op de normale snelheid afgespeeld.

4

Ga naar

> Vertraagde opname opslaan om uw bewerkingen op te opslaan.

Voor de beste deelresultaten deelt u de slow-mo-video's waarin uw bewerkingen zijn
opgeslagen.

Tijdsverloopfotografie
Tijdsverloop gebruiken om een korte video te maken
U kunt Tijdsverloop gebruiken om afbeeldingen langzaam over meerdere minuten of zelfs
uren vast te leggen en vervolgens tot een korte video te condenseren. U kunt hiermee de
schoonheid van verandering, bloemen die tot bloei komen, drijvende wolken en meer,
vastleggen.

1

Ga naar Camera > Meer en selecteer de modus Tijdsverloop.

2

Plaats uw apparaat in positie. Gebruik een statief om uw apparaat stabiel te houden, om
schudden van de camera te verminderen.

3

Tik op
om te beginnen met opnemen en tik dan op
beëindigen.

om de opname te

De opgenomen video wordt automatisch in Foto's opgeslagen.
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Tijdsverloopvideo's in handmatige modus opnemen
De modus Tijdsverloop wordt standaard op automatisch ingesteld wanneer u video's met de
camera aan de achterzijde opneemt.
Als u in de handmatige modus wilt opnemen en opnameparameters als de opnamesnelheid,
duur, ISO en meer wilt aanpassen, tikt u op Automatisch. U kunt vervolgens:
•

Op

tikken om de opnamesnelheid aan te passen. Leg bijvoorbeeld achterlichtsporen op

15x of bloeiende bloemen op 1800x vast.
Een video die met een hogere snelheid is opgenomen, wordt sneller afgespeeld.
•

Op

tikken om de opnametijd in te stellen. De video-opname stopt automatisch

wanneer de limiet wordt bereikt.
•

Op

tikken om de meetmodus, de sluitertijd, het ISO en meer aan te passen, zodat u

een beter opnameresultaat krijgt.
•

Op
u op

tikken om te beginnen met opnemen. Als u geen opnameduur hebt ingesteld, tikt
om het opnemen stop te zetten.

Cameramodus met dubbele weergave
Video's met dubbele weergave opnemen
De functie Dubbele weergave splitst het opnamescherm in twee weergaven, zodat u de
normale weergave en een ingezoomde weergave naast elkaar kunt bekijken.

1

Ga naar Camera > Meer en selecteer Dubbele weergave.

2

Lijn uw onderwerp uit in het kader van de zoeker en tik dan op
om met opnemen te
beginnen.
De normale weergave en de ingezoomde weergave worden naast elkaar op het scherm
weergegeven, waarbij het ingezoomde gebied het midden van de normale weergave is. U
kunt het zoomniveau aanpassen door twee vingers op de zoeker samen te knijpen of uit
elkaar te spreiden.

3

Tik op

om de opname te stoppen.

Leica-kleuren
Leica-kleuren gebruiken

1

Open Camera en zorg dat de camera aan de achterzijde in gebruik is.

2

Tik op

en selecteer vervolgens Leica standaard, Leica levendig of Leica vloeiend.
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3

Tik op de sluiterknop om een foto te maken of om een video-opname te starten.
Niet alle cameramodi ondersteunen Leica-kleuren.

Filters
Een filter op foto's of video's toepassen

1

Open Camera en selecteer de modus Foto of Video.

2

Tik op

of

om een filter te selecteren en een voorbeeld van het effect te zien.

Bepaalde apparaten beschikken niet over het pictogram

3

.

Tik op de sluiterknop om een foto te maken of om een video-opname te starten.

Camera-instellingen aanpassen
Camera-instellingen aanpassen
U kunt de camera-instellingen aanpassen om sneller foto's en video's te maken.
De volgende functies zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde cameramodi.
De beeldverhouding aanpassen
Ga naar Camera >

> Beeldverhouding en selecteer een beeldverhouding.

Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde modi.
Locatietags inschakelen
Als u Locatietag wilt inschakelen, schakelt u eerst Locatieservices op uw apparaat in en gaat
u vervolgens naar Camera >

. Uw foto's en video's worden dan van locatie-informatie

voorzien.
U kunt in Foto's op een foto of video tikken of erover omhoog vegen om te zien waar hij is
gemaakt.
Zo schakelt u Locatieservices op uw apparaat in:
•

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het apparaat omlaag om het Bedieningspaneel weer
te geven, tik op

om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw

apparaatmodel) uit te vouwen en schakel Locatie in.
•

Ga naar Instellingen > Locatie en schakel Toegang tot mijn locatie in.
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Apparaatwatermerken toevoegen
Schakel Watermerken toevoegen in. Er wordt een watermerk toegevoegd aan foto's en
video's die met de camera aan de achterzijde worden gemaakt.
Het toevoegen van een apparaatwatermerk aan video's wordt op bepaalde apparaten
niet ondersteund.
Het cameraraster gebruiken voor de compositie van uw foto's
Gebruik het cameraraster om de perfecte foto te krijgen.

1

Schakel Cameraraster in. Er verschijnen dan rasterlijnen in de zoeker.

2

Plaats het onderwerp van uw foto op een van de snijpunten en tik dan op de sluiterknop.

Spiegeling gebruiken
Wanneer u de camera aan de voorzijde gebruikt, tikt u op

en schakelt u vervolgens

Spiegeling in of uit.
Wanneer Spiegeling is ingeschakeld, verschijnt het beeld zoals u uzelf in de zoeker ziet, in
plaats van gespiegeld.
Wanneer Spiegeling is uitgeschakeld, wordt het beeld gespiegeld. Het beeld is dan het
tegenovergestelde van wat u in de zoeker ziet.
Het sluitergeluid dempen
Schakel Dempen in om het sluitergeluid van de camera te dempen.
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio’s.
Glimlach opnemen
Schakel Glimlach opnemen in. De camera maakt automatisch een foto wanneer deze in de
zoeker een glimlach detecteert.
De horizontale waterpas gebruiken voor betere composities
Schakel Horizontale waterpas in om een horizontale geleidingslijn op de zoeker weer te
geven.
De camera is horizontaal wanneer de stippellijn de ononderbroken lijn overlapt.

Indeling van de cameramodus aanpassen
U kunt de indeling van het cameramodusscherm aanpassen op basis van uw voorkeuren door
de veelgebruikte modi naar het startscherm van de camera te verplaatsen of de volgorde van
de modi te wijzigen.
De modus Foto, Portret en Video kan niet worden verplaatst naar Meer.

1

Ga naar Camera > Meer en tik op
openen.

om het scherm met de bewerkingsmodus te
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2

Houd een modus aangetikt en versleep hem naar de gewenste positie. U kunt een modus
op het scherm Meer naar het startscherm van de camera verplaatsen, de modus op het
startscherm van de camera naar Meer verplaatsen of de indeling van het modusscherm
aanpassen op basis van hoe vaak u bepaalde modi gebruikt.
Modi met een pictogram
te tikken.

3

Tik op

kunnen worden verwijderd door eenvoudig op dit pictogram

om de indeling op te slaan.

Als u een verwijderde modus wilt herstellen, gaat u naar Camera > Meer, tikt u op

en

tikt u vervolgens op TOEVOEGEN.

Foto's beheren
Foto's en video's weergeven
In Foto's kunt u uw foto's en video's weergeven, bewerken en delen, en u kunt bladeren naar
de clips die automatisch op basis van die foto's en video's zijn gegenereerd.
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De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.
Weergeven op opnametijd
Open Foto's. Op het tabblad Foto's knijpt u twee vingers op het scherm samen om op de
maandelijkse weergave over te schakelen en spreidt u ze uit elkaar om op de dagelijkse
weergave over te schakelen.
U kunt ook de volgcirkel aan de rand verslepen om de tijd te bekijken.
Weergeven op album
U kunt foto's en video's op album bekijken via het tabblad Albums.
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Sommige foto's en video's worden in standaardalbums opgeslagen. Video's die bijvoorbeeld
met de camera zijn gemaakt, worden in het album Camera opgeslagen. Schermafbeeldingen
en schermopnamen worden in het album Schermafbeeldingen opgeslagen.
Weergeven op categorie
Foto's sorteert foto's op intelligente wijze in categorieën, zodat u grote albums snel op
categorie kunt doorzoeken.
Tik op een categorie-album (zoals eten, portret of landschap) op het tabblad Ontdekken om
foto's in dat album weer te geven.
Details over foto's en video's weergeven

1

Tik in Foto's op een foto of video om deze op volledig scherm te bekijken. Tik opnieuw op
het scherm om het menu te verbergen.

2

Tik in de modus Volledig scherm op
om details over de foto of video weer te geven,
zoals het opslagpad, de resolutie en het formaat.

Afbeeldingen of video's vanaf uw apparaat op andere apparaten
weergeven
Aan de hand van Browsen met meerdere apparaten kunt u bladeren door en zoeken naar
foto's en video's die zijn opgeslagen op een verbonden telefoon of tablet.
•

Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio’s.

•

Voordat u deze functie gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw apparaten voldoende
vermogen hebben en dat het apparaat waarmee u verbinding maakt, zich in de buurt
van het apparaat bevindt.

1

Schakel de volgende functies op dit apparaat en het verbonden apparaat in:
Ga naar Instellingen > Apparaat+ > Meer instellingen > Multi-apparaatfoto's en zorg
dat Multi-apparaatfoto's is ingeschakeld.
Als Multi-apparaatfoto's niet in het bovenstaande pad op de telefoon of tablet wordt
weergegeven, zoekt u ernaar en schakelt u Multi-apparaatsamenwerking in via
Instellingen. Als geen van de twee schakelaars op uw apparaat kan worden gevonden,
betekent dit dat deze functie niet wordt ondersteund.

2

Schakel wifi en Bluetooth in en meld u met dezelfde HUAWEI-id aan op uw apparaat en
het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt het tabblad Andere apparaten onder
Foto's > Albums weergegeven.
Als uw apparaat geen verbinding met het doelapparaat kan maken, verbindt u ze met
dezelfde router of persoonlijke hotspot, meldt u zich op beide apparaten bij dezelfde
HUAWEI-id aan en schakelt u Bluetooth op beide apparaten in.

3

Tik op het tabblad Andere apparaten om de verbonden apparaten weer te geven. Als het
apparaat waarop u wilt bladeren, niet is verbonden, tikt u op de apparaatnaam en start u
een verbinding volgens de instructies. U kunt vervolgens:
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•

Bladeren naar afbeeldingen of video's: tik op een verbonden apparaat voor weergave
van de albums die op dat apparaat zijn opgeslagen.

•

Naar afbeeldingen zoeken: op het tabblad Albums voert u in de zoekbalk een
trefwoord in (zoals "eten" of "landschappen"). De zoekresultaten worden per apparaat
weergegeven.

•

Items van andere apparaten op uw apparaat opslaan: tik op het doelapparaat, houd
afbeeldingen of video's aangetikt om ze te selecteren en tik vervolgens op

.

De opgeslagen items worden in Foto's > Albums > Van andere apparaten
weergegeven.
Als u deze functie wilt uitschakelen, schakelt u Multi-apparaatfoto's uit.

Snel zoeken in Foto's
Snel zoeken naar foto's in Foto's
Vind snel een foto door in Foto's naar trefwoorden, zoals een datum, eten of categorie, te
zoeken.

1

Ga naar Foto's, tik op de zoekbalk aan de bovenkant van het scherm en typ dan een
trefwoord (zoals "eten" of "mooie omgeving") of tik op een aanbevolen woord om met
zoeken te beginnen.

2

Er worden miniaturen van foto's gerelateerd aan dat trefwoord weergegeven en er
worden meer trefwoorden aanbevolen. Tik op een gesuggereerd trefwoord of voer meer
trefwoorden in voor meer nauwkeurige resultaten.

In Foto's snel naar video's zoeken
Uw apparaat analyseert video's in Foto's automatisch en plaatst de video's automatisch in
categorieën tijdens het opladen en wanneer het scherm uit is. Aanbevolen trefwoorden
worden in de zoekbalk weergegeven voor snelle resultaten over gerelateerde onderwerpen.

1

Ga naar Foto's, tik aan de bovenkant van het scherm op de zoekbalk en typ een
trefwoord (zoals "eten" of "mooie omgeving") of tik op een aanbevolen woord om met
zoeken te beginnen.

2

Er worden miniaturen van video's gerelateerd aan dat trefwoord weergegeven en er
worden meer trefwoorden aanbevolen. Tik op een gesuggereerd trefwoord of voer meer
trefwoorden in voor meer nauwkeurige resultaten.
Belangrijke momenten in video's in de zoekresultaten worden automatisch op volgorde
afgespeeld, zodat u er een voorbeeld van kunt bekijken.
Schermafbeeldingen worden niet geanalyseerd.

Afbeeldingen bewerken
Foto's biedt een groot aantal verschillende bewerkingsfuncties voor afbeeldingen.
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Basisbewerking

1

Open Foto's, tik op de foto die u wilt bewerken en tik vervolgens op
vervolgens:
•

. U kunt

Bijsnijden en draaien: tik op Bijsnijden, selecteer een kader en versleep dan het raster
of de hoeken ervan om te selecteren welk deel u wilt behouden. U kunt de foto in het
kader verslepen of twee vingers gebruiken om erop in of uit te zoomen om het
weergegeven deel van de foto aan te passen.
Als u de foto wilt draaien, tikt u op Bijsnijden en sleept u het hoekwiel naar de
gewenste oriëntatie.
Als u de foto een bepaald aantal graden wilt roteren of als u een spiegelbeeld van de
foto wilt maken, tikt u op

of

.

•

Een filtereffect toevoegen: tik op Filter om een filter te selecteren.

•

Foto-effecten aanpassen: tik op Aanpassen om de helderheid, het contrast, de
verzadiging en andere aspecten van de foto aan te passen.

•

Overige: tik op Meer om de foto op andere manieren te bewerken, zoals het
toevoegen van kleurspatten, vervaging, krabbels of een tekstelement.

Bij het gebruik van de functie Aanpassen of Filter kunt u op Vergelijken tikken om de
foto voor en na de bewerking te vergelijken. Vergelijking wordt in bepaalde
bewerkingsmodi niet ondersteund.

2

Tik op

of

om de bewerkingen op te slaan.

Stickers aan foto's toevoegen

1

In Foto's tikt u op een foto en gaat u vervolgens naar

2

Selecteer een sticker en versleep hem naar de gewenste plek. Houd de stip op de hoek
van de sticker aangetikt en versleep hem om de grootte van de sticker aan te passen. Tik

> Meer > Stickers.

om de sticker te verwijderen.
op
U kunt ook de tekst in sommige stickertypes bewerken. Tik op het bewerkbare gebied, dat
meestal met streepjeslijnen is omcirkeld, om de nieuwe tekst in te voeren.

3

Tik op

om uw bewerkingen op te slaan en tik op

om de foto op te slaan.

Foto's korrelig maken

1

In Foto's tikt u op een foto en gaat u vervolgens naar

2

Selecteer een mozaïekstijl en -formaat om delen van een foto te bedekken.

3

Als u het mozaïek wilt verwijderen, tikt u op Gum en veegt u het van de foto.

4

Tik op

om uw bewerkingen op te slaan en op

> Meer > Mozaïek.

om de foto op te slaan.
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Foto's hernoemen

1

In Foto's tikt u op de miniatuur van de foto die u wilt hernoemen.

2

Ga naar

3

Tik op OK.

> Hernoemen en voer een nieuwe naam in.

Collage
U kunt de collagefunctie in Foto's gebruiken om snel meerdere foto's tot één foto te
combineren, zodat u ze gemakkelijker kunt delen.

1

U kunt de collagefunctie openen op één van de volgende manieren (afhankelijk van uw
apparaatmodel):
•

Op het tabblad Ontdekken tikt u op Collage maken, selecteert u enkele foto's en tikt
u vervolgens op Maken.

•

Op het tabblad Foto's of Albums houdt u enkele foto's aangetikt om ze te selecteren
en gaat u vervolgens naar

2

> Collage.

Selecteer een sjabloon. U kunt vervolgens:
•

Een foto verplaatsen: houd de foto aangetikt en sleep deze naar een nieuwe positie.

•

Het weergegeven gedeelte van een foto aanpassen: veeg op de foto, of knijp in of uit,
zodat alleen het deel dat u wilt zien, in het raster wordt weergegeven.

•

Een foto kantelen: tik op de foto en tik vervolgens op
op

•

om de foto te kantelen of

om de foto te spiegelen.

Randen toevoegen of verwijderen: er worden standaard randen tussen foto's en langs
de randen van het raster weergegeven. Tik op Frame om ze te verwijderen.

3

Tik op
om de collage op te slaan.
Ga naar Albums > Collages om de opgeslagen collage te bekijken.

Foto's en video's delen
Open Foto's en deel een foto of video op de volgende manieren:
.

•

Een enkele foto of video delen: tik op de foto of video en dan op

•

Meerdere foto's of video's delen: in een album of op het tabblad Foto's houdt u meerdere
foto's en video's aangetikt en tikt u vervolgens op

.

Uw foto's beveiligd delen
Voordat u een foto verzendt, kunt u ervoor kiezen de gevoelige informatie, zoals de locatie,
tijd en cameraspecificaties, te verwijderen.

1

Open Foto's.
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2

Selecteer één of meerdere foto's en tik op

3

Tik op de privacyschakelaar in de linkerbovenhoek van het scherm. In het weergegeven
dialoogvenster Privacy-opties zet u de schakelaars Foto-info verwijderen en Locatieinfo verwijderen aan en tikt u vervolgens op OK.

.

Als Locatietag was uitgeschakeld toen een foto werd genomen, wordt de schakelaar
Locatie-info verwijderen niet in het dialoogvenster Privacy-opties weergegeven
wanneer u de foto deelt.

Albums ordenen
Orden foto's en video's in albums om er gemakkelijk door te bladeren.
Albums toevoegen

1

Ga naar Foto's > Albums.

2

Tik op

3

Selecteer de foto's of video's die u wilt toevoegen en verplaats of kopieer ze vervolgens
naar het album.

, geef het album een naam en tik dan op OK.

Albums sorteren

1

Ga naar Foto's > Albums >

2

Houd

en tik op Albums sorteren.

naast de albums aangetikt en versleep deze om de volgorde aan te passen.

Tik op Resetten of ga naar

> Resetten om de standaardvolgorde te herstellen.

De weergavestijl van albums aanpassen
Ga naar Foto's > Albums >

, tik op Van weergave wisselen en selecteer een

weergavestijl voor albums.
Foto's en video's verplaatsen

1

Open een album en houd de foto's en video's die u wilt verplaatsen, aangetikt om ze te
selecteren.

2

Tik op

3

Zodra de items zijn verplaatst, zijn ze niet meer beschikbaar in hun originele album.

> Naar album verplaatsen om het gewenste album te selecteren.

De albums Alle foto's en Video's tonen alle foto's en video's die op uw apparaat zijn
opgeslagen.
Het verplaatsen van items tussen albums heeft geen invloed op de weergave in die
albums.
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Foto's en video's verwijderen
Houd foto's, video's of albums aangetikt om ze te selecteren en ga naar Verwijderen >
Verwijderen.
Bepaalde vooraf ingestelde albums kunnen niet worden verwijderd, waaronder Alle
foto's, Mijn favorieten, Video's en Camera.
Verwijderde foto's en video's worden tijdelijk naar het album Onlangs verwijderd verplaatst,
waarna ze permanent zullen worden verwijderd.
Als u foto's en video's permanent wilt verwijderen voordat de bewaarperiode is verlopen,
houdt u de foto's of video's in het album Onlangs verwijderd aangetikt om ze te selecteren
en gaat u naar Verwijderen > Verwijderen.
Verwijderde foto's en video's herstellen
In het album Onlangs verwijderd houdt u de items die u wilt herstellen, aangetikt om ze te
selecteren en tikt u vervolgens op

om ze in hun oorspronkelijke albums te herstellen.

Als het oorspronkelijke album is verwijderd, wordt er een nieuw album gemaakt.
Foto's en video's aan uw favorieten toevoegen
Open een foto of video en tik dan op

.

Het item verschijnt zowel in het oorspronkelijke album als het album Mijn favorieten.
Albums blokkeren
Blokkeer albums van derden om te voorkomen dat ze in Foto's worden weergegeven.

1

Tik in de lijst Andere op het album dat u wilt blokkeren.

2

Als

aan de bovenkant wordt weergegeven, betekent dit dat het album kan worden

> Blokkeren.
geblokkeerd. Ga naar
Geblokkeerde albums kunnen alleen worden weergegeven in Bestanden.

3

Als u de blokkering van een album wilt opheffen, opent u de lijst Andere, tikt u op
Geblokkeerde albums weergeven en tikt u vervolgens op Deblokkeren naast het album.
Alleen bepaalde albums in Andere kunnen worden geblokkeerd.

Albums verbergen
Systeemalbums, zoals Camera, Video's, Mijn favorieten en Schermafbeeldingen,
kunnen niet worden verborgen.
Ga op het tabblad Albums naar

> Verborgen items en schakel de schakelaars in voor

de albums die u wilt verbergen.
Verborgen albums en de foto's en video's daarin zijn verborgen in Foto’s.
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Golden Snap
Foto's opfleuren met Golden Snap
Uw foto helder maken, condensvrij maken en rechtzetten

1

Open Foto's, tik op een foto en tik vervolgens op

2

Tik op Slim voor toegang tot het slimme bewerkingsscherm. U kunt vervolgens:
•

.

Automatische optimalisatie met één tik uitvoeren: tik op Automatisch, zodat uw
apparaat op intelligente wijze de foto optimaliseert door, bijvoorbeeld, ongewenste
weerspiegelingen te verwijderen en de foto recht te zetten.

