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Gebruikershandleiding ColorOS11
Welkom bij ColorOS11

Creativiteit fascineert ons. Word jij ook geprikkeld? ColorOS11 zorgt ervoor dat je al jouw creativiteit optimaal kunt benutten,
want alles is te personaliseren.

In een handomdraai kun je een nieuw design creëren of kun je een persoonlijke touch geven aan tekst. Ter inspiratie zijn
er al verschillende sjablonen meegeleverd.

ColorOS11 bereikt een superieur niveau met een verbeterde gebruikerservaring. Je kunt snel wisselen tussen apps, nog
makkelijker vertalen en eenvoudig bestanden uitwisselen. Ontdek het gemak en vergeet zorgen over accugebruik en
privacy.

ColorOS11, ervaar het gemak.
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Telefoon aanzetten

aanknop

Tik op de aan/uit-knop aan de rechterkant van het toestel.

In- en uitschakelen

Om de telefoon uit te zetten

Houd de knop ingedrukt tot de schuifbalk verschijnt.
Sleep de schuifbalk naar beneden.
Om de telefoon aan te zetten

Houd de knop ingedrukt tot het logo van OPPO verschijnt.

Telefoon herstarten

Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de schuifbalk verschijnt, sleep de schuifbalk naar boven, of houd de aan/uit-knop
samen met de volume-omhoogknop tenminste 10 seconden ingedrukt om de telefoon te herstarten.
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Communicatie en netwerk
SIM-kaart-instellingen
Als jouw OPPO-smartphone Dual SIM ondersteunt, is kaartlade één voor de Nano-SIM en kaartlade twee compatibel met
zowel een Nano-SIM als een MicroSD-kaart.
Als je de Dual SIM-modus gebruikt, kun je één SIM-kaart selecteren waarmee je standaard belt. Je kunt ook één SIM-kaart
instellen voor een mobiel netwerk en een andere voor een datanetwerk.

Je kunt de naam van beide SIM-kaarten wijzigen, net als de netwerkinstellingen.
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Databeheer
Gebruik mobiele data

Om de verbruikte data te zien, druk je op [Instellingen] > [Simkaart en mobiele data] > [Dataverbruik]
De hoeveelheid data die door jouw provider wordt opgegeven, kan afwijken van wat er op jouw telefoon geregistreerd
staat.
Tik op [Mobiel dataverbruik] om het dataverbruik van afzonderlijke apps te kunnen zien.
Tik op [Limiet voor mobiele data] > [Daglimiet voor mobiele data] om het maximum dataverbruik per dag in te stellen. Je
kunt zowel de begindatum van de periode en de maandelijkse limiet instellen. Je ontvangt een melding wanneer je in de
buurt komt van de door je ingestelde limiet. Tik op [Wi-Fi-dataverkeer] om het dataverbruik via Wi-Fi-netwerken te bekijken.

Netwerktoegang

Je kunt voor iedere app aangeven of deze mobiele data mag gebruiken of bij voorkeur via Wi-Fi verbindt. Tik op
[Instellingen] > [Simkaart en mobiele data] > [Dataverbruik] > [Netwermachtigingen] kies uit de volgende opties:
Wi-Fi en mobiele data; Wi-Fi; Mobiele data; Mobiele data uitschakelen
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Databesparing

Wanneer “Databesparing” is ingeschakeld, kunnen apps die op de achtergrond draaien geen mobiele data gebruiken. Dus
kun je ook geen e-mail, berichten en chats ontvangen als dei apps op de achtergrond actief zijn. De apps die je
daadwerkelijk (op de voorgrond) gebruikt, gaan met deze functie zo zuinig mogelijk met data om, bijvoorbeeld door het
verlagen van de schermresolutie.
Ook kun je dan de netwerkverbindingsfunctie niet gebruiken en in de statusbalk wordt het pictogram voor databesparing
weergegeven. Je kunt ook voor een specifieke app kiezen geen beperkingen in te stellen; apps zonder beperkingen zullen
nieuwe berichten kunnen ontvangen via mobiele data.
[Instellingen] > [Simkaart en mobiele data] > [Dataverbruik] > [Beperking dataverkeer]
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Wi-Fi
Wi-Fi-verbinding

Tik op [Instellingen] > [Wi-Fi] Schakel Wi-Fi in. Alle beschikbare Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.

Wi-Fi zonder wachtwoord

Als je verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk zonder wachtwoord, tik je rechtstreeks op de netwerkknop.

Wi-Fi met wachtwoordvereiste

Tik op de naam van het netwerk en voer het wachtwoord in.

Netwerk handmatig toevoegen

Als je het netwerk waarmee je verbinding wilt maken niet kunt vinden, voer je de netwerknaam en het wachtwoord in,
nadat je de optie "Netwerk handmatig toevoegen" hebt aangeklikt. Zodra het apparaat verbinding heeft gemaakt met een
netwerk, zal het apparaat, zolang het netwerk beschikbaar is, verbinding blijven maken met het netwerk zonder dat het
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wachtwoord opnieuw moet worden ingevoerd. Als je niet automatisch verbinding wilt maken met een bepaald netwerk,
druk je op

om het netwerk te verwijderen.