•

Weerspiegelingen verwijderen: tik op Reflectie verwijderen. Uw apparaat detecteert
en verwijdert automatisch weerspiegelingen in de foto.

•

De foto helder maken: tik op Helder maken.

•

Wazigheid verwijderen: tik op Ontwasemen. Uw apparaat detecteert en verwijdert
automatisch wazigheid in de foto.

•

De foto rechtzetten: tik op Rechtzetten. Uw apparaat controleert automatisch of de
foto is gekanteld (of de horizonlijn op de achtergrond bijvoorbeeld is gekanteld) en
corrigeert de kanteling.
Als u meer dan de hierboven vermelde functies op de foto wilt toepassen, slaat u de
foto telkens wanneer u een functie toepast, op.

3

Als u klaar bent, tikt u op
op te slaan.

om de foto in hetzelfde album als die van de originele foto

Voorbijgangers uit levende beelden verwijderen
De functies hieronder zijn niet op alle apparaten beschikbaar.

1

Open Foto's, tik op het levende beeld dat u wilt bewerken en tik daarna op

2

Tik op Slim voor toegang tot het slimme bewerkingsscherm. U kunt vervolgens:
•

.

De omslagfoto instellen: uw apparaat beveelt de beste frames aan, die worden
aangeduid door kroonpictogrammen. Selecteer het gewenste frame en tik op Instellen
als omslagfoto om het als omslagfoto in te stellen, wat wordt aangeduid door een
punt over het frame.

•

Voorbijgangers verwijderen: nadat u de omslagfoto hebt ingesteld, tikt u op

. Uw

apparaat identificeert en verwijdert voorbijgangers automatisch uit de foto.
Deze functie ondersteunt alleen het verwijderen van voorbijgangers die tijdens het
fotograferen volledig in beeld zijn gekomen.
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•

Overige slimme bewerkingsfuncties: nadat u de omslagfoto hebt ingesteld, tikt u op
Automatisch, Reflectie verwijderen of Ontwasemen op het Slim-bewerkingsscherm
om automatische optimalisatie uit te voeren, weerspiegelingen te verwijderen en
wazigheid te verwijderen.
Als u meer dan de hierboven vermelde functies op de foto wilt toepassen, slaat u
de foto telkens wanneer u een functie toepast, op.

3

Als u klaar bent met het bewerken van de foto, tikt u op
album als die van de originele foto op te slaan.

4

Als u het levende beeld als statische foto wilt opslaan, tikt u op

, bewerkt u het beeld

met behulp van de functies, behalve Slim en tikt u ten slotte op
wordt als stilstaande foto opgeslagen.

. De omslagfoto

om de foto in hetzelfde

Document aanpassen
Als een afbeelding van een document scheefgetrokken is, kunt u de functie Document
aanpassen in Foto's gebruiken om de afbeelding recht te trekken.

1

Open Foto's, tik op een afbeelding van een document, en tik dan op

2

Ga naar Slim > Document aanpassen en versleep de vier hoeken voor het selecteren van
het gebied dat moet worden rechtgetrokken.

3

Tik op

4

en volg de instructies op het scherm om de afbeeldingen in hetzelfde album
Tik op
als de oorspronkelijke afbeelding op te slaan.

.

. Uw apparaat trekt vervolgens het geselecteerde gebied recht.

Slimme fotocategorisatie
Slimme fotocategorisering
Foto's sorteert uw foto's automatisch in categorieën, zoals portretten, eten en landschappen,
zodat u snel kunt vinden waarnaar u op zoek bent.
Ga naar Foto's > Ontdekken om uw foto's georganiseerd in categorieën te bekijken.
Als u een foto uit een album wilt verwijderen, houdt u de foto aangetikt om hem te
selecteren en tikt u op

(of

voor portretten).

Niet alle foto's kunnen uit de categorie-albums worden verwijderd.
Personen-albums weergeven en instellen
Als u een voldoende aantal foto's met gezichten hebt gemaakt, creëert Foto's automatisch
personenalbums van individuen of groepen door de gezichten in uw afbeeldingen te
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identificeren. Dit gebeurt wanneer uw apparaat wordt opgeladen en het scherm is
uitgeschakeld.
U kunt uw personenalbums een naam geven en de relatie van de individuen met u instellen,
zodat u gemakkelijker naar afbeeldingen kunt zoeken.

1

Ga naar Foto's > Ontdekken om Personen-albums weer te geven.

2

Tik op een album, ga naar
> Bewerken en geef het album een naam of stel de
relatie van de individuen met u in (zoals Baby en Moeder).

3

Tik op

om uw instellingen op te slaan.

Als u klaar bent, kunt u een personenalbum vinden door de naam in het zoekvak in te
voeren.
Groepsfotoalbums vereisen een specifiek aantal groepsfoto's met gezichten waaraan al in
personenalbums een naam is gegeven.

Huawei Vlog-bewerker
Spotlights weergeven
Spotlight analyseert uw video's om hoogtepuntenclips van mensen en objecten te creëren en
presenteert ze aan u met achtergrondmuziek.

1

Ga naar Foto's > Albums > Video's.

2

Tik op een video en veeg dan over de video omhoog. Tik op iemands gezicht of op Beste
opname om de gemaakte spotlight weer te geven.
Als er nog geen clip is gegenereerd, tik dan op AAN DE SLAG om een clip te maken.

3

Tik tijdens het afspelen op de video om het sjabloon, de achtergrondmuziek, de filter, de
intro en outro en meer te bewerken.
Deze functie werkt automatisch wanneer uw apparaat wordt opgeladen en het scherm is
uitgeschakeld. De functie werkt alleen bij lokale video's met een lengte tussen 10
seconden en 3 minuten.

Huawei Vlogs
Personenalbumvideo's
Foto's creëert automatisch Personen-albums door gezichten in afbeeldingen te identificeren.
Video's van personenalbums weergeven

1

Ga naar Foto's > Ontdekken en tik op een personenalbum.

2

Tik via de omslag van het album op

.
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Hoogtepunten
Inleiding tot Hoogtepunten
Foto's creëert automatisch Hoogtepunten-albums van uw beste foto's en video's op basis
van tijd-, locatie- en themagegevens en genereert zelfs een korte videoclip, zodat u uw
herinneringen kunt ophalen en de goede tijden meteen kunt herbeleven.
•

Als u Hoogtepunten wilt gaan gebruiken, gaat u naar Camera >

en schakelt u

Locatietag in.
•

Hoogtepunten-albums worden automatisch aangemaakt wanneer uw apparaat wordt
opgeladen en is verbonden met een wifinetwerk, het scherm is uitgeschakeld en de batterij
voldoende is opgeladen. Het kan even duren voordat de albums zijn aangemaakt.
Hoogtepunten-albums worden niet automatisch gegenereerd als er niet voldoende
relevante foto's zijn.

Hoogtepuntenvideo's weergeven

1

Ga naar Foto's > Hoogtepunten en tik op een album.

2

Tik op

om de video af te spelen.

De omslagfoto van het hoogtepuntenalbum wijzigen

1

Op het tabblad Hoogtepunten tikt u op een album.

2

Ga naar

> Omslagfoto veranderen, selecteer een foto en tik dan op

.

Hoogtepunten delen
U kunt Hoogtepunten als video's of afbeeldingen met vriend(inn)en delen.
Hoogtepunten-video's als video's delen

1

Als u een Hoogtepunten-video hebt bewerkt en geëxporteerd, kunt u de geëxporteerde
video in Foto's > Albums > Videobewerker vinden.

2

U kunt de video in Videobewerker aangetikt houden om hem te selecteren en op
tikken om de video te delen.

Hoogtepunten-video's als afbeeldingen delen
Tik op de Hoogtepunten-video die u wilt delen en ga vervolgens naar

> Delen. Uw

apparaat genereert automatisch een afbeelding voor de video en u kunt de instructies op het
scherm volgen om de afbeelding met anderen te delen.
U kunt de foto ook delen onder Foto's > Albums > Collages, waar de afbeeldingen die voor
Hoogtepunten-video's worden aangemaakt, standaard worden opgeslagen.
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Afbeeldingen of video's toevoegen aan of verwijderen uit een Hoogtepunten-album

1

Op het tabblad Hoogtepunten selecteert u een Hoogtepunten-album.

2

U kunt vervolgens:
•

Afbeeldingen of video's toevoegen: tik op

en volg de instructies op het scherm om

afbeeldingen of video's te selecteren die aan het album moeten worden toegevoegd.
•

Afbeeldingen of video's verwijderen: houd de afbeeldingen of video's die u uit het
album wilt verwijderen, aangetikt, tik op

en tik dan op Verwijderen.

De naam van hoogtepuntenalbums wijzigen

1

Op het tabblad Hoogtepunten tikt u op een album.

2

Ga naar

> Hernoemen en voer een nieuwe naam in.

Hoogtepunten-albums verwijderen

1

Op het tabblad Hoogtepunten selecteert u een Hoogtepunten-album.

2

Ga naar

> Verwijderen en tik dan op Verwijderen.

Nadat u een Hoogtepunten-album hebt verwijderd, kan het album niet worden hersteld.
De foto's en video's in het Hoogtepunten-album blijven wel in Foto's staan.
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Contacten
Contactgegevens aanmaken en bewerken
U kunt op meerdere manieren contacten aanmaken en uw contactenlijst weergeven en
beheren.
Contacten aanmaken

1

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten en tik op
.
Als u een contact voor het eerst aanmaakt, tikt u op Contact aanmaken om te beginnen
met het toevoegen van een contact.

2

Stel een profielfoto voor het contact in, voer informatie, zoals de naam, organisatie en het
telefoonnummer van het contact, in en tik op

.

Contacten importeren

1

Op het scherm Contacten gaat u naar

2

Selecteer Importeren via Bluetooth, Importeren via Wi-Fi Direct of Importeren uit
opslag en volg daarna de instructies op het scherm om de contacten te importeren.

> Instellingen > Importeren/exporteren.

Visitekaartjes scannen om contacten toe te voegen

1

Op het scherm Contacten gaat u naar

2

Plaats het visitekaartje op tafel, houd uw telefoon zodanig dat de kaart helemaal in de

> Scannen of Visitekaartjes > Scannen.

zoeker past, selecteer Enkel of Meerdere en tik vervolgens op

3

.

Na het vastleggen van de afbeelding zal uw apparaat de informatie op de kaart
automatisch identificeren. Tik op

om het contact op te slaan.

U kunt de gescande visitekaartjes weergeven in Visitekaartjes.
Een QR-code scannen om een contact toe te voegen
Als een QR-code contactgegevens bevat, kunt u de QR-code scannen om snel een contact toe
te voegen.

1

Op het scherm Contacten gaat u naar

2

Neem een foto van een QR-code of selecteer een foto van een QR-kaart uit Foto's. De
contactgegevens in de QR-code kunnen nu worden geïdentificeerd en toegevoegd.

> Scannen of naar Visitekaartjes > Scannen.
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Dubbele contacten samenvoegen

1

Op het scherm Contacten gaat u naar
Dubbele contacten samenvoegen.

2

Selecteer de dubbele contacten die u wilt samenvoegen en tik op Samenv..

> Instellingen > Contacten organiseren >

Zoeken naar contacten

1

Open Contacten, ga naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren en tik op Alle
contacten om al uw contacten weer te geven. Zorg ervoor dat het bijbehorende
pictogram onderaan is ingeschakeld.

2

Aan de bovenkant van het scherm Contacten voert u in het zoekvak trefwoorden in voor
het contact dat u wilt vinden.

Contacten delen

1

2

Op het scherm Contacten:
•

Houd het contact dat u wilt delen, aangetikt en tik dan op Contact delen.

•

Tik op het contact dat u wilt delen en ga vervolgens naar

> Contact delen.

Selecteer een deelmethode en volg dan de instructies op het beeldscherm om het contact
te delen.

Contacten exporteren

1

Op het scherm Contacten gaat u naar

2

Tik op Exporteren naar opslag en volg de instructies op het beeldscherm om contacten
te exporteren.

> Instellingen > Importeren/exporteren.

De contacten worden geëxporteerd als .vcf-bestanden. U kunt deze .vcf-bestanden in
Bestanden zoeken en bekijken.
Contacten verwijderen
Verwijder contacten met behulp van de volgende methoden:
•

Houd het contact dat u wilt verwijderen, aangetikt en tik dan op Verwijderen.

•

Tik op het contact dat u wilt verwijderen en ga vervolgens naar

> Contact

verwijderen.
•

Op het scherm Contacten gaat u naar

> Instellingen > Contacten organiseren >

Meerdere contacten verwijderen, selecteert u de contacten die u wilt verwijderen en tikt u
vervolgens op

.
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Als u een contact wilt herstellen, gaat u naar

> Instellingen > Contacten organiseren >

Onlangs verwijderd op het scherm Contacten, houdt u het contact dat u wilt herstellen,
aangetikt en tikt u op

.

Contactgroepen beheren
U kunt op handige wijze e-mails of berichten naar meerdere contacten sturen door
contactgroepen aan te maken en te beheren. Uw apparaat groepeert contacten automatisch
op bedrijf, plaats en laatste contacttijd, maar u kunt ook nieuwe groepen aanmaken op basis
van uw voorkeuren.
Nieuwe groep

1

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten en tik op Groepen.

2

Tik op

3

In een chatgroep, tikt u op

, voer de groepsnaam in, zoals "Familie" of "Vrienden" en tik vervolgens op OK.
, volgt u de instructies op het beeldscherm om contacten

aan de groep toe te voegen en tikt u daarna op

.

Een contactgroep bewerken

1

Op het scherm Groepen selecteert u de groep die u wilt bewerken en tikt u op
een nieuw contact toe te voegen.

2

Tik op

om

voor Leden verwijderen, Groepsbeltoon, Groep verwijderen of Hernoemen.

Groepsberichten of e-mails verzenden
Op het scherm Groepen opent u een groep. U kunt vervolgens:
•

Op

tikken om een groepsbericht te verzenden.

•

Op

tikken om een groeps-e-mail te verzenden.

Contactgroepen verwijderen
Op het scherm Groepen voert u een van de volgende handelingen uit om een contactgroep
uit uw apparaat te verwijderen:
•

Houd de groep aangetikt en selecteer Verwijderen.

•

Tik op

, selecteer de groepen die u wilt verwijderen en tik op

.
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Persoonlijke informatie aanmaken
U kunt een visitekaartje met uw persoonlijke gegevens maken om met anderen te delen. U
kunt ook persoonlijke noodinformatie toevoegen, zodat u in een noodsituatie snel hulp kunt
inroepen.
Een persoonlijk visitekaartje maken

1

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten en tik op Mijn kaart.

2

Stel uw profielfoto in en voer persoonlijke gegevens in, zoals uw naam, werkadres en
telefoonnummer.

3

om automatisch een visitekaartje met een QR-code te maken.
Tik op
U kunt uw visitekaartje met behulp van de QR-code delen.

Noodinformatie toevoegen

1

Vanuit het scherm Contacten gaat u naar Mijn kaart > Noodinformatie.

2

Tik op TOEVOEGEN en stel uw persoonlijke, medische en noodcontactinformatie in.

3

Als u de informatie wilt wijzigen, tikt u op

via het scherm Noodgeval.

Als u noodcontacten hebt toegevoegd en in een noodgeval terecht komt, opent u het
vergrendelingsscherm voor het invoeren van uw wachtwoord, gaat u naar Noodoproep >
Noodinformatie > Noodcontacten en selecteert u een noodcontact om op te roepen.

Contactsporen wissen

1

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten en tik vervolgens op een contact om uw
contactsporen te wissen.

2

> Geschiedenis wissen > Wissen om alle oproep- en berichtenrecords voor
Ga naar
dat contact te verwijderen.

Telefoon
Een oproep plaatsen
Een nummer kiezen of een contact selecteren om een oproep te plaatsen
Gebruik een van de volgende methoden om een oproep te plaatsen:
•

Open Telefoon, voer een deel van een telefoonnummer, de eerste letter van een
contactnaam of de initialen van een contact in om een contact- te vinden en tik er dan op
om een oproep te plaatsen.

•

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten en zoek vervolgens naar een contact of
selecteer een contact in de contactenlijst om een oproep te plaatsen.

Tik op

om de oproep te beëindigen.
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Snelkiesnummers gebruiken
Als u snelkiezen voor een contact hebt opgezet, kunt u dat contact snel bellen met de
toegewezen nummertoets.

1

Ga naar Telefoon >
> Instellingen > Snelkiezer, selecteer een nummertoets en stel
vervolgens een contact voor dit snelkiesnummer in.

2

Daarna kunt u dit snelkiesnummer ingedrukt houden om dit contact rechtstreeks op te
roepen.

Op de aan/uit-knop drukken om een oproep te beëindigen
Druk tijdens een oproep op de aan/uit-knop om de oproep te beëindigen.
Ga naar Telefoon >

> Instellingen > Meer en schakel Aan/uit-knop beëindigt oproep

in.
Een oproepachtergrond instellen
Als u een achtergrond als achtergrond van de oproep wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

1

Ga naar Instellingen > Startscherm & achtergrond > Achtergrond.

2

Selecteer een foto en stel deze in als achtergrond.

U kunt ook een profielfoto instellen om te zorgen dat een contact op de oproepachtergrond
wordt weergegeven.

1

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten en selecteer vervolgens een contact.

2

Tik op
stellen.

en vervolgens op

om een profielfoto voor het geselecteerde contact in te

Een internationale oproep plaatsen

1

Neem contact op met uw mobiele provider om de internationale oproepservice te
activeren en er informatie over te vragen.

2

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten en selecteer vervolgens een contact om een
oproep te plaatsen.

3

Voor nummers die niet in de contactenlijst staan, opent u de kiezer en houdt u het getal 0
ingedrukt totdat het pictogram + wordt weergegeven. Voer de landcode en het
telefoonnummer in en tik vervolgens op

om een internationale oproep te plaatsen.

Telefoonlogboeken beheren
U kunt de telefoonlogboeken van hetzelfde contact of nummer samenvoegen, zodat uw
interface beter georganiseerd en beknopter is, of u kunt telefoonlogboeken zo nodig
verwijderen.
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Telefoonlogboeken samenvoegen

1

Ga naar Telefoon >

2

Selecteer Op contact en uw apparaat voegt de telefoonlogboeken van hetzelfde nummer
of contact automatisch samen.

> Instellingen > Telefoonlogboek samenvoegen.

Gemiste oproepen bekijken

1

Als u alle gemiste oproepen wilt weergeven, opent u Telefoon, veegt u over het
telefoonlogboek omlaag en tikt u vervolgens op het tabblad Gemist.
Alle gemiste oproepen worden rood weergegeven in het telefoonlogboek, zodat u ze snel
kunt identificeren. U kunt ze ook vinden op het scherm Alle.

2

Tik op
naast een vermelding in een telefoonlogboek om terug te bellen of een bericht
te verzenden.

Telefoonlogboeken verwijderen
Verwijder telefoonlogboeken met behulp van de volgende methoden:
•

Op het scherm Telefoon houdt u een vermelding aangetikt en tikt u op Invoer
verwijderen.

•

Op het scherm Telefoon gaat u naar

> Vermeldingen verwijderen, selecteert u de

vermeldingen die u wilt verwijderen en tikt u op Verwijderen.
•

Op het scherm Telefoon veegt u naar links op de vermelding die u wilt verwijderen en tikt
u vervolgens op

.

Een beltoon instellen
U kunt een gepersonaliseerde beltoon voor binnenkomende gesprekken instellen, afhankelijk
van uw voorkeuren.
Als u uw apparaat in uw zak draagt, zal het volume van de beltoon geleidelijk toenemen om
te voorkomen dat u belangrijke oproepen mist.
Als uw apparaat over twee simkaarten beschikt, configureert u afzonderlijke instellingen
voor simkaart 1 en simkaart 2.
Een muziekbeltoon instellen

1

> Instellingen > Beltoon.
Ga naar Telefoon >
U kunt ook gaan naar Instellingen > Geluiden & trillingen > Beltoon telefoon.

2

Selecteer een systeembeltoon of tik op Muziek op apparaat om een lokaal nummer als
beltoon in te stellen.

3

Als u een systeembeltoon selecteert, tikt u op Trilling op hetzelfde scherm en selecteert u
Gesynchroniseerd (standaard). Wanneer er een inkomende oproep is, zal uw apparaat
trillen met ritme terwijl de systeembeltoon wordt afgespeeld.
Niet alle producten ondersteunen een gesynchroniseerde trilling en beltoon.
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Een videobeltoon instellen
Stel een video als beltoon voor inkomende oproepen op uw apparaat in.

1

Ga naar Telefoon >
> Instellingen > Beltoon.
Of ga naar Instellingen > Geluiden & trillingen > Beltoon telefoon.

2

Tik op Videobeltonen en selecteer een video. U kunt dan een voorbeeld bekijken van hoe
het eruit ziet voor inkomende oproepen.

3

Tik op Instellen om de video als beltoon in te stellen.

Een beltoon voor een contact instellen
Stel een andere beltoon voor een specifiek contact in om duidelijker te kunnen
onderscheiden wanneer dat contact u oproept.

1

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten en selecteer dan het contact waarvoor u
een beltoon wilt instellen.

2

Op het scherm met de contactgegevens tikt u op Beltoon en selecteert u een beltoon.

Inkomende oproepen beheren
U kunt de functie Wisselgesprek gebruiken om inkomende oproepen te beantwoorden
wanneer u al een ander gesprek voert. Als u een oproep niet kunt beantwoorden, omdat uw
apparaat kapot is of omdat het netwerksignaal slecht is, kunt u ook Oproep doorschakelen
instellen om oproepen naar een ander nummer of een ander apparaat door te schakelen.
Een inkomende oproep beantwoorden of weigeren
Als u een oproep ontvangt wanneer het scherm is vergrendeld:
•

Sleep

naar rechts om de oproep te beantwoorden.

•

Sleep

naar links om de oproep te weigeren.

•

Tik op

om de oproep te weigeren en als antwoord een bericht te verzenden.

•

Tik op

om een herinnering in te stellen om terug te bellen.

Als u een oproep ontvangt wanneer het scherm is ontgrendeld:
•

Tik op

om de oproep te beantwoorden.

•

Tik op

om de oproep te weigeren.

•

Tik op

om de oproep te weigeren en als antwoord een bericht te verzenden.

•

Tik op

om een herinnering in te stellen om terug te bellen.
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Een inkomende oproep beantwoorden met luchtgebaren
Wanneer het u niet uitkomt om het scherm aan te raken, zoals wanneer u kookt of bezig
bent uw handen te wassen, kunt u luchtgebaren gebruiken om een inkomende oproep te
beantwoorden en de Handsfree-modus in te schakelen.

1

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Slimme detectie > In de lucht
drukken en controleer of In de lucht drukken is ingeschakeld.

2

Wanneer er een oproep binnenkomt, houdt u uw palm ongeveer 30–40 cm (ongeveer 12–
16 inch) van het scherm totdat
aan de bovenkant van het scherm wordt
weergegeven. Beweeg uw palm dan onmiddellijk wat dichter naar het scherm om de
oproep te beantwoorden.
Als uw apparaat geen In de lucht drukken-optie heeft, betekent dit dat deze functie niet
wordt ondersteund.

Oproepen snel beantwoorden
Wanneer er een oproep binnenkomt, kunt u snel opnemen door het apparaat naar uw oor op
te tillen. Als uw telefoon in de luidsprekermodus staat of als u een Bluetooth-oortelefoon
gebruikt, zorgt het optillen van het apparaat ervoor dat het apparaat wordt overgeschakeld
naar de oorstukmodus.
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Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Snelkoppelingen en gebaren >
Oproepen beantwoorden en zorg dat Oproepen beantwoorden is ingeschakeld.
Wisselgesprek inschakelen
Met de functie Wisselgesprek kunt u een inkomende oproep beantwoorden wanneer er op
dat moment al een oproep bezig is door de eerste oproep in de wacht te zetten. Deze functie
vereist ondersteuning van uw provider. Neem voor meer informatie contact op met uw
provider.
Ga naar Telefoon >

> Instellingen en ga vervolgens naar Meer > Wisselgesprek.

Als uw apparaat over twee simkaarten beschikt, configureert u afzonderlijke instellingen
voor simkaart 1 en simkaart 2.
Deze functie kan variëren afhankelijk van uw provider.
Een nieuwe inkomende oproep tijdens een gesprek beantwoorden

1

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt terwijl u al een gesprek voert, tikt u op
om de oproep te beantwoorden.

2

of tik op een vastgehouden oproep in de oproepenlijst om tussen de twee
Tik op
oproepen te wisselen.

Oproep doorschakelen inschakelen
Als de functie Oproep doorschakelen is ingeschakeld, worden oproepen die aan vooraf
ingestelde voorwaarden voldoen, automatisch naar een gespecificeerd telefoonnummer
doorgestuurd. Deze functie vereist ondersteuning van uw provider. Neem voor meer
informatie contact op met uw provider.

1

Open Telefoon, ga naar

2

Selecteer een doorschakelmethode en schakel deze methode in. Voer vervolgens het
doelnummer in en bevestig het.
U kunt het doorsturen van oproepen in hetzelfde pad annuleren.

> Instellingen en tik op Oproep doorschakelen.

Als uw apparaat over twee simkaarten beschikt, configureert u afzonderlijke instellingen
voor simkaart 1 en simkaart 2.
Deze functie kan variëren afhankelijk van uw provider.

Ongewenste oproepen filteren en blokkeren
Stel verschillende blokkeerregels in om verkopen, fraude en andere soorten spam-oproepen
te blokkeren.
Ongewenste oproepen filteren

1

Ga naar Telefoon >

> Geblokkeerd >

.
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Of ga naar Optimalisatie > Geblokkeerd >

2

.

Tik op Regels voor oproepblokkering en verwissel de schakelaars van de bijbehorende
blokkeringsregels.

Inkomende oproepen van specifieke nummers blokkeren
U kunt inkomende oproepen van specifieke nummers blokkeren met behulp van een van de
volgende methoden:
•

Ga naar Telefoon >

> Geblokkeerd >

> Blokkeerlijst, tik op

en voeg

vervolgens de telefoonnummers toe die u wilt blokkeren.
•

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten, tik op het contact dat u wilt blokkeren en
kies vervolgens

> Contact blokkeren.

Instellen of u meldingen voor geblokkeerde oproepen ontvangt
Ga naar Telefoon >

> Geblokkeerd >

> Meldingen ontvangen en stel in of u

meldingen wilt ontvangen wanneer oproepen worden geblokkeerd.
Geblokkeerde oproepen beheren
Op het scherm Geblokkeerd kunt u geblokkeerde oproepen beheren, zoals door nummers
terug te bellen, records te verwijderen of verzoeken in te dienen als een nummer onjuist is
gemarkeerd.
Ga naar Telefoon >
•

> Geblokkeerd. U kunt vervolgens:

Tik op een record en selecteer Bellen om nummers terug te bellen, selecteer Toevoegen
aan vertrouwde lijst of Contactpersoon toevoegen of tik op Verwijderen om
oproeprecords te verwijderen.

•

Tik op Wissen om geblokkeerde oproepen in batches te verwijderen.

•

Tik op Blokkeringsregels om de blokkeringsregels te wijzigen.

Noodgeval SOS en oproepen
Nood-SOS gebruiken
Als u zich in een noodsituatie bevindt, kunt u snel en in het geheim een SOS-bericht naar uw
noodcontacten sturen of een SOS-oproep naar uw noodcontacten plaatsen.

1

Ga naar Instellingen > Beveiliging > Nood-SOS en tik op Noodcontacten om een
noodcontact toe te voegen.

2

Schakel Automatisch SOS-bericht en Auto-SOS-oproep in en stel, volgens de instructies,
gerelateerde toestemmingen in.

Als u de functie Nood-SOS hebt ingeschakeld en er zich een noodsituatie voordoet, drukt u
vijf keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop. Uw apparaat stuurt dan automatisch een
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bericht met uw huidige locatie naar uw noodcontacten. Uw apparaat belt tevens één voor
één uw noodcontacten en speelt een vooraf opgenomen SOS-bericht af en eindigt de oproep
dan automatisch.
Als Auto-SOS-oproep wordt uitgeschakeld nadat het bericht is verzonden, zal uw apparaat
het scherm voor noodoproepen openen, vanwaar u snel een alarmnummer of een van uw
noodcontacten kunt bellen.
Noodoproepen plaatsen
In een noodgeval kunt u rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm van uw apparaat
noodoproepen plaatsen, zelfs als er geen signaal is.
Op de functie voor noodoproepen zijn lokale regels en regels van individuele mobiele
providers van toepassing. Netwerkproblemen of andere soorten interferentie kunnen tot
mislukte noodoproepen leiden.

1

Open het scherm voor het invoeren van uw wachtwoord vanaf het vergrendelscherm en
tik op Noodoproep. Als u zich in een gebied met een goed signaal bevindt en uw
apparaat een internetverbinding heeft, verkrijgt uw apparaat automatisch uw locatie en
geeft dit op het scherm weer.

2

om het nummer op te roepen. Tik in
Voer uw lokale noodoproepnummer in en tik op
plaats daarvan op Noodinformatie en selecteer een noodcontact om op te roepen.

Bewerkingen tijdens een oproep uitvoeren
Tijdens een gesprek wordt een menu in het gesprek weergegeven.
•

Tik op

om het audiokanaal op de luidspreker over te schakelen.

•

Tik op

om een andere oproep te starten. Deze functie vereist ondersteuning van uw

provider. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
•

Tik op

om de kiezer te gebruiken.

•

Tijdens een gesprek kunt u het oproepscherm verbergen en toegang tot andere apps
krijgen door met behulp van de huidige navigatiemodus naar het vorige scherm of het
startscherm van uw apparaat terug te keren.
Als u naar het oproepscherm wilt terugkeren, tikt u op het groene pictogram in de
statusbalk.

•

Tik op

om een oproep te beëindigen.

Berichten
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Berichten verzenden en beheren
U kunt berichten met tekst, emoji's, foto's, audiobestanden en meer verzenden en ontvangen.
U kunt uw berichten ook in de berichtenlijst beheren.
Berichten verzenden

1

Open Berichten en tik op

2

Op het scherm Nieuw bericht voert u de inhoud van uw bericht in. Tik op
soorten inhoud, zoals foto's en audiobestanden, toe te voegen.

3

In het vak voor de ontvanger tikt u op

.
om andere

, selecteert u contacten of contactgroepen en

tikt u op
.
Als u een groepsbericht wilt verzenden naar diegenen die niet in uw contactenlijst staan,
tikt u op een leeg gebied in het vak met ontvangers en voert u het telefoonnummer van
de ontvanger in. Tik op de Return-toets van het toetsenbord wanneer u klaar bent met
het invoeren van elk van de telefoonnummers.

4

Als u klaar bent met bewerken, tikt u op

om het bericht te verzenden.

Een conceptbericht opslaan
Vanuit het scherm Nieuw bericht tikt u tijdens het bewerken van een bericht op
(afhankelijk van uw apparaatmodel) of keert u terug naar het vorige scherm om het bericht
als concept op te slaan.
Verzending van een bericht annuleren
Op het scherm Berichten gaat u naar

> Instellingen > Geavanceerd en schakelt u

Berichten terugroepen in.
Binnen zes seconden nadat een bericht is verzonden, kunt u op het bericht dubbeltikken om
de verzending te annuleren.
Berichten weergeven en beantwoorden

1

Op het scherm Berichten selecteert u een contact om uw gesprekken te bekijken.

2

Als u een bericht wilt beantwoorden, voert u de inhoud van uw bericht in het tekstvak in
en tikt u op

.

Meldingen voor nieuwe berichten worden als banners in het meldingenpaneel weergegeven
en u kunt erop tikken om de berichten te beantwoorden.
Berichten als gelezen markeren
U kunt een van de volgende methoden gebruiken om berichten als gelezen te markeren:
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•

Nieuwe berichten worden in het meldingenpaneel weergegeven in de vorm van een banner
en u kunt ze daar als gelezen markeren.

•

Op het scherm Berichten veegt u over het bericht dat u als gelezen wilt markeren naar
links en tikt u vervolgens op

•

.

Op het scherm Berichten gaat u naar

> Alles als gelezen markeren.

Favoriete belangrijke berichten
U kunt een belangrijk bericht aan uw favorieten toevoegen, voor toekomstig gebruik.
Houd een bericht aangetikt, selecteer de berichten in een berichtenthread die u aan uw
favorieten wilt toevoegen en ga naar Meer > Favoriet of

> Meer > Favoriet.

Als u de berichten in uw favorieten wilt bekijken, opent u Berichten en gaat u naar

>

Favorieten.
Een bericht verwijderen
U kunt berichten verwijderen met behulp van de volgende methoden:
.

•

Op het scherm Berichten veegt u op het te verwijderen bericht naar links en tikt u op

•

Houd een bericht aangetikt, selecteer meerdere berichten die u wilt verwijderen en tik dan
op

. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Ongewenste berichten filteren en blokkeren
Stel verschillende blokkeerregels in, zoals uw blokkeerlijst, om verkopen, fraude en andere
soorten spam-berichten te blokkeren.
Ongewenste berichten blokkeren

1

Ga naar Berichten >

> Geblokkeerd >

Of ga naar Optimalisatie > Geblokkeerd >

2

.
.

Tik op Regels voor berichtblokkering en schakel Onbekende nummers blokkeren in.
Uw apparaat blokkeert dan alle berichten van onbekende nummers.

Berichten van specifieke nummers blokkeren

1

Ga naar Berichten >

2

Tik op
en voeg de nummers die u wilt blokkeren, toe. Sms- en mms-berichten die
door deze nummers worden verzonden, worden allemaal geblokkeerd.

> Geblokkeerd >

> Blokkeerlijst.
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Berichten met specifieke trefwoorden blokkeren

1

Ga naar Berichten >

2

en voeg de trefwoorden in waarop u wilt filteren. Alle berichten met deze
Tik op
trefwoorden worden geblokkeerd.

> Geblokkeerd >

> Blokkeerlijst met trefwoorden.

Als u de blokkering van berichten met een specifiek trefwoord wilt opheffen, houdt u het
trefwoord in de Blokkeerlijst met trefwoorden aangetikt en tikt u op Verwijderen.
Instellen of u meldingen ontvangt voor geblokkeerde berichten
Ga naar Berichten >

> Geblokkeerd >

> Meldingen ontvangen en stel in of u

meldingen wilt ontvangen wanneer er berichten zijn geblokkeerd.
Geblokkeerde berichten beheren
Op het scherm Geblokkeerd kunt u een geblokkeerd bericht beheren, zoals door records te
verwijderen, berichten te herstellen of verzoeken in te dienen als een nummer onjuist is
gemarkeerd.
Ga naar Berichten >
•

> Geblokkeerd. U kunt vervolgens:

Tik op een record en selecteer Herstellen naar berichten om dit bericht naar de app
Berichten te herstellen. Tik op Toevoegen aan vertrouwde lijst om het nummer dat bij dit
bericht hoort, aan de vertrouwde lijst toe te voegen. Tik op Verwijderen om het
berichtrecord te verwijderen.

•

Tik op Wissen om geblokkeerde berichten in batches te verwijderen.

•

Tik op Blokkeringsregels om de blokkeringsregels te wijzigen.

Agenda
Afspraken gebruiken
Afspraken helpen u bij het plannen van activiteiten in uw dagelijkse leven en werk, zoals het
bijwonen van zakelijke vergaderingen, het organiseren van sociale bijeenkomsten en het
uitvoeren van terugbetalingen op creditcards. U kunt afspraken toevoegen en herinneringen
instellen om u te helpen uw schema van tevoren te organiseren.
Een afspraak toevoegen

1

Open Agenda en tik op

2

Voer de details van de afspraak, zoals de titel, locatie en begin- en eindtijd, in.

3

Tik op Herinnering toevoegen om een tijd voor de afspraakherinnering in te stellen.

.
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4

Wanneer u klaar bent, tikt u op

.

Zoeken naar een afspraak

1

Op het scherm Agenda tikt u op

2

Voer de trefwoorden van uw afspraak, zoals de titel en locatie, in het zoekvak in.

.

Een afspraak delen

1

Open Agenda, tik vervolgens op een afspraak via een agendascherm of onder het tabblad
voor planning.

2

Tik op
om de afspraak te delen op de manier waarop u het liefst wilt worden
herinnerd.

Een afspraak verwijderen
Tik via het scherm Agenda op de afspraak die u wilt verwijderen en tik dan op

.

Een agendamelding instellen
Stel het meldingstype van de agenda in op basis van uw wensen. U kunt
statusbalkmeldingen, bannermeldingen en beltoonmeldingen instellen. Na het instellen van
de standaard herinneringstijd stuurt uw apparaat een melding op het gespecificeerde tijdstip.
Ga naar Agenda >
•

> Instellingen.

Tik op Standaard herinneringstijd of Herinneringstijd voor afspraken die een hele dag
duren om een herinneringstijd in te stellen.

•

Tik op Meldingen en schakel Meldingen toestaan in. Volg dan de instructies op het
beeldscherm om een meldingstype in te stellen.

Agenda-weergave-instellingen aanpassen
U kunt de agenda-weergave-instellingen aanpassen, zoals door het specificeren van de
begindag van de week en of de weeknummers moeten worden weergegeven.

1

Ga naar Agenda >

2

Selecteer de begindag van de week of zet de schakelaar aan om de weeknummers weer
te geven.

> Instellingen.

Alternatieve agenda's instellen
U kunt overschakelen op andere agenda's, zoals de Chinese maankalender of de Islamitische
kalender.
Ga naar Agenda >

> Instellingen > Alternatieve agenda's en selecteer een agenda die

u wilt gebruiken.
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Klok
Alarmen instellen
U kunt alarmen instellen om op specifieke tijden geluid af te spelen of te trillen.
Een alarm toevoegen

1

Ga naar Klok > Alarm, tik vervolgens op

2

Volg de instructies op het beeldscherm om de beltoon voor het alarm in te stellen, evenals
de herhaling, de duur van de beltoon en de snooze-duur.

3

Tik op

om een alarm toe te voegen.

om de instellingen op te slaan.

Een alarm wijzigen of verwijderen
Tik op een bestaand alarm om het te wijzigen of verwijderen.
Een alarm snoozen
Als u niet wilt opstaan wanneer een alarm afgaat, tikt u op de snooze-knop of drukt u op de
aan/uit-knop.
De snooze-lengte wordt ingesteld bij het creëren van het alarm.
Een alarm uitschakelen
Veeg wanneer een alarm afgaat naar links of rechts op de knop die onderaan het scherm
verschijnt om het alarm uit te schakelen.

Kladblok
Een notitie aanmaken
Om u te helpen snel uw gedachten en inspiraties bij te houden, kunt u notities aanmaken
met behulp van de modus Handgeschreven (om de inhoud te schrijven of tekenen) en de
modus Document scannen of in combinatie met Multi-schermsamenwerking.
Inhoud aan een notitie toevoegen

1

Ga naar Kladblok > Notities en tik op

2

Voer de titel en inhoud van de notitie in. U kunt dan als volgt te werk gaan:

.

•

Tik op

om een checklist toe te voegen.

•

Tik op

om de tekststijl, uitlijning van de alinea's en achtergrond te wijzigen.
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•

Tik op

om een foto in te voegen. Houd de foto aangetikt en sleep hem dan naar

de gewenste positie in de notitie.
•

Als u uw notities voor gemakkelijke toegang en weergave wilt organiseren,
categoriseert u een notitie nadat u die hebt voltooid.

3

Tik op

om de notitie op te slaan.

Een notitie toevoegen door documenten te scannen

1

Open Kladblok en ga naar Notities >

2

Lijn uw apparaatcamera uit met de foto of het bestand die of dat u wilt scannen en tik op

>

> Document scannen.

om te beginnen met scannen. De gescande pagina's worden in Kladblok opgeslagen.

3

Ga naar Tekst uitpakken > Opslaan > Afbeeldingen en tekst opslaan >
notitie op te slaan.

om de

Als uw apparaat deze optie niet heeft, betekent dit dat de functie niet wordt
ondersteund.
Notities aanmaken door certificaten of kaarten te scannen
U kunt certificaten of bankpassen scannen voor toekomstig gebruik, en watermerken
toevoegen om diefstal te voorkomen.

1

Open Kladblok en ga naar Notities >

2

Wijs met de camera naar het certificaat of de bankpas dat of die u wilt scannen en tik op

>

> Kaart toevoegen.

om ze één voor één of achtereenvolgend te scannen. Tik op
van de gescande exemplaren te bekijken.

om een voorbeeld

3

(Optioneel) Als u de gescande exemplaren handmatig rechttrekt, tikt u op
opnieuw een voorbeeld ervan te bekijken.

4

Als u een watermerk aan de gescande exemplaren wilt toevoegen, tikt u op Watermerk
op volledig scherm of Enkelvoudig watermerk.

5

Tik op

om het gewijzigde, gescande exemplaar in de notitie op te nemen.

6

Tik op

om de notitie op te slaan.

om

Een handgeschreven notitie toevoegen
U kunt een handgeschreven notitie toevoegen om gedachten en inspiraties die via tekst
moeilijk over te brengen zijn, vast te leggen.

1

Ga naar Kladblok > Notities en tik op

2

Tik op

.

om de gewenste inhoud in de geselecteerde kleur te schrijven of tekenen.
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3

Tik op

om de notitie op te slaan.

Notities aanmaken door te delen
U kunt webpagina’s, afbeeldingen, tekst en andere inhoud vanuit andere apps naar Kladblok
delen.
Niet alle apps ondersteunen deze functie.

1

Open de inhoud die u wilt delen (zoals een webpagina, afbeelding of tekst) in een app die
de deelfunctie ondersteunt.

2

Tik op de knop Delen en selecteer Kladblok.

3

Volg de instructies op het beeldscherm om de gedeelde inhoud in een bestaande notitie
op te slaan of een nieuwe notitie te maken.

Taken aanmaken
U kunt taken aanmaken om dagelijkse zaken, zoals boodschappenlijstjes, werktaken en
huishoudelijke klusjes, bij te houden.
Een taakitem toevoegen en er een herinnering voor instellen
U kunt een taakitem toevoegen en er een tijd- -herinnering voor instellen.
Als u het taakitem als belangrijk hebt gemarkeerd, verschijnt er een herinnering op volledig
scherm wanneer het scherm is vergrendeld.

1

Ga naar Kladblok > Taken en tik op

2

Voer uw taakitem in.

3

Tik op

4

Tik op

5

Tik op Opslaan om uw instellingen op te slaan.

.

, stel een tijdstip voor de herinnering in en tik op OK.
om het taakitem als belangrijk te markeren.

Herhaaldelijke herinneringen voor een taakitem instellen
Als u een tijd voor een taakitem specificeert, kunt u er een herhalingsmodus voor selecteren
(bijvoorbeeld Nooit, Elke dag, Elke week, Elke maand of Elk jaar). Uw apparaat zal u dan
herhaaldelijk laten weten dat u het taakitem op het gespecificeerde tijdstip moet uitvoeren.

Uw kladblok beheren
U kunt uw Kladblokitems op categorie sorteren en ze in verschillende mappen plaatsen,
ongewenste items verwijderen en items met andere mensen delen.
Tik bij het bekijken van een lijst met items of een afzonderlijk item in Kladblok op de
statusbalk boven aan het scherm om snel terug te keren naar het eerste item of het begin
van het item dat u bekijkt.
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App-vergrendeling gebruiken voor Kladblok of Een notitie vergrendelen
U kunt App-vergrendeling op Kladblok toepassen of een wachtwoord voor een notitie
instellen om uw privacy te beschermen.
De app-vergrendeling voor Kladblok inschakelen: ga naar Instellingen > Beveiliging >
App-vergrendeling, voer het schermvergrendelingswachtwoord in of pas het wachtwoord
voor app-vergrendeling aan volgens de aanwijzingen en zet vervolgens de schakelaar naast
Kladblok aan.
Een notitie vergrendelen: open de notitie die u in Kladblok wilt vergrendelen, ga naar

>

Vergrendeling toevoegen en volg de instructies op het beeldscherm. Als u uw notitie wilt
ontgrendelen, gaat u naar

> Vergrendeling verwijderen.

Als uw apparaat vingerafdruk- of gezichtsontgrendeling ondersteunt, kunt u als volgt snelle
verificatie gebruiken: ga naar Kladblok >

> Instellingen > Notitievergrendeling en

schakel vervolgens Ontgrendelen met vingerafdruk-id en Ontgrendelen met
Gezichtsherkenning in.
Kladblokitems op categorie sorteren
U kunt de Kladblok-items op categorie in verschillende mappen sorteren en labels in
verschillende kleuren toevoegen.
Sorteer Kladblok-items met behulp van een van de volgende methoden:
•

Op het scherm Alle notities veegt u over een notitie naar links, selecteert u

of

om

de notitie naar boven te verplaatsen of voegt u er een sterpictogram aan toe.
•

Op het scherm Alle notities of Alle taken veegt u over een item naar links, tikt u op
en selecteert u een categorie.

•

Houd een notitie- of taakitem aangetikt, selecteer de notities of taken die u onder dezelfde
categorie wilt onderbrengen en tik vervolgens op

om ze naar de doelcategorie te

verplaatsen.
Items in een Exchange-account kunnen niet worden verplaatst.
Kladblokitems synchroniseren
E-mailgegevens in Exchange synchroniseren: U kunt de gegevens in uw Exchange-account
naar Kladblok synchroniseren om belangrijke afspraken overal en altijd te kunnen vastleggen.

1

Meld u op uw apparaat bij Exchange aan.

2

Veeg vanuit de Exchange-maillijst omlaag om de notities en taken vanaf uw Exchangeaccount naar Kladblok te synchroniseren. De bijbehorende notities en taakitems worden
vervolgens automatisch gegenereerd.
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Er wordt automatisch een map die naar het Exchange-account wordt vernoemd,
aangemaakt voor gemakkelijk beheer.
Kladblokitems delen
U kunt Kladblokitems op de volgende manieren delen:
•

Als u een enkele notitie of taak wilt delen, opent u de notitie of taak die u wilt delen via
het scherm Alle notities of Alle taken, tikt u vervolgens op

en deelt u deze volgens de

instructies.
Notities kunnen worden gedeeld door op Als afbeelding, Als tekst, Exporteren als
document of Naar een ander apparaat te tikken.
Handgeschreven notities worden niet door Exporteren als document ondersteund en
andere soorten notities kunnen naar TXT- of HTML-bestanden worden geëxporteerd bij
het gebruik van Exporteren als document. U kunt opgeslagen notities als volgt
bekijken: open Bestanden, zoek naar en tik op Documents en tik dan op Notepad.
•

Als u meerdere notities wilt delen, opent u het scherm Alle notities, houdt u een notitie
aangetikt, selecteert u de notities die u wilt delen, tikt u vervolgens op

en deelt u ze

volgens de instructies.
Kladblokitems afdrukken

1

Op het scherm Alle notities opent u het item dat u wilt afdrukken.

2

Tik op
> Afdrukken, selecteer dan een printer en configureer de afdrukinstellingen
volgens de instructies.

Kladblokitems verwijderen
U kunt Kladblokitems verwijderen op een van de volgende manieren:
•

Op het scherm Alle notities of Alle taken veegt u over een item naar links en tikt u op
om het te verwijderen.

•

Houd een notitie of taakitem die of dat u wilt verwijderen aangetikt, selecteer de
selectievakjes van eventuele andere notities of taakitems die u ook wilt verwijderen en tik
dan op

.

Als u een verwijderd Kladblokitem wilt herstellen, tikt u op Alle notitiesof Alle taken,
selecteert u het item dat u wilt herstellen in Onlangs verwijderd en tikt u vervolgens op
.

Geluidsrecorder
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Geluidsrecorder

1

Open Geluidsrecorder en tik op

2

Tijdens een opname kunt u op Label tikken om een tag toe te voegen.

3

Als u klaar bent, tikt u op

4

U kunt een opname aangetikt houden om de opname te delen, hernoemen of
verwijderen.

5

U kunt ook over een opname naar links vegen om de opname te delen, bewerken of
verwijderen.

op te beginnen met opnemen.

om op te houden met opnemen.

Als u uw opnames wilt bekijken, opent u Bestanden en zoekt en opent u vervolgens de map
Sounds.
Een opname afspelen
Opnamebestanden worden vermeld op het startscherm van de Geluidsrecorder. Tik op een
opname om deze af te spelen.
Op het opname-afspeelscherm kunt u het volgende doen:
•

Tik op

om de gedempte delen over te slaan.

•

Tik op

om de afspeelsnelheid aan te passen.

•

Tik op

om een tag toe te voegen.

•

Tik op een tag om deze te hernoemen.

Een opname bewerken

1

Op het startscherm van de Geluidsrecorder tikt u op een opname.

2

Tik op Bewerken om de golfvorm van de opname weer te geven.

3

Versleep de begin- en eindbalken om de lengte van de clip aan te passen. Knijp uw
vingers op de golfvorm samen om in of uit te zoomen om de lengte van de clip preciezer
aan te passen.

4

Tik op Bijsnijden en selecteer Geselecteerde deel behouden of Geselecteerde deel
verwijderen.

Opnamen delen

1

Tik via het Geluidsrecorder-startscherm op de opname die u wilt delen.

2

Ga naar

3

Selecteer uw gewenste deelmethode en volg de instructies op het scherm voor het delen
van de opname.

> Delen.
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E-mail
E-mailaccounts toevoegen
Voeg uw e-mailaccount in de E-mail-app toe om uw apparaat voor handige e-mailtoegang
te gaan gebruiken.

1

Open E-mail op uw apparaat en selecteer vervolgens de standaard e-mail of maak een
keuze uit de beschikbare e-mailproviders.

2

Voer uw e-mailadres en wachtwoord in (of een afzonderlijk wachtwoord of
verificatiecode), tik op Aanmelden en volg de instructies op het beeldscherm om de
configuratie te voltooien. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en
controleert de serverinstellingen.

E-mails gebruiken
Selecteer een e-mailaccount, schrijf een e-mail en stuur die naar de e-mailadressen van de
ontvangers.
E-mails bewerken en verzenden

1

Open E-mail en tik op

2

Voer het e-mailadres van de ontvanger in of tik op
selecteren en tik dan op

.
om een contact of groep te

.

3

en voeg de adressen toe van ontvangers aan wie u de e-mail wilt CC'en of
Tik op
BCC'en.
Als u meer dan één e-mailaccount hebt, moet u ook het e-mailadres selecteren waar u de
e-mail vandaan wilt verzenden.

4

Schrijf de e-mail, voer het onderwerp in en tik dan op

.

Een e-mail als concept opslaan
Voer op het scherm Opstellen het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp of de emailinhoud in en tik op

om de e-mail als concept op te slaan.

Ga naar Postvak IN > Alle mappen weergeven > Concepten om concepten van e-mails te
bekijken.
Een e-mail beantwoorden

1

Op het scherm Postvak IN opent u de e-mail die u wilt beantwoorden.

2

om alleen de afzender van de e-mail te beantwoorden of tik op
Tik op
iedereen in de thread te beantwoorden.

om
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3

Nadat u uw antwoord hebt geschreven, tikt u op

.

Versleuteling voor uitgaande e-mails instellen
U kunt uitgaande e-mails versleutelen om uw vertrouwelijke informatie te beschermen.
Versleutelde e-mails kunnen alleen worden bekeken door ontvangers die de benodigde
digitale certificaten hebben, zodat de beveiliging van de informatie wordt gewaarborgd.

1

Een digitaal certificaat aanvragen en installeren.
U moet een digitaal certificaat van een betrouwbare derde certificaatautoriteit (CA)
aanvragen en installeren. De verwerkingsprocedure varieert tussen verschillende CA's.
Zie de website van de relevante CA voor meer informatie.

2

Vanuit het scherm Postvak IN gaat u naar

3

Tik op het account waarvoor u de versleuteling wilt instellen, tik op E-mailversleuteling
en schakel vervolgens Versleutel uitgaande e-mails in.

4

Als het certificaat is geïnstalleerd, selecteert u Versleutelingscertificaat en stelt u
Versleutelingsalgoritme in, afhankelijk van uw voorkeuren.
Als er geen certificaat is geïnstalleerd, schakelt u Versleutelde e-mails versturen zonder
certificaten te installeren in.

> Instellingen.

E-mailmeldingen instellen
Stel zo nodig een meldingsmodus voor uw e-mails in.

1

Ga naar E-mail >
toestaan in.

2

Selecteer het e-mailaccount waarvoor u meldingen wilt instellen, zet de schakelaar
Meldingen toestaan aan en selecteer dan een meldingsmodus.

> Instellingen > Algemeen > Meldingen en schakel Meldingen

E-mails bekijken en beheren
Ontvang, bekijk en beheer uw e-mails in het Postvak IN.
E-mails bekijken

1

Open E-mail en veeg dan over het scherm Postvak IN omlaag om de e-maillijst te
vernieuwen.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, tikt u op Postvak IN en selecteert u het emailaccount dat u wilt bekijken. U kunt ook bestanden in de map Ongelezen of
Verzonden van de lijst Mappen bekijken.

2

Open een e-mail en bekijk, beantwoord of verwijder de e-mail vervolgens of stuur hem
door.
Als u in een e-mail op de hoogte wordt gebracht van een belangrijke afspraak, gaat u
naar

3

> In agenda zetten om de afspraak naar uw agenda te importeren.

Veeg in het e-mailscherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te
bekijken.
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E-mails op onderwerp organiseren
Op het scherm Postvak IN gaat u naar

> Instellingen > Algemeen en schakelt u

Ordenen op onderwerp in.
Een e-mailcontact aan een groep toevoegen
U kunt e-mailgroepen maken om efficiënter te communiceren.

1

Op het scherm Postvak IN opent u een e-mail en gaat u naar
groep.

2

Voeg de afzender van de e-mail of de ontvanger aan de groep toe en tik op OK.

3

Op het scherm waar u een groep kunt selecteren, selecteert u een bestaande groep en tikt

> Toevoegen aan

u vervolgens op
om het contact in de groep op te slaan.
Of tik in plaats daarvan op Nieuwe groep maken, voer de groepsnaam in en tik dan op
Opslaan.
Als u eenmaal een groep hebt gemaakt, kunt u de groep in de vervolgkeuzelijst met
ontvangers selecteren om e-mails naar groepsleden te verzenden.
E-mails automatisch synchroniseren
Als het automatisch synchroniseren van e-mails is ingeschakeld, worden de e-mails op uw
apparaat automatisch gesynchroniseerd met de e-mails op de e-mailserver.

1

Vanuit het scherm Postvak IN gaat u naar

2

Tik op het account waarvan u de e-mails wilt synchroniseren en zet vervolgens de
schakelaar E-mail synchroniseren aan.

3

Tik op Synchronisatieschema om de automatische synchronisatieperiode in te stellen.

> Instellingen.

Zoeken naar e-mails
Op het scherm Postvak IN tikt u op het zoekvak en voert u vervolgens trefwoorden in, zoals
het onderwerp of de inhoud van de e-mail.
Belangrijke e-mails markeren
Markeer een e-mail met een ster als belangrijk voor verdere acties of toekomstige referentie.
Open E-mail en tik op het

-pictogram naast de e-mail die u als belangrijk wilt markeren.

Tik op een e-mailvak, zoals Postvak IN en zoek de Met ster-map in de Mappen-lijst om de
e-mails met ster te controleren. Tik op

naast een e-mail om de markering op te heffen.

Van weergavemodus voor e-mail wisselen
U kunt tussen twee weergavemodi voor e-mail wisselen, afhankelijk van uw voorkeur.
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Op het Postvak IN-scherm tikt u op

en selecteert u Gespreksweergave of

Lijstweergave.
E-mails worden standaard in Lijstweergave weergegeven. Bepaalde bewerkingen worden
mogelijk niet ondersteund nadat u bent overgeschakeld op Gespreksweergave.
E-mails verwijderen
Houd op het scherm Postvak IN de e-mail die u wilt verwijderen, aangetikt, tik op eventuele
andere e-mails die u ook wilt verwijderen en tik dan op

.

Meerdere e-mailaccounts beheren
U kunt meerdere e-mailaccounts toevoegen en beheren.
Meerdere e-mailaccounts toevoegen

1

Ga naar E-mail >

2

Selecteer een bestaande e-mailserviceprovider of voer een nieuw e-mailadres en
wachtwoord in om een e-mailaccount toe te voegen.

> Instellingen > Account toevoegen.

Tussen e-mailaccounts schakelen
Op het scherm Postvak IN tikt u op Postvak IN en selecteert u het e-mailaccount dat u wilt
gebruiken.
Accountnaam en handtekening wijzigen
Op het scherm Postvak IN gaat u naar

> Instellingen, selecteert u een account en stelt

u uw bijbehorende Accountnaam, Handtekening en Standaardaccount in.
Afmelden bij een e-mailaccount
Op het scherm Postvak IN gaat u naar

> Instellingen, selecteert u een account en tikt u

op Account verwijderen.

VIP-contacten beheren
Belangrijke e-mailcontacten kunnen als VIP-contacten worden toegevoegd. E-mails van VIPcontacten worden automatisch in het VIP-postvak IN opgeslagen.
Een VIP-contact toevoegen
U kunt VIP-contacten toevoegen met behulp van de volgende methoden:
•

Ga naar E-mail >

> Instellingen > VIP-contacten. Op het scherm VIP-lijst kiest u

Toevoegen > Aanmaken of tikt u op Toevoegen vanuit contacten.
•

Open een e-mail, tik op de ontvanger of afzender en tik vervolgens op Toevoegen aan
VIP-lijst in het pop-updialoogvenster.
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Een VIP-contact verwijderen

1

Ga naar E-mail >

2

Op het scherm VIP-lijst tikt u op

3

Selecteer het VIP-contact dat u wilt verwijderen en tik dan op

> Instellingen > VIP-contacten.
.
.

Kompas
Kompas
Routebeschrijvingen en coördinaten bekijken met behulp van het Kompas
Kompas toont u de richting waar uw apparaat naar wijst, evenals uw huidige lengtegraad en
breedtegraad.

1

U kunt Kompas op de volgende manieren openen:
•

Veeg vanaf het midden van het startscherm omlaag om het zoekvak weer te geven en
zoek naar Kompas. Het eerste resultaat is de voorgeïnstalleerde Kompas-app.

•

2

Zoek Kompas in de map Tools.

U kunt routebeschrijvingen en coördinaten op een van de volgende manieren vinden:
•

Als u uw apparaat horizontaal houdt, geeft het kompasscherm een wijzer weer, samen
met de richting waarin uw apparaat wijst en uw huidige coördinaten.

•

Als u uw apparaat verticaal houdt, geeft het kompasscherm de zoeker van de camera
aan de achterzijde op uw apparaat weer, samen met de richting waarin uw apparaat
wijst en uw huidige coördinaten.

Als u uw huidige richting wilt vergrendelen, tikt u op de zonnewijzer van het kompas. De
wijzermarkeringen worden blauw als u van uw koers afwijkt.
Houd voor een meer nauwkeurige positie uw apparaat horizontaal of verticaal wanneer u het
kompas gebruikt.

App-tweeling
App-tweeling inschakelen
Met App-tweeling kunt u zich tegelijkertijd bij twee WhatsApp- of Facebook-accounts
aanmelden, zodat u werk en privé apart kunt houden.
App-tweeling wordt slechts door bepaalde apps ondersteund.
Ga naar Instellingen > Apps > App-tweeling en zet de schakelaar voor de app waarop u de
functie wilt toepassen, aan of uit.
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De tweeling-app wordt vervolgens op het startscherm weergegeven.

Optimalisatie
Apparaatopslag opschonen
U kunt Opschonen in Optimalisatie gebruiken om te scannen naar overbodige of grote
bestanden, zoals app-resten, ongewenste installatiepakketten, WeChat-gegevens en meer. Na
detectie kunt u kiezen of u de gesuggereerde bestanden al dan niet wilt verwijderen.

1

Open Optimalisatie en tik dan op Opschonen.

2

Wanneer de scan is voltooid, tikt u op Opschonen na elk item en verwijdert u bestanden
die u niet nodig hebt.

Systeemafval automatisch opschonen

1

Open Optimalisatie en tik op Opschonen.

2

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag. Uw apparaat zal dan automatisch het
systeemafval opschonen.

Systeemafval handmatig opschonen
Naast het automatisch opschonen detecteert uw apparaat ook afvalbestanden en beveelt u
aan ze handmatig op te schonen.
Op het scherm Opschonen tikt u op Opschonen naast een categorie, selecteert u de items
die u wilt opschonen en tikt u op VERWIJDEREN .
Dubbele bestanden opschonen
Optimalisatie kan dubbele bestanden op uw apparaat identificeren.
Op het scherm Opschonen tikt u op Dubbele bestanden en selecteert u ongewenste
bestanden om te verwijderen.

Dataverbruik beheren
Open Optimalisatie en tik dan op Dataverbruik om het dataverbruik te bekijken en de
netwerktoegang te beheren.
Apps met een hoog dataverbruik bekijken en beheren

1

U kunt zien hoeveel data uw apps ten opzichte van elkaar gebruiken door naar
Dataverbruik van deze maand in het scherm Dataverbruik te gaan.

2

Tik op een app met een hoog dataverbruik om limieten voor het verbruik van mobiele
data, roamingdata of achtergronddata voor die app in te stellen.

Toestemming tot netwerktoegang van een app bekijken en instellen
Op het scherm Dataverbruik tikt u op Netwerktoegang en wijzigt u vervolgens de
instellingen voor apps die een grote hoeveelheid data verbruiken (zoals apps die video
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streamen), zodat die apps alleen kunnen worden gebruikt als u met een wifinetwerk bent
verbonden.
Slimme databesparing in- of uitschakelen
Schakel Slimme databesparing in om te voorkomen dat apps op de achtergrond mobiele data
gebruiken.

1

Op het scherm Dataverbruik tikt u op Slimme databesparing en schakelt u het in. Het
pictogram

2

wordt dan op de statusbalk weergegeven.

Als u wilt dat bepaalde apps onbeperkte toegang krijgen, zelfs als ze op de achtergrond
worden uitgevoerd, verwisselt u de schakelaars voor deze apps.

Ongewenste oproepen filteren en blokkeren
Stel verschillende blokkeerregels in om verkopen, fraude en andere soorten spam-oproepen
te blokkeren.
Ongewenste oproepen filteren

1

Ga naar Telefoon >

> Geblokkeerd >

Of ga naar Optimalisatie > Geblokkeerd >

2

.
.

Tik op Regels voor oproepblokkering en verwissel de schakelaars van de bijbehorende
blokkeringsregels.

Inkomende oproepen van specifieke nummers blokkeren
U kunt inkomende oproepen van specifieke nummers blokkeren met behulp van een van de
volgende methoden:
•

Ga naar Telefoon >

> Geblokkeerd >

> Blokkeerlijst, tik op

en voeg

vervolgens de telefoonnummers toe die u wilt blokkeren.
•

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten, tik op het contact dat u wilt blokkeren en
kies vervolgens

> Contact blokkeren.

Instellen of u meldingen voor geblokkeerde oproepen ontvangt
Ga naar Telefoon >

> Geblokkeerd >

> Meldingen ontvangen en stel in of u

meldingen wilt ontvangen wanneer oproepen worden geblokkeerd.
Geblokkeerde oproepen beheren
Op het scherm Geblokkeerd kunt u geblokkeerde oproepen beheren, zoals door nummers
terug te bellen, records te verwijderen of verzoeken in te dienen als een nummer onjuist is
gemarkeerd.
Ga naar Telefoon >

> Geblokkeerd. U kunt vervolgens:
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•

Tik op een record en selecteer Bellen om nummers terug te bellen, selecteer Toevoegen
aan vertrouwde lijst of Contactpersoon toevoegen of tik op Verwijderen om
oproeprecords te verwijderen.

•

Tik op Wissen om geblokkeerde oproepen in batches te verwijderen.

•

Tik op Blokkeringsregels om de blokkeringsregels te wijzigen.

Ongewenste berichten filteren en blokkeren
Stel verschillende blokkeerregels in, zoals uw blokkeerlijst, om verkopen, fraude en andere
soorten spam-berichten te blokkeren.
Ongewenste berichten blokkeren

1

Ga naar Berichten >

> Geblokkeerd >

.

Of ga naar Optimalisatie > Geblokkeerd >

2

.

Tik op Regels voor berichtblokkering en schakel Onbekende nummers blokkeren in.
Uw apparaat blokkeert dan alle berichten van onbekende nummers.

Berichten van specifieke nummers blokkeren

1

Ga naar Berichten >

2

Tik op
en voeg de nummers die u wilt blokkeren, toe. Sms- en mms-berichten die
door deze nummers worden verzonden, worden allemaal geblokkeerd.

> Geblokkeerd >

> Blokkeerlijst.

Berichten met specifieke trefwoorden blokkeren

1

Ga naar Berichten >

2

Tik op
en voeg de trefwoorden in waarop u wilt filteren. Alle berichten met deze
trefwoorden worden geblokkeerd.

> Geblokkeerd >

> Blokkeerlijst met trefwoorden.

Als u de blokkering van berichten met een specifiek trefwoord wilt opheffen, houdt u het
trefwoord in de Blokkeerlijst met trefwoorden aangetikt en tikt u op Verwijderen.
Instellen of u meldingen ontvangt voor geblokkeerde berichten
Ga naar Berichten >

> Geblokkeerd >

> Meldingen ontvangen en stel in of u

meldingen wilt ontvangen wanneer er berichten zijn geblokkeerd.
Geblokkeerde berichten beheren
Op het scherm Geblokkeerd kunt u een geblokkeerd bericht beheren, zoals door records te
verwijderen, berichten te herstellen of verzoeken in te dienen als een nummer onjuist is
gemarkeerd.
Ga naar Berichten >

> Geblokkeerd. U kunt vervolgens:
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•

Tik op een record en selecteer Herstellen naar berichten om dit bericht naar de app
Berichten te herstellen. Tik op Toevoegen aan vertrouwde lijst om het nummer dat bij dit
bericht hoort, aan de vertrouwde lijst toe te voegen. Tik op Verwijderen om het
berichtrecord te verwijderen.

•

Tik op Wissen om geblokkeerde berichten in batches te verwijderen.

•

Tik op Blokkeringsregels om de blokkeringsregels te wijzigen.

Phone Clone
Phone Clone gebruiken om gegevens naar uw nieuwe apparaat te
verplaatsen
Met Phone Clone kunt u snel en soepel alle basisgegevens (met inbegrip van contacten,
agenda, afbeeldingen en video's) van uw oude apparaat naar uw nieuwe apparaat
verplaatsen.
Gegevens vanaf een Huawei- of ander Android-apparaat overbrengen

1

Op uw nieuwe apparaat opent u de app Phone Clone of gaat u naar Instellingen >
Systeem & updates > Phone Clone, tikt u op Dit is het nieuwe apparaat en selecteert u
Huawei of Overige Android.

2

Volg de instructies op het beeldscherm van uw oude apparaat om Phone Clone te
downloaden en installeren.

3

Op het oude apparaat opent u de app Phone Clone, tikt u op Dit is het oude apparaat
en volgt u de instructies op het beeldscherm om het oude apparaat met uw nieuwe
apparaat te verbinden door een code te scannen of door handmatig een verbinding tot
stand te brengen.

4

Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en tikt u op Volgende >
Overdragen om met klonen te beginnen.
U kunt in AppGallery zoeken naar Android-versies die Phone Clone ondersteunen en
meer informatie op het gegevensscherm van de app bekijken.

Gegevens overzetten vanaf een iPhone of iPad

1

Op het nieuwe apparaat gaat u naar de app Phone Clone of gaat u naar Instellingen >
Systeem & updates > Phone Clone, tikt u op Dit is het nieuwe apparaat en selecteert u
iPhone/iPad.

2

Volg de instructies op het beeldscherm om Phone Clone op uw oude apparaat te
downloaden en installeren.

3

Op het oude apparaat opent u de app Phone Clone, tikt u op Dit is het oude apparaat
en volgt u de instructies op het beeldscherm om het oude apparaat met uw nieuwe
apparaat te verbinden door een code te scannen of door handmatig een verbinding tot
stand te brengen.
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4

Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en volgt u daarna de
instructies op het beeldscherm om het klonen van gegevens uit te voeren.
U kunt in de App Store zoeken naar iOS-versies die Phone Clone ondersteunen en meer
informatie op het gegevensscherm van de app bekijken.
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Zoeken naar opties in Instellingen
Snel vinden wat u zoekt
Bent u het beu om steeds maar door vele lagen met instellingen te moeten ploeteren? Zoek
er gewoon naar met behulp van het zoekvak.
•

Veeg vanaf het midden van het scherm omlaag om het zoekvak weer te geven. Voer de
naam van een instelling in om zoekresultaten te verkrijgen.

•

Open Instellingen en voer de naam van een instelling in het zoekvak aan de bovenkant
van het scherm in om zoekresultaten te verkrijgen.

Wifi
Inleiding tot wifi
Via wifi een verbinding met het internet maken is een effectieve manier om mobiele data te
besparen. U kunt ook de controle van wifibeveiliging inschakelen om riskante hotspots te
vermijden en veilige internettoegang te waarborgen.
Verbinden met een wifinetwerk
Wees extra voorzichtig bij het maken van een verbinding met een gratis openbare
wifihotspot om beveiligingsrisico's te vermijden, evenals economisch verlies door het
lekken van uw persoonlijke gegevens.

1

Ga naar Instellingen > Wifi en schakel Wifi in.

2

Maak op het scherm Wifi verbinding met een wifinetwerk met behulp van een van de
volgende methoden:
•

Selecteer onder Beschikbaar een wifinetwerk om verbinding mee te maken. Voor
versleutelde netwerken is een wachtwoord nodig.

•

Als u handmatig een wifinetwerk wilt toevoegen, scrolt u omlaag naar de onderkant
van het scherm, tikt u op Netwerk toevoegen en voert u wanneer u daarom wordt
gevraagd, de SSID en het wachtwoord in om de verbinding te voltooien.

Het pictogram

dat op de statusbalk wordt weergegeven, betekent dat het apparaat met

wifi is verbonden.

Gegevens overdragen met behulp van Wi-Fi Direct
U kunt Wi-Fi Direct gebruiken om gegevens tussen Huawei-apparaten over te dragen. Met
Wi-Fi Direct kunt u sneller dan met Bluetooth grote bestanden naar een apparaat in de buurt
overdragen, zonder dat u de apparaten aan elkaar hoeft te koppelen.
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1

Ga op het ontvangende apparaat naar Instellingen > Wifi en schakel Wifi in.

2

Ga vervolgens naar Meer instellingen > Wi-Fi Direct om te beginnen met zoeken naar
apparaten in de buurt waarop Wi-Fi Direct is ingeschakeld.

3

Op het verzendende apparaat selecteert u de bestanden die u wilt delen door ze aangetikt
te houden, tikt u op
en selecteert u Wi-Fi Direct.
Deze stappen kunnen variëren als u bestanden rechtstreeks vanuit een app deelt.

4

Tik op het pictogram van het ontvangende apparaat om een verbinding tot stand te
brengen en de bestanden vervolgens te delen.

5

Op het ontvangende apparaat accepteert u het verzoek tot overdracht van Wi-Fi Direct.

Zoek en open vervolgens de map Wi-Fi Direct in Bestanden om de ontvangen bestanden te
bekijken.

Met behulp van Wifi+ een netwerk selecteren
Als Wifi+ is ingeschakeld en uw apparaat een wifinetwerk detecteert waarmee eerder een
verbinding tot stand is gebracht of dat vrij is, wordt wifi automatisch ingeschakeld en wordt
er een verbinding met het netwerk tot stand gebracht. Uw apparaat evalueert tevens de
kwaliteit van het huidige wifinetwerk en schakelt over op mobiele data als het wifisignaal
slecht is.

1

Ga naar Instellingen > Wifi.

2

Tik op Meer instellingen > Wifi+ en schakel Wifi+ in of uit.

Mobiele data
Verbinding maken met mobiele data
Maak verbinding met een mobiel netwerk om altijd en overal van vloeiende internettoegang
te profiteren.
Mobiele data inschakelen

1

Abonneer u eerst op mobieledataservices voor uw simkaart.

2

Maak verbinding met het mobiele netwerk met behulp van een van de volgende
methoden:
•

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven, tik op

om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk

van uw apparaatmodel) uit te vouwen en schakel dan Mobiele gegevens in.
•

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Mobiele data en schakel Mobiele data in.

Schakel de mobieledataservice uit wanneer u deze niet nodig hebt om op batterijverbruik en
mobiele data te besparen.
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Wisselen tussen dubbele simkaarten
Als u twee simkaarten in uw apparaat hebt geplaatst, kunt u een snelkoppelingsschakelaar
gebruiken om snel tussen de twee simkaarten te wisselen.

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel weer
te geven, tik op
om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw
apparaatmodel) uit te vouwen en schakel dan Mobiele gegevens in.

2

Tik op de tekst onder
, selecteer de doel-simkaart in het venster dat wordt
weergegeven en tik daarna op OK.

5G inschakelen
5G verwijst naar de vijfde generatie van mobiele communicatietechnologie. Vergeleken met
een 4G-netwerk heeft een 5G-netwerk een hogere gegevensoverdrachtsnelheid en een
kortere vertraging.
Wanneer er twee simkaarten zijn geplaatst, ondersteunt alleen de standaardsimkaart voor
mobiele data 5G en ondersteunt de andere simkaart alleen 4G/3G/2G.
•

5G-services zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

•

Niet alle apparaten ondersteunen 5G.

1

De 5G-service is afhankelijk van de ondersteuning van uw netwerkprovider en de inzet
van relevante diensten. Neem contact op met uw provider om de 5G-service te activeren.

2

Als er twee simkaarten in uw apparaat zijn geplaatst, gaat u naar Instellingen > Mobiel
netwerk > SIM-beheer en stelt u SIM 1 of SIM 2 als standaardsimkaart voor mobiele
data in.

3

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Mobiele data en schakel 5G in als
standaardsimkaart voor mobiele data.
De methode voor het inschakelen van 5G kan variëren, afhankelijk van de
netwerkprovider.

De 5G-service is mogelijk vanwege frequentie-interferentie met het netwerk van de provider
niet beschikbaar in bepaalde regio's.

Dual sim-instellingen configureren
Als er twee simkaarten in uw apparaat zijn geplaatst, kunt u de standaard simkaart voor
mobiele data instellen en de standaard simkaart voor oproepen en oproepen tussen de twee
simkaarten doorschakelen.
Deze functie is alleen van toepassing op apparaten met dubbele sim.
De standaard simkaart voor mobiele data en de standaard simkaart voor oproepen
instellen
Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > SIM-beheer en stel simkaart 1 of simkaart 2 in als
de standaardsimkaart voor mobiele data of oproepen.
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Oproepen doorschakelen tussen simkaarten inschakelen
Als u het doorschakelen van oproepen voor beide simkaarten hebt ingeschakeld, worden
inkomende oproepen naar een simkaart die niet beschikbaar is, naar de andere
doorgeschakeld.
Deze functie vereist ondersteuning van uw provider. Neem voor meer informatie contact
op met uw provider.

1

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > SIM-beheer > Oproep doorschakelen tussen
simkaarten.

2

Selecteer een modus voor oproep doorschakelen en zet de bijbehorende schakelaar aan.
Oproep doorschakelen tussen simkaarten wordt ingeschakeld wanneer het voor beide
simkaarten is geconfigureerd.

Uw netwerkverbinding met andere apparaten delen
Als Persoonlijke hotspot eenmaal is ingeschakeld, kunt u uw mobiele data-netwerk of
wifinetwerk waarmee uw apparaat momenteel is verbonden, met andere apparaten delen.
Uw netwerk via persoonlijke hotspot delen
•

De instellingenitems variëren per apparaat. Als uw apparaat een specifiek item niet
weergeeft, betekent dit dat de bijbehorende functie niet wordt ondersteund.

•

Bepaalde wifi-netwerken waarvoor verificatie nodig is, kunnen niet worden gedeeld.

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Persoonlijke hotspot en schakel Persoonlijke
hotspot in. De mobiele data of wifi-netwerkverbinding van uw apparaat kan vervolgens met
andere apparaten worden gedeeld.
U kunt ook het volgende voor de persoonlijke hotspot uitvoeren:
•

Apparaatnaam instellen.

•

Wachtwoord instellen.

•

Op Verbonden toestellen tikken om de lijst met verbonden apparaten en de blokkeerlijst
te bekijken. Op een apparaat in de lijst Verbonden toestellen tikken om het naar de lijst
Blokkeerlijst te verplaatsen, volgens de instructies. U kunt ook een apparaat uit de lijst
verwijderen.

•

Als u een mobieledatanetwerk deelt, kunt u ook op Meer tikken om Datalimiet en APband in te stellen.

Uw netwerk via Bluetooth delen

1

Ga naar Instellingen > Bluetooth en schakel Bluetooth in. Selecteer een apparaat en
volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om de koppeling te voltooien.

2

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Persoonlijke hotspot > Meer en schakel
Bluetooth-tethering in.
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3

Op het instellingenscherm van Bluetooth van het gekoppelde apparaat tikt u op
naast de naam van uw apparaat en schakelt u Internettoegang in om uw netwerk te
delen.

Uw netwerk via USB delen

1

Gebruik een USB-kabel om uw apparaat aan te sluiten op uw computer.

2

Op uw apparaat gaat u naar Instellingen > Mobiel netwerk > Persoonlijke hotspot >
Meer en schakelt u USB-tethering in om uw mobiele data of het momenteel verbonden
wifi-netwerk te delen.

Dataverbruik beheren
Open Optimalisatie en tik dan op Dataverbruik om het dataverbruik te bekijken en de
netwerktoegang te beheren.
Apps met een hoog dataverbruik bekijken en beheren

1

U kunt zien hoeveel data uw apps ten opzichte van elkaar gebruiken door naar
Dataverbruik van deze maand in het scherm Dataverbruik te gaan.

2

Tik op een app met een hoog dataverbruik om limieten voor het verbruik van mobiele
data, roamingdata of achtergronddata voor die app in te stellen.

Toestemming tot netwerktoegang van een app bekijken en instellen
Op het scherm Dataverbruik tikt u op Netwerktoegang en wijzigt u vervolgens de
instellingen voor apps die een grote hoeveelheid data verbruiken (zoals apps die video
streamen), zodat die apps alleen kunnen worden gebruikt als u met een wifinetwerk bent
verbonden.
Slimme databesparing in- of uitschakelen
Schakel Slimme databesparing in om te voorkomen dat apps op de achtergrond mobiele data
gebruiken.

1

Op het scherm Dataverbruik tikt u op Slimme databesparing en schakelt u het in. Het
pictogram

2

wordt dan op de statusbalk weergegeven.

Als u wilt dat bepaalde apps onbeperkte toegang krijgen, zelfs als ze op de achtergrond
worden uitgevoerd, verwisselt u de schakelaars voor deze apps.

Gegevensroaming inschakelen
Zodra u de internationale roamingservice hebt geactiveerd, kunt u deze functie inschakelen
om mobiele data te gebruiken wanneer u in het buitenland reist.
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•

Deze functie vereist ondersteuning van uw provider. Neem voor meer informatie
contact op met uw provider.

•

Voor het gebruik van de internationale roamingservice kunnen kosten in rekening
worden gebracht. Neem contact op met uw provider voor meer informatie over hoe
gegevensroamingkosten in rekening worden gebracht.

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk > Mobiele data en schakel Gegevensroaming in.
Als uw apparaat over twee simkaarten beschikt, configureert u afzonderlijke instellingen voor
simkaart 1 en simkaart 2.

Meer verbindingen
Bestanden tussen uw apparaat en computer delen met Huawei Share
U kunt Huawei Share gebruiken om gemakkelijk draadloos bestanden tussen uw apparaat en
een computer (Windows of macOS) te delen.
Bestanden delen vanaf uw apparaat naar uw computer
Deel bestanden tussen uw apparaat en uw computer met Huawei Share. U krijgt dan
eenvoudig vanaf uw computer toegang tot de gedeelde mappen op uw apparaat.
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De afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter referentie.

1

Zorg dat uw apparaat en de computer op hetzelfde wifinetwerk zijn aangesloten.

2

Op uw apparaat opent u de instellingen van Huawei Share en schakelt u Huawei Share
en Computer delen in.

3

Noteer de naam weergegeven naast Weergegeven naam op computers en de
gebruikersnaam en het wachtwoord onder Verificatie.

4

Voer de volgende handelingen uit op een op Windows gebaseerde computer (desktop of
laptop) of een op macOS gebaseerde computer (laptop):
•

Windows: Ga naar Deze PC (Computer) > Netwerk.

•

macOS: Ga naar Finder > Go > Netwerk.
Deze functie is momenteel alleen beschikbaar op Macs met macOS 10.8 tot 10.14.

5

Vanaf uw computer dubbelklikt u op de naam van uw apparaat en voert u de
gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u hebt genoteerd.

6

Open een gedeelde map, zoals de map Interne opslag of Album, om bestanden vanaf uw
apparaat op uw computer weer te geven, te bewerken of ernaar te kopiëren, of andersom.
Wijzigingen die in bestanden van gedeelde mappen op uw computer worden aangebracht,
worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd, en andersom.

Bestanden delen tussen uw apparaat en een computer
U kunt Huawei Share gebruiken om bestanden te delen tussen uw apparaat en Huaweicomputer.

1

Veeg vanaf de rechterbovenrand van uw apparaat omlaag om het Bedieningspaneel
weer te geven, tik op
om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van
uw apparaatmodel) uit te vouwen en schakel vervolgens Huawei Share in.

2

Open PC Manager op uw computer en schakel Huawei Share in.

U kunt bestanden op de volgende manieren overdragen:
Vanaf uw apparaat naar uw computer:

1

Op uw apparaat houdt u de over te dragen bestanden aangetikt om ze te selecteren en
tikt u vervolgens op Delen.

2

Vanuit de apparaatlijst selecteert u de naam van de doelcomputer.

3

In het weergegeven dialoogvenster op uw computer, klikt u op Accepteren.

4

Als de overdracht is gelukt, wordt de map waarin de overgedragen bestanden zijn
opgeslagen, automatisch op uw computer geopend voor gemakkelijke toegang.

Vanaf uw computer naar uw apparaat:
•

Overdragen door delen

1

Klik via de computer met uw rechtermuisknop op de bestanden die moeten worden
overgedragen en selecteer Huawei Share.

2

Selecteer uw apparaat in de apparaatlijst die verschijnt.
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3
•

In het op uw apparaat weergegeven dialoogvenster tikt u op Accepteren.

Overdragen door te slepen

1
2

Selecteer het over te dragen bestand en versleep het naar het betreffende apparaat op
het Huawei Share-scherm.
In het op uw apparaat weergegeven dialoogvenster tikt u op Accepteren.
Zorg dat PC Manager versie 11.1 of later wordt uitgevoerd.

Verbinden met een VPN-netwerk
Een virtueel particulier netwerk (VPN) is een tijdelijke verbinding die een privénetwerk
uitbreidt naar een openbaar netwerk, waarbij de gegevensverzending wordt versleuteld om
beveiliging te leveren.
Als u buiten kantoor werkt, kunt u een VPN gebruiken om veilig toegang te krijgen tot het
intranet van uw bedrijf.
De volgende types servers worden ondersteund:
•

PPTP: staat voor Point-to-Point Tunneling Protocol en biedt MPPE-versleuteling.

•

L2TP: staat voor Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol en biedt IPSec PSK- en IPSec
RSA-versleuteling.

•

IPSec Xauth: biedt PSK-, RSA- en Hybride RSA-versleuteling.

Verbinden met een PPTP-server

1

U kunt de benodigde gegevens, zoals de VPN-servernaam en het adres bij uw VPNserverbeheerder verkrijgen.

2

Ga naar Instellingen > Meer verbindingen > VPN > VPN-netwerk toevoegen, voer de
VPN-naam in, stel het servertype in op PPTP en voer dan het serveradres in.

3

Als de VPN-server geen DNS-adres heeft, tikt u op Geavanceerde opties weergeven en
voert u het DNS-domein, het DNS-serveradres en de doorstuurroute in.

4

Tik op Opslaan.

5

Tik op de VPN die u zojuist hebt opgezet, voer uw VPN-gebruikersnaam en het
wachtwoord in en tik op Verbinding maken.

Verbinden met een L2TP/IPSec PSK-server

1

U kunt de VPN-servernaam, het serveradres, de L2TP-sleutel (optioneel), de IPsec-id
(optioneel) en de IPsec van tevoren gedeelde sleutel bij uw VPN-serverbeheerder
verkrijgen.

2

Ga naar Instellingen > Meer verbindingen > VPN > VPN-netwerk toevoegen, voer de
VPN-naam in, stel het servertype in op L2TP/IPSec PSK en voer vervolgens het
serveradres, de L2TP-sleutel, de IPSec-id en de IPSec van tevoren gedeelde sleutel in.

3

Als de VPN-server geen DNS-adres heeft, tikt u op Geavanceerde opties weergeven en
voert u het DNS-domein, het DNS-serveradres en de doorstuurroute in.

4

Tik op Opslaan.
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5

Tik op de VPN die u zojuist hebt opgezet, voer uw VPN-gebruikersnaam en het
wachtwoord in en tik op Verbinding maken.

Display & helderheid
De helderheid van het scherm, de kleurmodus en de kleurtemperatuur
aanpassen
U kunt de helderheid van het scherm, de kleurmodus en de kleurtemperatuur op uw
voorkeuren aanpassen.
De helderheid van het scherm automatisch aanpassen
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid en schakel Automatisch in.
Uw apparaat past automatisch de helderheid van het scherm aan op basis van het
omgevingslicht.
De helderheid van het scherm handmatig aanpassen
U kunt de helderheid van het scherm handmatig aanpassen met een van de volgende
methoden:
•

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om Bedieningspaneel weer te
geven. In het gedeelte

versleept u de schuifbalk om de helderheid van het scherm aan

te passen.
•

Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid. In het gedeelte

versleept u de

schuifbalk om de helderheid van het scherm aan te passen.
De kleurmodus aanpassen
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid > Kleurmodus & -temperatuur en selecteer
de kleurmodus die uw voorkeur heeft. De modus Normaal is beter voor uw ogen en wordt
daarom aanbevolen.
•

Normaal: natuurlijke kleurtonen

•

Levendig: levendige kleurtonen

Kleurtemperatuur aanpassen
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid > Kleurmodus & -temperatuur of
Instellingen > Scherm & helderheid > Kleurtemperatuur (afhankelijk van uw
apparaatmodel) en pas de kleurtemperatuur desgewenst aan. Het wordt aanbevolen dat u
Standaard of Warm selecteert, aangezien deze opties verzachtend voor het oog zijn.
•

Standaard: geeft een natuurlijke tint weer

•

Warm: geeft een geelachtige tint weer

•

Koud: geeft een witachtige tint weer
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•

Tik ergens op de kleurcirkel of versleep de stip om de kleurtemperatuur aan te passen.

Donkere modus inschakelen
U kunt de Donkere modus inschakelen om een donkerder kleurenschema toe te passen. Dit
helpt voorkomen dat uw ogen geïrriteerd raken door bovenmatige schermverlichting en
bespaart batterij.
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid > Donkere modus en volg de instructies op
het scherm om de gerelateerde configuraties in te stellen.

De tekststijlinstellingen aanpassen
U kunt de tekstgrootte van het systeem en de weergavegrootte van de app, evenals de
tekststijl aanpassen.
Tekstgrootte en -dikte
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid > Tekstgrootte en -dikte en versleep de
schuifbalken om de Tekstgrootte of Letterdikte aan te passen.
De functie voor aanpassing van de tekstgrootte en -dikte is in bepaalde landen en regio's
niet beschikbaar.
Weergavegrootte vergroten of verkleinen
Weergavegrootte bepaalt de grootte van de inhoud (inclusief tekst en afbeeldingen) die in
apps wordt weergegeven.
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid > Weergavegrootte en versleep de schuifbalk
voor Weergavegrootte.

Slimme schermresolutie gebruiken
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid > Schermresolutie en selecteer Slimme
resolutie. Uw apparaat past automatisch de schermresolutie aan op basis van de huidige
lopende status.
De schermresolutie instellen
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid > Schermresolutie en selecteer een
schermresolutie in overeenstemming met uw voorkeuren. Een hogere schermresolutie
resulteert in een helderder display, maar verbruikt meer vermogen.

Naam van provider en netwerksnelheid in de statusbalk weergeven
U kunt de naam van uw provider en de netwerksnelheid met een snelle blik op de statusbalk
controleren.
Ga naar Instellingen > Scherm & helderheid > Meer weergave-instellingen en schakel
Naam provider weergeven en Netwerksnelheid weergeven in of uit, afhankelijk van uw
voorkeuren.
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Geluid & trillingen
Modus Niet storen instellen
Niet storen helpt u onderbrekingen voorkomen, voor als u zich moet concentreren. Wanneer
deze modus wordt ingeschakeld, worden oproepen en berichten gedempt en worden er geen
bannermeldingen weergegeven.
Niet storen in- of uitschakelen
U kunt Niet storen in- of uitschakelen met een van de volgende methoden:
•

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel weer te
geven en tik op

om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw

apparaatmodel) uit te vouwen. Schakel Niet storen in of uit. U kunt Niet storen aangetikt
houden om het instellingenscherm te openen.
•

Ga naar Instellingen > Geluiden & trillingen > Niet storen en schakel Niet storen in of
uit.

Wanneer Niet storen is ingeschakeld, wordt er een maanpictogram (

) in de statusbalk

weergegeven. Als u wilt kijken of er meldingen aanwezig zijn, veegt u vanaf de statusbalk
omlaag om het meldingenpaneel te openen of gaat u naar het vergrendelingsscherm. Veeg
op een melding naar links en tik op

om de melding te snoozen.

Bij het ontvangen van inkomende oproepen, meldingen en berichten, wordt uw apparaat
gedempt en schakelt het scherm niet automatisch in of geeft niet automatisch
bannermeldingen weer.
Een schema voor Niet storen instellen

1

Ga naar Instellingen > Geluiden & trillingen > Niet storen en schakel Niet storen uit.

2

In de lijst Gepland zet u de schakelaar naast een tijdsperiode waarbinnen u Niet storen
wilt inschakelen, aan. Uw apparaat activeert de Niet storen-modus dan op het opgegeven
tijdstip.

3

U kunt op het tijdssegment tikken om de parameters aan te passen, zoals het wijzigen
van het tijdsbereik en het aanpassen van de herhalingsfrequentie.

4

Tik op Toevoegen om een nieuwe tijdsperiode toe te voegen.

Uitzonderingen in de modus Niet storen maken
In de modus Niet storen kunt u inschakelen dat uw apparaat rinkelt voor oproepen en
berichten die afkomstig zijn uit bepaalde bronnen, zodat u niets belangrijks mist.
Ga naar Instellingen > Geluiden & trillingen > Niet storen en schakel Niet storen of
Gepland in. Daarna kunt u het volgende doen:
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•

Tik op Oproepen of Berichten en selecteer een van de opties. Als u een uitzondering
instelt, rinkelt uw apparaat voor oproepen of berichten afkomstig uit de geselecteerde bron.

•

Als Herhaalde oproepen is ingeschakeld, wordt een tweede oproep van hetzelfde nummer
binnen 15 minuten, niet gedempt.

Een beltoon instellen
U kunt een gepersonaliseerde beltoon voor binnenkomende gesprekken instellen, afhankelijk
van uw voorkeuren.
Als u uw apparaat in uw zak draagt, zal het volume van de beltoon geleidelijk toenemen om
te voorkomen dat u belangrijke oproepen mist.
Als uw apparaat over twee simkaarten beschikt, configureert u afzonderlijke instellingen
voor simkaart 1 en simkaart 2.
Een muziekbeltoon instellen

1

Ga naar Telefoon >
> Instellingen > Beltoon.
U kunt ook gaan naar Instellingen > Geluiden & trillingen > Beltoon telefoon.

2

Selecteer een systeembeltoon of tik op Muziek op apparaat om een lokaal nummer als
beltoon in te stellen.

3

Als u een systeembeltoon selecteert, tikt u op Trilling op hetzelfde scherm en selecteert u
Gesynchroniseerd (standaard). Wanneer er een inkomende oproep is, zal uw apparaat
trillen met ritme terwijl de systeembeltoon wordt afgespeeld.
Niet alle producten ondersteunen een gesynchroniseerde trilling en beltoon.

Een videobeltoon instellen
Stel een video als beltoon voor inkomende oproepen op uw apparaat in.

1

Ga naar Telefoon >
> Instellingen > Beltoon.
Of ga naar Instellingen > Geluiden & trillingen > Beltoon telefoon.

2

Tik op Videobeltonen en selecteer een video. U kunt dan een voorbeeld bekijken van hoe
het eruit ziet voor inkomende oproepen.

3

Tik op Instellen om de video als beltoon in te stellen.

Een beltoon voor een contact instellen
Stel een andere beltoon voor een specifiek contact in om duidelijker te kunnen
onderscheiden wanneer dat contact u oproept.

1

Open Telefoon, tik op het tabblad Contacten en selecteer dan het contact waarvoor u
een beltoon wilt instellen.

2

Op het scherm met de contactgegevens tikt u op Beltoon en selecteert u een beltoon.
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Een meldingstoon voor een specifieke app instellen
U kunt een meldingstoon voor bepaalde apps instellen door de volgende handelingen uit te
voeren:

1

Ga naar Instellingen > Apps > Apps.

2

Selecteer een app (bijvoorbeeld Kladblok).

3

Ga naar Meldingen > Takenmeldingen > Meldingsgeluid.

4

U kunt dan de volgende bewerkingen uitvoeren:
•

Een meldingstoon instellen
Selecteer een vooraf ingestelde toon of tik op Muziek op apparaat om een lokaal
opgeslagen nummer te selecteren.

•

Een trillingspatroon instellen
Tik op Trilling en selecteer het gewenste trillingstype.
Wanneer Gesynchroniseerd (standaard) of Gesynchroniseerd is
geselecteerd(afhankelijk van uw apparaatmodel), trilt uw telefoon op basis van het
ritme van de toon.
Voor andere opties is het trillingspatroon van uw telefoon vast.

Huawei Histen-geluidseffecten inschakelen
Huawei Histen-geluidseffecten, met ondersteuning van 3D surround sound, leveren levendig
en helder geluid en creëren daardoor een intense geluidservaring.
Huawei Histen-geluidseffecten zijn alleen beschikbaar wanneer er een headset is
aangesloten.
Ga naar Instellingen > Geluiden & trillingen > Huawei Histen-geluidseffecten en
selecteer een optie:
•

Auto: herkent automatisch wat u afspeelt en past op intelligente wijze geluidseffecten toe
om uw ervaring te optimaliseren.

•

3D-audio: levert ruimtelijke 3D-geluiden.

•

Getrouwheid: reproduceert een exacte kopie van de oorspronkelijke geluiden.

•

Standaard: vereist minder vermogen voor het afspelen van audio. U kunt de instellingen
van de equalizer ook zelf aanpassen om precies het geluid te bereiken waar u naar op zoek
bent.

In de modi Auto, 3D-audio en Standaard kunt u een headsettype selecteren, zodat u de
geluidseffecten op uw headset kunt afstemmen.
Het selecteren van een headsettype is alleen beschikbaar wanneer een headset met een
aansluiting van 3,5 mm is aangesloten. Als uw apparaat geen aansluiting van 3,5 mm
heeft, gebruikt u een originele Huawei-headsetadapter.
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Meldingen
App-meldingen uitschakelen
Meldingen van een specifieke app uitschakelen
Als u niet door meldingen van een app wilt worden gestoord, gaat u als volgt te werk:
•

Nadat u een melding van de app hebt ontvangen, veegt u er in het meldingenpaneel over
naar links en gaat u naar

•

> Meldingen uitschakelen.

Ga naar Instellingen > Meldingen, zoek en tik op de app waarvoor u meldingen wilt
uitschakelen en schakel vervolgens Meldingen toestaan uit.

Meldingen van apps in batches uitschakelen
Als u de meldingen van meerdere apps tegelijkertijd wilt uitschakelen, gaat u naar
Instellingen > Meldingen > Groepsbeheer en zet u de schakelaar naast elke app uit.

Meer instellingen voor app-meldingen
De modus App-meldingen instellen
Ga naar Instellingen > Meldingen en selecteer een app. U kunt vervolgens de
meldingsmodus ervan instellen.
•

Discrete meldingen inschakelen: meldingen worden alleen in het meldingenpaneel
weergegeven. Er verschijnen geen banners, vergrendelschermmeldingen of
statusbalkpictogrammen en uw apparaat zal niet rinkelen of trillen.

•

Schakel Vergrendelscherm en Banners in.

•

Meldingsgeluid instellen: u kunt de meldingstoon wijzigen, het trillingspatroon instellen of
Geen selecteren.

•

Onderbrekingen toestaan inschakelen: u kunt nog steeds meldingen van deze app
ontvangen, zelfs als Niet storen is ingeschakeld.
Deze functie kan per apparaat variëren.

Scherm inschakelen bij meldingen
Ga naar Instellingen > Meldingen > Meer meldingsinstellingen en schakel Scherm
activeren in. Uw apparaat schakelt het vergrendelscherm dan automatisch in wanneer er een
melding wordt ontvangen.
Meldingspictogrammen in de statusbalk tonen
Ga naar Instellingen > Meldingen > Meer meldingsinstellingen en schakel
Meldingspictogrammen in de statusbalk tonen in.
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Biometrie & wachtwoord
Vingerafdrukken instellen
U kunt een vingerafdruk vastleggen en vervolgens gebruiken om het scherm te ontgrendelen
en toegang te krijgen tot uw kluis, App-vergrendeling en meer.
Een vingerafdruk vastleggen

1

Ga naar Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id en volg de
instructies om het vergrendelscherm-wachtwoord in te stellen of in te voeren.

2

Tik op Nieuwe vingerafdruk om te beginnen met het vastleggen van uw vingerafdruk.

3

Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Wanneer u een trilling voelt, tilt u uw
vinger op en drukt u nogmaals. Beweeg uw vinger om verschillende delen ervan vast te
leggen.

4

Wanneer het vastleggen is voltooid, tikt u op OK.

U kunt nu uw vinger op de vingerafdruksensor plaatsen om het scherm te ontgrendelen.
Een vingerafdruk hernoemen of verwijderen

1

Ga naar Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id en voer uw
vergrendelscherm-wachtwoord in.

2

In het gedeelte Lijst vingerafdrukken tikt u op een vastgelegde vingerafdruk om deze te
hernoemen of verwijderen.

Vingerafdrukidentificatie
Met vingerafdrukidentificatie kunt u uw vingers afstemmen op de vastgelegde
vingerafdrukken.

1

Ga naar Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id en voer het
schermvergrendelingswachtwoord in.

2

In het gedeelte Lijst vingerafdrukken tikt u op Vingerafdruk identificeren.

3

Tik met uw vinger op de vingerafdruksensor. De herkende vingerafdruk wordt gemarkeerd.

Uw vingerafdruk gebruiken voor toegang tot uw kluis

1

Ga naar Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id en voer uw
vergrendelscherm-wachtwoord in.

2

Schakel de schakelaar voor Toegang tot Kluis in en volg de instructies op het
beeldscherm om uw vingerafdruk aan de kluis te koppelen.

U kunt nu naar Bestanden > Ik gaan, op Kluis tikken en dan uw vingerafdruk gebruiken voor
toegang.
Controleer of uw apparaat naar de nieuwste systeemversie is bijgewerkt.
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Uw vingerafdruk gebruiken om een vergrendelde app te openen

1

Ga naar Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id of Instellingen >
Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer(afhankelijk van uw
apparaatmodel) en voer het schermvergrendelingswachtwoord in.

2

Zet de schakelaar Toegang tot App-vergrendeling aan en volg de instructies op het
scherm om uw vingerafdruk aan App-vergrendeling te koppelen.

U kunt dan een vergrendelde app op uw startscherm aantikken en uw vingerafdruk
gebruiken voor toegang.
Betaling met vingerafdruk inschakelen en gebruiken
U kunt uw vingerafdruk gebruiken om uw betalingen in een betaalapp te verifiëren.
Ga naar de betaalapp en volg de instructies op het scherm om deze functie in te schakelen.
Een vingerafdrukanimatie instellen
Als u uw vingerafdruk hebt toegevoegd, kunt u ervoor kiezen om een animatie te laten
weergeven wanneer u de ontgrendeling met uw vingerafdruk uitvoert.
Ga naar Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Vingerafdruk-id >
Vingerafdrukanimatie en volg de instructies op het scherm om de instellingen uit te voeren.

Gezichtsherkenning
Met Gezichtsherkenning ontgrendelt u uw apparaat of opent u vergrendelde apps met uw
gezichtsgegevens.
Gezichtsherkenning instellen

1

Ga naar Instellingen > Biometrie & wachtwoord > Gezichtsherkenning en voer uw
schermvergrendelingswachtwoord in.

2

Selecteer "Optillen om te activeren" inschakelen.
De instellingenitems variëren per apparaat. Als uw apparaat een specifiek item niet
weergeeft, betekent dit dat de bijbehorende functie niet wordt ondersteund.

3

Tik op Aan de slag en volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens vast te
leggen.

Een alternatieve look instellen
U kunt een alternatieve look toevoegen voor extra nauwkeurige en handige
gezichtsherkenning.
Op het scherm Gezichtsherkenning tikt u op Een alternatieve look instellen en volgt u de
instructies op het scherm om de alternatieve gezichtsgegevens vast te leggen.
Gezichtsontgrendeling instellen
Via het scherm Gezichtsherkenning tikt u op Apparaat ontgrendelen en selecteert u de
ontgrendelingsmethode.
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Als u PrivateSpace hebt ingeschakeld of meerdere gebruikers aan uw apparaat hebt
toegevoegd, kunt u Ontgrendeling via gezichtsherkenning alleen gebruiken in MainSpace
of met het Eigenaarsaccount.
Toegang tot App-vergrendeling met gezichtsherkenning
Op het scherm Gezichtsherkenning schakelt u Toegang tot App-vergrendeling in en volgt
u de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens aan App-vergrendeling toe te
voegen.
U kunt vervolgens een vergrendelde app op uw startscherm aantikken en gezichtsherkenning
gebruiken voor toegang tot de app.
Uw gezicht aan Keychain koppelen
Open het scherm Gezichtsherkenning en schakel Gebruikersnamen en wachtwoorden
automatisch invullen in.
Wanneer u zich bij een app aanmeldt, kunt u kunt Gezichtsherkenning gebruiken om de
accountnaam en het wachtwoord die/dat in Keychain zijn opgeslagen, automatisch te laten
invullen.
Gezichtsherkenning voor beveiligingsverbetering
Schakel voor een betere beveiliging Vertrouwd apparaat vereisen in wanneer u
Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt, zodat uw apparaat alleen wordt ontgrendeld
als uw gezicht wordt herkend en uw apparaat met een vertrouwd apparaat is verbonden.
Deze functie is standaard uitgeschakeld. Als u de functie wilt inschakelen, gaat u naar het
instellingenscherm Gezichtsherkenning, tikt u op Vertrouwd apparaat vereisen, zet u de
schakelaar Vertrouwd apparaat vereisen aan en volgt u de instructies op het scherm om de
instellingen uit te voeren.
Een vertrouwd apparaat kan elk Bluetooth-apparaat zijn dat kan worden gebruikt voor
ontgrendelingsdoeleinden, zoals een oortelefoon, een horloge of een band.
Gezichtsgegevens uitschakelen of verwijderen
Op het scherm Gezichtsherkenning kunt u het volgende doen:
•

Gezichtsgegevens voor bepaalde functies uitschakelen: schakel Apparaat ontgrendelen of
Toegang tot App-vergrendeling naar wens uit. Uw gezichtsgegevens worden hier niet mee
verwijderd.

•

Gezichtsgegevens verwijderen: tik op Gezichtsgegevens verwijderen en volg de instructies
op het scherm om uw gezichtsgegevens te verwijderen.

Vergrendelscherm-wachtwoord
U kunt een numeriek wachtwoord, een patroon of een hybride wachtwoord als
vergrendelscherm-wachtwoord instellen.
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Een vergrendelschermwachtwoord instellen
U kunt een pincode, een patroon of een wachtwoord instellen om uw apparaat te
ontgrendelen.

1

Ga naar Instellingen > Biometrie & wachtwoord en tik op
Vergrendelschermwachtwoord.

2

Volg de instructies op het scherm om een pincode in te voeren of tik op
Ontgrendelingsmethode wijzigen om het wachtwoordtype van uw voorkeur te
selecteren.

Het vergrendelscherm-wachtwoord wijzigen

1

Op het scherm Biometrie & wachtwoord gaat u naar Vergrendelschermwachtwoord
wijzigen.

2

Voer het oorspronkelijke vergrendelscherm-wachtwoord in.

3

Voer een nieuw wachtwoord in of tik op Ontgrendelingsmethode wijzigen om een
wachtwoordtype te selecteren en volg daarna de instructies op het scherm om een nieuw
wachtwoord in te voeren.

Vergrendelscherm-wachtwoord uitschakelen
Op het scherm Biometrie & wachtwoord gaat u naar Vergrendelschermwachtwoord
uitschakelen.

Apps
App-tweeling inschakelen
Met App-tweeling kunt u zich tegelijkertijd bij twee WhatsApp- of Facebook-accounts
aanmelden, zodat u werk en privé apart kunt houden.
App-tweeling wordt slechts door bepaalde apps ondersteund.
Ga naar Instellingen > Apps > App-tweeling en zet de schakelaar voor de app waarop u de
functie wilt toepassen, aan of uit.
De tweeling-app wordt vervolgens op het startscherm weergegeven.

App-instellingen weergeven of wijzigen
Ga naar Instellingen > Apps > Apps en tik op een app. U kunt de app geforceerd stoppen,
verwijderen en de app-toestemmingen weergeven en wijzigen, meldingsmodi instellen en
meer.
Bepaalde apps kunnen niet worden verwijderd.
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De app-versie controleren of de app-instellingen wijzigen
Ga naar Instellingen > Apps > Apps en tik op de app waarin u bent geïnteresseerd om naar
het bijbehorende scherm met details te gaan. De versie van de app wordt naast het apppictogram weergegeven.

Batterij
Energiebesparingsmodus inschakelen
Optimalisatie levert twee energiebesparingsmodi:
•

Energiebesparingsmodus reduceert het energieverbruik door de activiteiten van
achtergrondapps, visuele effecten en geluiden te beperken.

•

Ultra-energiebesparingsmodus levert een strenge beperking op achtergrondapps om te
zorgen dat uw apparaat zo lang mogelijk aan kan blijven. In deze modus kunt u alleen
bepaalde apps gebruiken en worden alle systeemschakelaars, behalve die voor wifi en
mobiele data, uitgeschakeld.

Ga naar Instellingen > Batterij (of Optimalisatie >

), selecteer een

energiebesparingsmodus:
•

Wanneer het batterijniveau zeer laag is, schakelt u Ultra-energiebesparingsmodus in. Uw
apparaat geeft dan een zwart startscherm weer.
Voor het toevoegen van apps die u in de Ultra-energiebesparingsmodus wilt gebruiken,
tikt u op

en selecteert u de apps in de lijst. U kunt op

tikken om de apps te verwijderen of op

in de linkerbovenhoek

in de rechterbovenhoek om Ultra-

energiebesparingsmodus af te sluiten.
•

Wanneer het batterijniveau niet zeer laag is, maar u toch energie wilt besparen, schakelt u
Energiebesparingsmodus in. Het pictogram

wordt nu in de statusbalk weergegeven.

Ultra-energiebesparingsmodus is op bepaalde apparaten niet beschikbaar. Als deze
optie niet wordt weergegeven, betekent dit dat uw apparaat de functie niet ondersteunt.

Slim opladen inschakelen
Slim opladen leert van uw oplaadgewoonten en beheert het oplaadproces op intelligente
wijze. Met deze functie neemt de slijtage van de batterij af en wordt de levensduur van de
batterij langer, doordat uw apparaat minder tijd volledig opgeladen besteedt. U wordt
aangeraden deze functie ingeschakeld te houden.
Als u bijvoorbeeld gewend bent uw apparaten 's nachts of gedurende lange tijd op te laden,
pauzeert Slim opladen het opladen wanneer het batterijvermogen een bepaald niveau
bereikt. Voordat u 's ochtends opstaat, hervat het Slim opladen het opladen totdat uw
apparaat volledig is opgeladen. Uw apparaat besteedt hierdoor minder tijd volledig
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opgeladen om slijtage van de batterij te vertragen en de levensduur van de batterij te
verlengen.
Gegevens over uw oplaadgewoonten worden enkel op uw apparaat gebruikt, er wordt
geen back-up van gemaakt en de informatie wordt niet naar de cloud geüpload.
Als u deze functie wilt inschakelen, gaat u naar Instellingen > Batterij > Meer batterijinstellingen en schakelt u Slim opladen in.
Slim batterijvermogen inschakelen
Slim batterijvermogen past het maximaal beschikbare batterijvermogen op intelligente wijze
aan op basis van de huidige batterijstatus om slijtage van de batterij te vertragen en de
levensduur van de batterij te verlengen. U wordt aangeraden deze functie ingeschakeld te
houden.
Als u deze functie wilt inschakelen, gaat u naar Instellingen > Batterij > Meer batterijinstellingen en schakelt u Slim batterijvermogen in.

Weergavemodus van het batterijniveau instellen
U kunt ook instellen of het batterijpercentage al dan niet in de statusbalk wordt
weergegeven en of er een verbinding met het netwerk moet blijven bestaan wanneer het
scherm van het apparaat wordt uitgeschakeld.
Batterijpercentage weergeven in de statusbalk
Ga naar Instellingen > Batterij (of Optimalisatie >

), tik op Batterijpercentage en kies

voor weergave van het batterijpercentage, binnen of buiten het batterijpictogram op de
statusbalk.
Verbonden blijven terwijl uw apparaat slaapt
Als u wilt dat uw apparaat tijdens de slaapstand berichten blijft ontvangen of gegevens blijft
downloaden, stelt u in om uw apparaat tijdens het slapen verbonden te houden. Merk op dat
het energieverbruik hiermee toeneemt.
Op het scherm Batterij tikt u op Meer batterij-instellingen en schakelt u naar wens
Verbonden blijven tijdens slaap in of uit.

Opslag
Apparaatopslag opschonen
U kunt Opschonen in Optimalisatie gebruiken om te scannen naar overbodige of grote
bestanden, zoals app-resten, ongewenste installatiepakketten, WeChat-gegevens en meer. Na
detectie kunt u kiezen of u de gesuggereerde bestanden al dan niet wilt verwijderen.

1

Open Optimalisatie en tik dan op Opschonen.
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2

Wanneer de scan is voltooid, tikt u op Opschonen na elk item en verwijdert u bestanden
die u niet nodig hebt.

Systeemafval automatisch opschonen

1

Open Optimalisatie en tik op Opschonen.

2

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag. Uw apparaat zal dan automatisch het
systeemafval opschonen.

Systeemafval handmatig opschonen
Naast het automatisch opschonen detecteert uw apparaat ook afvalbestanden en beveelt u
aan ze handmatig op te schonen.
Op het scherm Opschonen tikt u op Opschonen naast een categorie, selecteert u de items
die u wilt opschonen en tikt u op VERWIJDEREN .
Dubbele bestanden opschonen
Optimalisatie kan dubbele bestanden op uw apparaat identificeren.
Op het scherm Opschonen tikt u op Dubbele bestanden en selecteert u ongewenste
bestanden om te verwijderen.

Beveiliging
Keychain gebruiken om het wachtwoord automatisch in te vullen
Keychain slaat uw gebruikersnamen en wachtwoorden op en vult ze automatisch voor u in
telkens wanneer u zich bij een app aanmeldt. Deze gegevens zijn hardware-versleuteld en
worden alleen op uw apparaat opgeslagen. Huawei heeft er geen toegang toe en zal de
gegevens niet naar het netwerk of de server uploaden.
•

Voordat u Keychain gebruikt, moet u een schermvergrendelingswachtwoord voor uw
apparaat instellen.

•

Keychain is alleen compatibel met bepaalde apps.

Sneller aanmelden met Wachtwoordkluis

1

Wanneer u zich voor het eerst bij een app aanmeldt, vraagt uw apparaat u automatisch of
u het wachtwoord wilt opslaan. Tik op OPSLAAN als u erom wordt gevraagd.
Als u per ongeluk op Nooit opslaan tikt, kunt u de functie voor automatisch invullen voor
deze app toch inschakelen door naar Instellingen > Beveiliging > Wachtwoordkluis >
Instellingen voor automatisch invullen beheren te gaan en de schakelaar naast deze
app aan te zetten. Wanneer de schakelaar is uitgezet, is de functie voor automatisch
invullen uitgeschakeld.

2

Als u zich bij de app afmeldt, vult uw apparaat de volgende keer dat u zich aanmeldt
automatisch de gebruikersnaam en het wachtwoord in nadat u uw identiteit hebt
geverifieerd met uw schermvergrendelingswachtwoord, vingerafdruk of gezichts-id.
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Niet alle apparaten ondersteunen vingerafdrukfuncties.
Wanneer u op een nieuw Huawei-apparaat overschakelt, kunt u Phone Clone gebruiken om
gegevens in de Wachtwoordkluis naar uw nieuwe apparaat over te dragen.
Opgeslagen gebruikersnamen en wachtwoorden weergeven of verwijderen
U kunt de gebruikersnamen en wachtwoorden die in Keychain zijn opgeslagen, te allen tijde
weergeven of verwijderen.
Ga naar Instellingen > Beveiliging > Wachtwoordkluis > ACCOUNTS om de opgeslagen
gebruikersnamen en wachtwoorden weer te geven of te verwijderen.
Keychain uitschakelen
Keychain is standaard ingeschakeld, maar kan zo nodig worden uitgeschakeld.
Ga naar Instellingen > Beveiliging > Wachtwoordkluis en schakel Gebruikersnamen en
wachtwoorden opslaan en automatisch invullen uit.

App-vergrendeling gebruiken om uw privacy te beschermen
Met App-vergrendeling kunt u apps met privégegevens, zoals chat- en betaalapps,
vergrendelen om niet-geverifieerde toegang te voorkomen. Als u App-vergrendeling hebt
ingeschakeld en Gezichtsherkenning hebt ingesteld als de ontgrendelingsmethode van de
app, kan de vergrendelde app niet opnieuw worden geopend nadat deze is gesloten, tenzij u
uw identiteit verifieert. Deze functie beschermt op intelligente wijze uw privacy en werkt
beter in een goed verlichte omgeving.
App-vergrendeling inschakelen
Ga naar Instellingen > Beveiliging > App-vergrendeling > Inschakelen, volg de instructies
op het scherm om een wachtwoord voor App-vergrendeling in te stellen en selecteer een app
die moet worden vergrendeld.
Als u gezichts- of vingerafdrukontgrendeling hebt ingeschakeld, kunt u App-vergrendeling
koppelen aan een gezichts-id of vingerafdruk-id als hierom wordt gevraagd.
Het wachtwoord of de beveiligingsvragen voor App-vergrendeling wijzigen
Open het scherm met de instellingen voor App-vergrendeling, ga naar

>

Wachtwoordtype en selecteer Vergrendelscherm-wachtwoord of Aangepaste pincode als
wachtwoord voor de App-vergrendeling.
Als u Aangepaste pincode selecteert, kunt u een nieuw wachtwoord en nieuwe
beveiligingsvragen instellen.
App-vergrendeling annuleren of uitschakelen
Op het instellingenscherm App-vergrendeling kunt u het volgende doen:
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•

App-vergrendeling annuleren: in de lijst met vergrendelde apps verwisselt u de schakelaars
naast de apps waarvoor u de app-vergrendeling wilt annuleren.

•

App-vergrendeling uitschakelen: ga naar

> App-vergrendeling uitschakelen en volg

de instructies op het scherm om op UITSCHAKELEN te tikken. Hiermee annuleert u alle
vergrendelingen en wist u alle app-vergrendelingsinstellingen.

Inhoud op de geheugenkaart versleutelen
U kunt bestanden op de geheugenkaart versleutelen. Versleutelde bestanden kunnen alleen
op uw apparaat worden bekeken en gebruikt.

1

Plaats een geheugenkaart in uw apparaat en zorg dat de geheugenkaart voldoende
opslagruimte heeft.

2

Ga naar Instellingen > Beveiliging > Meer instellingen > Versleuteling en referenties.

3

Tik op Geheugenkaart versleutelen en volg de instructies op het scherm om de
geheugenkaart te versleutelen.
Tijdens de versleuteling mag u uw apparaat niet opnieuw starten of de geheugenkaart
met kracht verwijderen. Anders kan de versleuteling mislukken of kunnen er gegevens
kwijtraken.

Tik voor het ontsleutelen van een geheugenkaart op Geheugenkaart ontsleutelen en volg
de instructies op het scherm om bestanden op de geheugenkaart te ontsleutelen. U kunt de
geheugenkaart ontsleutelen door hem te formatteren, maar dan worden alle gegevens op de
geheugenkaart gewist.
Het versleutelen en ontsleutelen van de geheugenkaart wordt niet ondersteund als u niet
als Eigenaar bent aangemeld.

Een sim-pincodevergrendeling instellen
Een PIN is de identiteitscode van een simkaart en kan als simkaartvergrendeling worden
ingesteld. Nadat u dit hebt ingesteld, moet u telkens als u uw apparaat inschakelt of als u
naar een nieuw apparaat overschakelt, de juiste PIN invoeren om de simkaart te
ontgrendelen, zodat ongeverifieerde toegang wordt voorkomen.
Als u een verkeerde PIN hebt ingevoerd en het maximale aantal toegestane pogingen om de
PIN te ontgrendelen hebt overschreden, moet u de PIN-ontgrendelingssleutel (PUK) invoeren
en de PIN resetten. Als u het maximumaantal pogingen om de PUK te ontgrendelen
overschrijdt, wordt uw simkaart permanent geblokkeerd.
De PIN en PUK van uw simkaart worden door uw provider aan u geleverd. Het aantal cijfers
en het maximumaantal pogingen om uw PIN en PUK te ontgrendelen zijn afhankelijk van uw
provider.

1

Ga naar Instellingen > Beveiliging > Sim-pincode om het scherm van de sim-pincode te
openen.

2

Schakel Sim-pincode in, voer de PIN in en tik vervolgens op OK.
142

Instellingen

Als u de PIN wilt wijzigen, tikt u op SIM PIN-code wijzigen en volgt u de instructies op
het scherm.

Privacy
Toestemmingen voor toegang tot apps beheren
Voor apps zijn mogelijk bepaalde toestemmingen nodig, zoals de toestemmingen voor
Locatie, om de bijbehorende diensten aan u te verlenen.
Bepaalde apps verkrijgen echter te veel onnodige toestemmingen. Dit brengt mogelijke
risico's voor uw privacy en informatiebeveiliging met zich mee. U kunt de aan elke app
verleende toestemmingen bewaken en toestemmingen die u niet nodig vindt, weigeren.
De toestemming voor Locatie beheren
Na het verkrijgen van de toestemming voor Locatie kan een app uw locatie-informatie
opvragen. Als de toestemming voor Locatie bijvoorbeeld aan een kaartapp wordt verleend,
kan de app u locatie- en navigatiediensten bieden. U kunt de toestemming intrekken als u
deze diensten niet nodig hebt.

1

Ga naar Instellingen > Apps > Toestemmingsbeheer.

2

Tik op het scherm Toestemmingsbeheer op Locatie en tik vervolgens op het pictogram
van de app waarvoor u de toestemming wilt wijzigen om de locatietoegang te beheren.

Toestemmingen voor toegang tot andere privégegevens beheren
U kunt ook toestemmingen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens, zoals contacten,
berichten, telefoonlogboeken, lichaamssensors, agenda en camera, beheren zodat u van
betere diensten kunt genieten en uw privacy kunt beschermen.
Op het scherm Toestemmingsbeheer tikt u op de toestemming die u wilt beheren en zet u
de schakelaar voor elke app naar wens aan of uit.

Locatieservices gebruiken
Bepaalde apps hebben uw locatie-informatie nodig om betere diensten te kunnen verlenen.
U kunt de locatieservices in- of uitschakelen en toestemming voor toegang tot locatieinformatie voor bepaalde apps zo nodig toekennen of weigeren.
Locatieservices in- of uitschakelen
U kunt Locatieservices in- of uitschakelen op een van de volgende manieren:
•

Veeg vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag om het Bedieningspaneel weer te
geven, tik op

om het venster met snelkoppelingsschakelaars (afhankelijk van uw

apparaatmodel) uit te vouwen en schakel Locatie in of uit. U kunt Locatie aangetikt
houden voor toegang tot het instellingenscherm van Locatie.
•

Ga naar Instellingen > Locatie en schakel Toegang tot mijn locatie in of uit.
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Nadat Locatieservices is uitgeschakeld, voorkomt uw apparaat voor alle apps en diensten dat
ze locatie-informatie verzamelen en gebruiken, met uitzondering van enkele ingebouwde
apps. Wanneer apps of diensten de locatie-informatie nodig hebben, zal uw apparaat u eraan
herinneren Locatieservices weer in te schakelen.
De nauwkeurigheid van locatieservices vergroten
U kunt de positioneringsnauwkeurigheid van uw apparaat verbeteren door apps en diensten
toe te staan te scannen naar wifinetwerken en Bluetooth-apparaten in de buurt of door
toegang te krijgen tot aanvullende gegevens uit wereldwijde navigatiesatellietsystemen
(GNSS).
Zeer nauwkeurige plaatsbepaling wordt alleen op bepaalde producten ondersteund.
Ga naar Instellingen > Locatie > Geavanceerde instellingen en stel ze vervolgens naar
wens in.
Toegang tot locatie-informatie toestaan of afwijzen
U kunt de toestemming voor Locatie aan een app toestaan of afwijzen, permanente toegang
verlenen of alleen toegang wanneer in gebruik of u kunt de toegang tot de locatieinformatie afwijzen.

1

Ga naar Instellingen > Privacy > Toestemmingsbeheer, tik op Locatie en zet een vinkje
bij apps die toegang tot de locatie-informatie mogen krijgen.

2

Tik op de bijbehorende app en volg de instructies op het beeldscherm om de toestemming
voor Locatie toe of af te wijzen.

Een PrivateSpace voor uw privégegevens aanmaken
Maak uw PrivateSpace aan die volledig onafhankelijk is van de MainSpace (de
oorspronkelijke ruimte) op uw apparaat en die kan worden geopend met behulp van uw
vingerafdruk of een wachtwoord.
Niet alle apparaten ondersteunen vingerafdrukfuncties.
U kunt privéfoto's, video's en andere bestanden naar uw PrivateSpace verplaatsen om
ongeverifieerde toegang te voorkomen. U kunt ook uw betalings- en gaming-apps naar
PrivateSpace verplaatsen om te zorgen dat uw kind er niet bij kan.
PrivateSpace inschakelen en openen

1

Ga naar Instellingen > Privacy > PrivateSpace > Inschakelen en volg de instructies op
het scherm om een PrivateSpace aan te maken.

2

U kunt uw PrivateSpace openen met behulp van een van de volgende methoden:
•

Open PrivateSpace vanaf uw vergrendelingsscherm met behulp van uw vingerafdruk of
een wachtwoord dat voor de ruimte is ingesteld.

•

Of ga in plaats daarvan in MainSpace naar Instellingen > Privacy > PrivateSpace en
tik op Aanmelden.
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Als u uw apparaat opnieuw start, moet u het wachtwoord invoeren om eerst de
MainSpace te openen en kunt u daarna naar PrivateSpace overschakelen.
De ingang naar PrivateSpace verbergen of tonen
U kunt de toegang naar PrivateSpace in de MainSpace-instellingen verbergen, zodat u
PrivateSpace alleen kunt openen met behulp van de vingerafdruk of het wachtwoord dat
voor de ruimte is ingesteld.
•

De toegang tot PrivateSpace verbergen: In PrivateSpace gaat u naar Instellingen > Privacy
> PrivateSpace en schakelt u Verberg PrivateSpace in.

•

De toegang naar PrivateSpace tonen: In MainSpace gaat u naar Instellingen > Beveiliging
> Meer instellingen en dan naar Alle instellingen weergeven > OK.

Bestanden overdragen tussen MainSpace en PrivateSpace

1

In PrivateSpace gaat u naar Instellingen > Privacy > PrivateSpace en tikt u op
MainSpace naar PrivateSpace of PrivateSpace naar MainSpace.

2

Selecteer de bestanden (zoals foto's, video's en audiobestanden) die u wilt overdragen, tik
op Verplaatsen en volg de instructies op het beeldscherm om de bestanden over te
dragen.

In de doelruimte gaat u naar Foto's > Albums > Andere > SharedImages, of Foto's >
Albums > Andere > SharedVideos om foto’s of video’s te bekijken.
Wachtwoord voor PrivateSpace resetten
U kunt tijdens het aanmaken van een wachtwoord een beveiligingsvraag voor PrivateSpace
instellen. Deze vraag helpt u uw wachtwoord te resetten, voor als u het wachtwoord bent
vergeten.

1

In PrivateSpace gaat u naar Instellingen > Privacy > PrivateSpace en tikt u vervolgens op
Wachtwoordbeveiliging.

2

Volg de instructies op het scherm om de verificatie uit te voeren, selecteer en beantwoord
de beveiligingsvraag en tik dan op Voltooien.

3

In MainSpace gaat u naar Instellingen > Privacy > PrivateSpace. Ga vervolgens naar
> Wachtwoord resetten en volg de instructies op het scherm om de verificatie uit te
voeren en het wachtwoord te resetten.

Gegevens in PrivateSpace overdragen naar uw nieuwe apparaat
U kunt uw PrivateSpace-gegevens, zoals contacten, foto's en bestanden, snel van het oude
apparaat naar het nieuwe overbrengen.

1

Op uw nieuwe apparaat maakt u uw PrivateSpace aan, opent u het, gaat u naar
Instellingen > Privacy > PrivateSpace > Space Clone en selecteert u Dit is het nieuwe
apparaat.

2

Op uw oude apparaat opent u PrivateSpace, gaat u naar Instellingen > Privacy >
PrivateSpace > Space Clone en selecteert u Dit is het oude apparaat.
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3

Volg de instructies op het scherm om de QR-code te scannen of maak handmatig
verbinding tussen het oude en het nieuwe apparaat.

4

Selecteer de gegevens die u wilt overbrengen op uw oude apparaat. U kunt de
gegevensoverdracht tijdens het proces annuleren en vervolgens nadat u weer een
verbinding tussen uw oude en nieuwe apparaat tot stand hebt gebracht, voortzetten.

PrivateSpace verwijderen
Als u PrivateSpace verwijdert, worden alle apps en gegevens die in de ruimte zijn opgeslagen,
verwijderd en kunnen dan niet meer worden hersteld. Wees voorzichtig met het verwijderen
van uw PrivateSpace.
U kunt PrivateSpace verwijderen op één van de volgende manieren:
•

In MainSpace gaat u naar Instellingen > Privacy > PrivateSpace en dan naar

>

PrivateSpace verwijderen.
•

Of u gaat in plaats daarvan in PrivateSpace naar Instellingen > Privacy > PrivateSpace en
tikt u vervolgens op Verwijderen.

Toegankelijkheidsfuncties
Een schermlezer-app gebruiken
Schermlezer-apps zijn ontworpen om gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen te
helpen een apparaat te gebruiken.
Kleurcorrectie inschakelen om de schermkleur aan te passen
Kleurcorrectie helpt slechtziende mensen de inhoud op het scherm gemakkelijker te zien.

1

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie
en schakel Kleurcorrectie in.

2

Tik op Correctiemodus om een kleurcorrectiemodus te selecteren.

Vergrotingsgebaren gebruiken
Gebruik vergrotingsgebaren om op het scherm in te zoomen.
Op het scherm Toegankelijkheid > Vergroting tikt u op Vergroting en schakelt u dit in.
Zoom in of uit door drie keer achter elkaar op het scherm te tikken.
•

Spreid tijdens het inzoomen twee of meer vingers uit elkaar om verder in te zoomen en
knijp vervolgens twee of meer vingers samen om weer uit te zoomen.

•

Versleep het scherm met twee of meer vingers om andere delen van het scherm weer te
geven.

Kleurinversie inschakelen
Met kleurinversie kunt u de kleur van de tekst en de achtergrond omkeren. Wanneer
kleurinversie is ingeschakeld, geeft uw apparaat tekst in wit en de achtergrond in zwart weer.
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Op het scherm Toegankelijkheid schakelt u Kleurinversie in.
Een snelkoppeling gebruiken om een toegankelijkheidsfunctie te activeren
U kunt volumeknoppen gebruiken om snel een toegankelijkheidsfunctie te activeren.

1

Op het scherm Toegankelijkheid tikt u op Snelkoppeling voor toegankelijkheid.

2

Tik op Kies functie om de functie die u met de snelkoppeling wilt activeren, te selecteren.

3

Schakel Snelkoppeling voor toegankelijkheid in. U kunt nu de volume hoger- en de
volume lager-knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt houden om de functie te activeren.

De aantikduur van het scherm aanpassen
U kunt de aantikduur en lange aantikduur aanpassen en de tijd instellen waarbinnen
herhaalde tikken worden genegeerd.
Op het instellingenscherm Toegankelijkheid kunt u het volgende doen:
•

Tik op Touchscreeninstellingen of Vertraging voor blijven aanraken (afhankelijk van uw
apparaatmodel) en stel de aantikduur en lange aantikduur naar wens in.

•

Schakel Herhaaldelijk tikken negeren in en versleep de schuifbalk om de tijdsintervallen
naar wens in te stellen.
Bepaalde producten ondersteunen de functie Herhaaldelijk tikken negeren niet. Het
werkelijke product heeft voorrang.

Uw apparaat met één hand bedienen
U kunt naar een minischerm overschakelen, zodat u uw apparaat met één hand kunt
gebruiken.

1

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheidsfuncties > Eenhandige modus en schakel
Eenhandige modus in.

2

U kunt Eenhandige modus openen met behulp van één van de volgende methoden:
•

Als u Gebaren gebruikt en als Langs de onderkant vegen om van app te wisselen is
ingeschakeld, veegt u over de onderkant van het scherm en houdt u uw vinger op het
scherm.

•

Als u Gebaren gebruikt en Langs de onderkant vegen om van app te wisselen is
uitgeschakeld, dan veegt u in een boog over de onderkant van het scherm en houdt u
uw vinger op het scherm.

•

Als u Navigatie met drie toetsen gebruikt, veegt u over de onderkant van het scherm.

•

Als u Gebaren gebruikt en de schakelaar Langs de onderkant vegen om van app te
wisselen niet aanwezig is, veegt u over de onderkant van het scherm.

3

Tik ergens buiten de minischermweergave om de Eenhandige modus af te sluiten.

De Eenhandige modus werkt niet als vergrotingsgebaren op uw apparaat is ingeschakeld.
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Als u uw apparaat met uw linkerhand vasthoudt, wordt het aanbevolen dat u van rechts
naar links over de onderkant van het scherm veegt en uw vinger daar vasthoudt. De
minischermweergave wordt aan de linkerkant van het scherm weergegeven.
Als u uw apparaat met uw rechterhand vasthoudt, wordt het aanbevolen dat u van links
naar rechts over de onderkant van het scherm veegt en uw vinger daar vasthoudt. De
minischermweergave wordt aan de rechterkant van het scherm weergegeven.

Wat moet ik doen als Luchtscrollen niet werkt?
•

Het gebruik van Luchtscrollen om naar links/rechts te scrollen, wordt alleen van kracht
wanneer u Foto's of bepaalde e-book-apps, gebruikt.

•

U kunt Luchtscrollen alleen gebruiken om het volume aan te passen tijdens het gebruik van
de Video-app.

•

Zorg dat uw hand zich ongeveer de lengte van een halve arm van het scherm bevindt.

•

Zorg dat uw hand zich voor het scherm bevindt.

•

Als u omlaag wilt scrollen, plaatst u de achterkant van uw hand voor het scherm met uw
vingers omlaag gericht totdat

verschijnt. Zwaai uw hand vervolgens langzaam

omhoog.
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•

Als u omhoog wilt scrollen, plaatst u de palm van uw hand voor het scherm met uw
vingers omhoog gericht totdat

verschijnt. Zwaai uw hand vervolgens langzaam

omlaag.

•

Als u naar links wilt scrollen, plaatst u de achterkant van uw hand voor het scherm met uw
vingers naar links gericht totdat

verschijnt. Zwaai uw hand vervolgens langzaam naar

rechts.
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•

Als u naar rechts wilt scrollen, plaatst u de achterkant van uw hand voor het scherm met
uw vingers naar rechts gericht totdat

verschijnt. Zwaai uw hand vervolgens langzaam

naar links.

•

Zorg dat u langzaam met uw hand zwaait en beweeg uw hand niet te ver van het scherm
af om te zorgen dat het scherm op de juiste wijze scrolt. U hoeft slechts eenmaal snel met
uw pols te bewegen wanneer

,

,

of

op het scherm verschijnt.

Als uw apparaat geen Luchtscrollen-optie heeft, betekent dit dat deze functie niet wordt
ondersteund.

Wat moet ik doen als Grabshot niet werkt?

1

Zorg dat uw hand zich ongeveer de lengte van een halve arm van het scherm bevindt.
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2

Zorg dat uw hand zich recht voor het scherm bevindt.

3

U hoeft slechts eenmaal snel met uw pols te bewegen wanneer
verschijnt.

op het scherm

Als uw apparaat geen Grabshot-optie heeft, betekent dit dat deze functie niet wordt
ondersteund.

Wat moet ik doen als In de lucht drukken niet werkt?
•

Houd voor het inschakelen van In de lucht drukken uw handpalm ongeveer 30 cm (12 inch)
van het scherm af.
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•

Zorg dat uw hand zich recht voor het scherm bevindt.

•

Zorg dat u uw palm recht voor het scherm houdt, totdat

aan de bovenkant van het

scherm wordt weergegeven. Beweeg uw handpalm dan dichterbij totdat hij zich ongeveer 5
cm (2 inch) vanaf het scherm bevindt.

•

Zorg dat u uw hand naar het bovenste deel van het scherm beweegt.

•

U kunt In de lucht drukken niet gebruiken om het afspelen van audio te regelen in de
volgende scenario's:
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•

De muziekbediening wordt niet op het vergrendelscherm weergegeven wanneer het
scherm is vergrendeld.

•

De muziekspeler wordt op de achtergrond uitgevoerd wanneer er een andere app op het
scherm wordt weergegeven.

•

De muziekspeler wordt voor het eerst geopend nadat uw apparaat werd ingeschakeld
en er nog geen muziek is afgespeeld.
Als uw apparaat geen In de lucht drukken-optie heeft, betekent dit dat deze functie niet
wordt ondersteund.

Gebruikers & accounts
Een gebruikers- of gastaccount toevoegen

1

Ga naar Instellingen > Gebruikers &amp; accounts > Aangemeld als, tik op Gebruiker
toevoegen of Gast toevoegen en volg dan de instructies op het scherm om een account
toe te voegen.

2

Tik op Verwisselen om naar de gebruikers- of gastaccount over te schakelen. Configureer
de instellingen voor het nieuwe account wanneer u daarom wordt gevraagd.

3

Installeer de benodigde apps. Merk op dat als er door een andere gebruiker een nieuwere
versie van een app is geïnstalleerd, de installatie van de app zal mislukken.

Een gebruikers- of gastaccount toestaan om oproepen te plaatsen
U kunt instellen of u een gebruikers- of gastaccount wilt toestaan om oproepen te plaatsen
of andere functies op uw apparaat te gebruiken.

1

Open uw apparaat als beheerder en ga naar Instellingen > Gebruikers &amp; accounts
> Aangemeld als.

2

Tik op het verwante account en selecteer de toestemmingen die u wilt autoriseren.

Wisselen tussen eigenaars-, gebruikers- en gastaccount
U kunt naar een ander account overschakelen op de volgende manieren:
•

Veeg vanaf de rechterrand van het scherm omlaag om Bedieningspaneel weer te geven,
tik op

•

en tik op de profielfoto van het account waar u naartoe wilt overschakelen.

Ga naar Instellingen > Gebruikers &amp; accounts > Aangemeld als en tik op de naam
van het account waar u naartoe wilt overschakelen.

Een gebruikers- of gastaccount verwijderen
Als u een gebruikers- of gastaccount verwijdert, worden alle verwante gegevens ook
verwijderd. Wees dus voorzichtig.
Open uw apparaat als eigenaar en gebruik de volgende manieren om een gebruikers- of
gastaccount te verwijderen:
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•

Ga naar Instellingen > Gebruikers &amp; accounts > Aangemeld als, tik op de het
account dat u wilt verwijderen en volg de instructies op het beeldscherm om het account te
verwijderen.

•

Veeg vanaf de rechterrand van het scherm omlaag om Bedieningspaneel weer te geven,
ga naar

> Meer instellingen, tik op de het account dat u wilt verwijderen en volg de

instructies op het beeldscherm om het account te verwijderen.

Systeem & updates
De systeemdatum en -tijd instellen
Uw apparaat kan via een mobiel netwerk worden gesynchroniseerd met de lokale datum, tijd
en tijdzone. U kunt de datum, tijd en tijdzone voor uw apparaat ook handmatig instellen.
Ga naar Instellingen > Systeem & updates > Datum en tijd en stel de opties in, afhankelijk
van uw behoeften.
De datum en tijd automatisch of handmatig instellen
•

Schakel Automatisch instellen in. Uw apparaat wordt dan via een mobiel netwerk
gesynchroniseerd met de lokale datum en tijd.

•

Als u de datum en tijd handmatig wilt instellen, schakelt u Automatisch instellen uit.

De tijdzone wijzigen
•

Schakel Automatisch instellen in. Uw apparaat wordt dan via een mobiel netwerk
gesynchroniseerd met de lokale tijdzone.

•

Als u de tijdzone handmatig wilt instellen, schakelt u Automatisch instellen uit.

De tijdsindeling wijzigen
•

Schakel 24-uurs tijdsindeling in. Uw apparaat geeft de tijd dan in 24-uursindeling weer.

•

Schakel 24-uurs tijdsindeling uit als u wilt dat de tijd op uw apparaat in 12-uursindeling
wordt weergegeven.

Phone Clone gebruiken om gegevens naar uw nieuwe apparaat te
verplaatsen
Met Phone Clone kunt u snel en soepel alle basisgegevens (met inbegrip van contacten,
agenda, afbeeldingen en video's) van uw oude apparaat naar uw nieuwe apparaat
verplaatsen.
Gegevens vanaf een Huawei- of ander Android-apparaat overbrengen

1

Op uw nieuwe apparaat opent u de app Phone Clone of gaat u naar Instellingen >
Systeem & updates > Phone Clone, tikt u op Dit is het nieuwe apparaat en selecteert u
Huawei of Overige Android.
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2

Volg de instructies op het beeldscherm van uw oude apparaat om Phone Clone te
downloaden en installeren.

3

Op het oude apparaat opent u de app Phone Clone, tikt u op Dit is het oude apparaat
en volgt u de instructies op het beeldscherm om het oude apparaat met uw nieuwe
apparaat te verbinden door een code te scannen of door handmatig een verbinding tot
stand te brengen.

4

Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en tikt u op Volgende >
Overdragen om met klonen te beginnen.
U kunt in AppGallery zoeken naar Android-versies die Phone Clone ondersteunen en
meer informatie op het gegevensscherm van de app bekijken.

Gegevens overzetten vanaf een iPhone of iPad

1

Op het nieuwe apparaat gaat u naar de app Phone Clone of gaat u naar Instellingen >
Systeem & updates > Phone Clone, tikt u op Dit is het nieuwe apparaat en selecteert u
iPhone/iPad.

2

Volg de instructies op het beeldscherm om Phone Clone op uw oude apparaat te
downloaden en installeren.

3

Op het oude apparaat opent u de app Phone Clone, tikt u op Dit is het oude apparaat
en volgt u de instructies op het beeldscherm om het oude apparaat met uw nieuwe
apparaat te verbinden door een code te scannen of door handmatig een verbinding tot
stand te brengen.

4

Op uw oude apparaat selecteert u de gegevens die u wilt klonen en volgt u daarna de
instructies op het beeldscherm om het klonen van gegevens uit te voeren.
U kunt in de App Store zoeken naar iOS-versies die Phone Clone ondersteunen en meer
informatie op het gegevensscherm van de app bekijken.

Back-up maken met een extern opslagapparaat
Een back-up van gegevens maken met een geheugenkaart
Plaats een geheugenkaart in uw apparaat, zodat u gemakkelijk een back-up van uw
gegevens kunt maken om ze veilig te bewaren.

1

Ga naar Instellingen > Systeem & updates > Back-up & herstel > Gegevensback-up >
Externe opslag en selecteer Geheugenkaart.

2

Tik op BACK-UP, selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik dan op
Back-up.

3

Volg de instructies op het beeldscherm om het wachtwoord en de wachtwoordhint in te
stellen. De gegevens worden vervolgens gecodeerd en er wordt een back-up van gemaakt.
Er is een wachtwoord nodig als u uw gegevensback-up wilt herstellen.
Als u het wachtwoord wilt resetten, opent u het back-upscherm Geheugenkaart, gaat u
naar
> Wachtwoord resetten en volgt u de instructies op het beeldscherm.
Het nieuwe wachtwoord is alleen geldig voor toekomstige back-ups.
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4

Als de back-up is voltooid, kunt u uw gegevensback-up vinden in de map Huawei in
Bestanden > Bladeren > Geheugenkaart.
Controleer of uw apparaat naar de nieuwste systeemversie is bijgewerkt.

U kunt naar het back-upscherm van de Geheugenkaart gaan en Automatische back-up
inschakelen. Uw apparaat maakt dan om de zeven dagen automatisch een back-up van uw
gegevens als het wordt opgeladen, als het scherm is uitgeschakeld en als het apparaat over
voldoende batterijniveau beschikt.
Uw back-up vanaf een geheugenkaart herstellen

1

Ga naar Instellingen > Systeem & updates > Back-up & herstel > Gegevensback-up >
Externe opslag en tik op Geheugenkaart.

2

Selecteer de back-up van waaruit u de gegevens wilt herstellen in de lijst HERSTELLEN
VANUIT BACK-UP.

3

Selecteer de gegevens die u wilt herstellen, tik op Herstellen en voer het wachtwoord in
als daarnaar wordt gevraagd.

Back-up maken met een USB-opslagapparaat
Als uw apparaat onvoldoende opslagruimte heeft, kunt u een back-up van grote bestanden
en andere gegevens op een USB-opslagapparaat, zoals een USB-flashstation of kaartlezer,
maken.

1

Sluit uw apparaat via een USB OTG-kabel aan op een USB-opslagapparaat.

2

Op het scherm Externe opslag van uw apparaat tikt u op USB-opslag.

3

Tik op BACK-UP, selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik dan op
Back-up.

4

Volg de instructies op het scherm om het wachtwoord en de wachtwoordhint in te stellen.
De gegevens worden gecodeerd en er wordt een back-up van gemaakt. Het wachtwoord is
nodig als u de back-up van uw gegevens wilt herstellen.
Als u het wachtwoord wilt resetten, gaat u naar het back-upscherm USB-opslag en
vervolgens naar
> Wachtwoord resetten.
Het nieuwe wachtwoord is alleen geldig voor back-ups die hierna worden gemaakt.

Uw gegevens herstellen vanaf een USB-opslagapparaat

1

Sluit uw apparaat via een USB OTG-kabel aan op een USB-opslagapparaat.

2

Op het scherm Externe opslag van uw apparaat tikt u op USB-opslag.

3

Selecteer de back-up van waaruit u de gegevens wilt herstellen in de lijst HERSTELLEN
VANUIT BACK-UP.

4

Selecteer de gegevens die u wilt herstellen, tik op Herstellen en voer het wachtwoord in
als daarnaar wordt gevraagd.
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Back-up maken met een NAS-apparaat
U kunt een back-up van uw belangrijke gegevens maken op een NAS-apparaat (networkattached storage), ook bekend als privécloudopslagserver. Het NAS-apparaat levert gedeelde
mappen voor gegevensback-up.

1

Op het scherm Externe opslag van uw apparaat tikt u op Gedeelde map.

2

Op uw apparaat scant u via uw wifinetwerk naar beschikbare NAS-apparaten, waarna u
op een toepasselijk NAS-apparaat tikt om er toegang toe te krijgen en de gedeelde
mappen ervan toe te voegen.

3

Tik op BACK-UP, selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en tik dan op
Back-up.

4

Volg de instructies op het scherm om het wachtwoord en de wachtwoordhint in te stellen.
De gegevens worden gecodeerd en er wordt een back-up van gemaakt. Het wachtwoord is
nodig als u de back-up van uw gegevens wilt herstellen.
Als u het wachtwoord wilt resetten, gaat u naar het back-upscherm Gedeelde map en
> Wachtwoord resetten.
vervolgens naar
Het nieuwe wachtwoord is alleen geldig voor back-ups die hierna worden gemaakt.

Uw gegevens herstellen vanaf een NAS-apparaat

1

Op het scherm Externe opslag van uw apparaat tikt u op Gedeelde map.

2

Op uw apparaat scant u via uw wifinetwerk naar beschikbare NAS-apparaten, waarna u
op een toepasselijk NAS-apparaat tikt om er toegang toe te krijgen en de gedeelde
mappen ervan toe te voegen.

3

Selecteer de back-up van waaruit u de gegevens wilt herstellen in de lijst HERSTELLEN
VANUIT BACK-UP.

4

Selecteer de gegevens die u wilt herstellen, tik op Herstellen en voer het wachtwoord in
als daarnaar wordt gevraagd.

De fabrieksinstellingen op uw apparaat herstellen
Netwerkinstellingen resetten
Met deze handeling reset u uw wifi, het mobiele data-netwerk en de Bluetooth-instellingen.
Er worden geen andere instellingen op uw apparaat gewijzigd en er worden geen gegevens
verwijderd.
Ga naar Instellingen > Systeem & updates > Resetten, tik op Netwerkinstellingen
resetten en volg daarna de instructies op het scherm om de netwerkinstellingen te resetten.
Alle instellingen herstellen
Deze bewerking reset alle netwerkinstellingen, uw schermvergrendelingswachtwoord en de
indeling van uw startscherm. Als uw apparaat vingerafdruk- of gezichtsherkenning
ondersteunt, worden de geregistreerde vingerafdrukken en gezichtsherkenningsgegevens ook
verwijderd. Er worden geen andere gegevens of bestanden van uw apparaat verwijderd. Met
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deze bewerking herstelt u niet de instellingen van Zoek apparaat, Gebruikers & accounts,
Apparaatbeheerders of app-instellingen.
Ga naar Instellingen > Systeem & updates > Resetten, tik op Alle instellingen resetten en
volg de instructies op het beeldscherm om de bewerking te voltooien.
Fabrieksinstellingen herstellen
Met deze handeling wist u de gegevens op uw apparaat, inclusief uw accounts, app-gegevens
en systeeminstellingen, geïnstalleerde apps, muziek, afbeeldingen, alle bestanden in de
interne opslag, de inhoud van de beveiligingschip en lokaal opgeslagen systeem-, app- en
persoonlijke gegevens in verband met HUAWEI-id's. Maak een back-up van uw gegevens
voordat u de fabrieksinstellingen op uw apparaat herstelt.
Ga naar Instellingen > Systeem & updates > Resetten > Telefoon resetten, tik op Telefoon
resetten en volg de instructies op het beeldscherm om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Uw apparaatsysteem online bijwerken
Wanneer er een update beschikbaar is, vraagt uw apparaat u het updatepakket te
downloaden en installeren.
•

Zorg voordat u een update uitvoert, dat er een officiële systeemversie op uw apparaat
wordt uitgevoerd. Anders kan de update mislukken en kunnen er bepaalde problemen
op uw apparaat optreden.

•

Maak vóór de update een back-up van uw gebruikersgegevens.

•

Na een update zijn apps van derden die niet compatibel zijn met de nieuwe
systeemversie mogelijk niet meer beschikbaar. In dergelijke gevallen kan het even
duren voordat er een compatibele app-versie wordt vrijgegeven.

•

Tijdens de update mag u uw apparaat niet uitschakelen of opnieuw starten, mag u de
geheugenkaart niet verwijderen en geen geheugenkaart plaatsen.

1

Ga naar Instellingen > Systeem & updates en tik op Software-update.

2

Wanneer er een update beschikbaar is, kunt u het updatepakket handmatig downloaden
en installeren of ervoor kiezen uw apparaat 's nachts automatisch te laten bijwerken.
•

Het updatepakket downloaden en installeren: ga naar Nieuwe versie > Downloaden
en installeren. Verbind uw apparaat tijdens het downloaden van het updatepakket
met een wifinetwerk om datagebruik te voorkomen.
Uw apparaat start automatisch opnieuw nadat de update is voltooid.

•

's Nachts bijwerken: tik op

en schakel Automatisch downloaden via wifi en 's

Nachts bijwerken in.
Als u automatische updates wilt uitschakelen, tikt u op

in het scherm Software-update

en schakelt u Automatisch downloaden via wifi uit.
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De parameterversie van uw apparaat online bijwerken
De parameterversie werkt mogelijk onder meer operatorparameters, tijdzoneparameters en
apparaatparameters bij en biedt optimalisaties voor functies, inclusief het mobiele netwerk,
stroomverbruik en prestaties, en compatibiliteit van functies. Uw apparaat geeft u instructies
voor het installeren van de update, zodat deze parameters automatisch worden aangepast
voor een betere ervaring.
Automatisch bijwerken

1

Ga naar Instellingen > Over telefoon > Parameterversie, tik op
Parameters automatisch bijwerken is ingeschakeld.

2

Wanneer er een nieuwe parameterversie wordt gedetecteerd, zal uw apparaat het
automatisch downloaden en bijwerken.
U wordt gevraagd of het apparaat opnieuw moet worden gestart om te zorgen dat de

en zorg dat

update van kracht wordt.
Handmatig bijwerken

1

Ga naar Instellingen > Over telefoon > Parameterversie, tik op
Parameters automatisch bijwerken uit.

2

Wanneer er een nieuwe parameterversie wordt gedetecteerd, wordt er een bericht
weergegeven. Volg de instructies op het scherm om de update uit te voeren.

en schakel

Info over telefoon
Juridische kennisgeving
Copyright © Huawei 2022. Alle rechten voorbehouden.
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Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke
product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en
de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen,
informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van
garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar https://consumer.huawei.com/en/support/hotline voor een recent
bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.
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