Je kunt de opgeslagen netwerken zien in [Instellingen] > [Wi-Fi] > [Geavanceerde instellingen] > [Opgeslagen netwerken]
Netwerk toevoegen met een QR-code

Als je een QR-code voor jouw netwerk hebt, kun je op het scanpictogram rechts boven in het scherm drukken om dat
netwerk automatisch toe te voegen.
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Verbeterde internetervaring

Snellere dual band Wi-Fi

Als jouw apparaat daarvoor geschikt is, kun je verbinding maken met een tweede Wi-Fi-netwerk, waardoor het dataverkeer
sneller verloopt.
Tik op [Instellingen] > [Wi-Fi] > [Dual-band wifi-versnelling] en activeer deze optie.
Deze optie maakt gebruik van de 2,4GHz- én de 5GHz-banden en/of verschillende netwerken die eerder zijn geconfigureerd
en compatibel zijn met dual channel.
Apps die deze functie ondersteunen, worden in de lijst weergegeven

Opmerkingen: het ene toegangspunt is 2,4GHz, het andere 5GHz. Er is geen interferentie tussen beide en elk toegangspunt
kan onafhankelijk gegevens ontvangen en verzenden.
De twee toegangspunten kunnen dezelfde of een andere naam hebben. En ze hoeven niet dezelfde router te delen
Opmerking: slechts een beperkt aantal telefoons ondersteunt deze functie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in
jouw regio of land.
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Geavanceerde instellingen

Wifi-assistent

Door de optie “Automatisch verbinding maken met de beste Wi-Fi” te activeren, maakt de telefoon verbinding met het
beste beschikbare Wi-Fi-netwerk, door de kwaliteit van alle reeds op de telefoon geregistreerde Wi-Fi-netwerken te
detecteren en te analyseren als er meer dan één netwerk beschikbaar is.

Automatisch overschakelen op mobiel netwerk

Je kunt, nadat je “Automatisch verbinding maken met de beste Wi-Fi” hebt geactiveerd ook "Automatisch overschakelen
naar mobiel netwerk" activeren. Wanneer alle beschikbare Wi-Fi-netwerken van slechte kwaliteit zijn en als mobiele data
is geactiveerd, kan de telefoon automatisch overschakelen naar het mobiele netwerk.

Zoeken naar Wi-Fi-netwerken altijd actief

Als je locatievoorzieningen activeert, zoeken locatievoorzieningen en compatibele apps naar beschikbare Wi-Fi-netwerken,
zelfs als Wi-Fi is uitgeschakeld.
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Passpoint®

Wi-Fi Passpoint is een technologie om automatisch een veilige verbinding te maken met openbare toegangspunten zonder
dat je elke keer het wachtwoord of de code hoeft in te voeren. Activeer deze optie om jouw apparaat verbinding te laten
maken met deze toegangspunten.
Opmerking: om deze functie te kunnen gebruiken, moet je het bijbehorende certificaat installeren dat is verstrekt door
jouw netwerkbeheerder.
Dataverbruik via Wi-Fi-netwerk

Check het dataverbruik via Wi-Fi.
Opgeslagen netwerken

Controleer de netwerken waarmee je verbinding hebt gemaakt en verwijder de netwerken die je niet meer nodig hebt.
Certificaten installeren

Hiermee kun je bijvoorbeeld kiezen welke certificaten je wilt installeren, bijvoorbeeld Passpoint®
Wi-Fi statusweergave

Kies hoe je het Wi-Fi-icoon in de statusbalk wilt weergeven. Het kan de bandbreedte en/of het Wi-Fi-versienummer
weergeven (Opmerking: raadpleeg de website van Wi-Fi Alliance voor meer informatie over het versienummer).
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Overige

Wi-Fi Direct

Via "Wi-Fi Direct" kun je gegevens overbrengen naar andere apparaten met jouw Wi-Fi-antenne zonder een router te
gebruiken. Tik op [Instellingen] > [Wi-Fi] > [Geavanceerde instellingen] > [Wi-Fi Direct]
Als de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld, wordt er een brug gemaakt waarmee delen met andere apparaten mogelijk is. Het
data- en stroomverbruik ligt mogelijk hoger. De Wi-Fi Bridge wordt automatisch uitgeschakeld als er 10 minuten geen ander
apparaat is verbonden.
WPS-verbinding

Als je apparaten met WPS (Wi-Fi Protected Setup) gebruikt en deze wilt instellen, druk je op de WPS-knop op jouw router
of op het apparaat om de koppelingsmodus te activeren en druk je vervolgens op [Instellingen] > [Wi-Fi] > [Geavanceerde
instellingen] > [WPS-verbinding] > [WPS-verbinding] en maak verbinding met het apparaat dat je wilt koppelen. Als je liever

hebt dat de router verbinding maakt met jouw mobiele apparaat, tik je op [Instellingen] > [Wi-Fi] > [Geavanceerde
instellingen] > [WPS-verbinding] > [WPS-pin-verbinding] en voer de pincode in die op het scherm van jouw router of

apparaat wordt weergegeven.

Opmerking: je hebt een limiet van 120 seconden om een beveiligde koppeling uit te voeren.
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Bluetooth
Met Bluetooth-technologie kun je gegevens delen met andere apparaten en audioapparatuur of hoofdtelefoons gebruiken.
Tik op [Instellingen] > [Bluetooth] en activeer het icoon om het te kunnen gebruiken.
Eerder gekoppelde en nieuw beschikbare apparaten worden hier weergegeven. Tik op het nieuwe apparaat van jouw
keuze om jouw telefoon er mee te koppelen. Afhankelijk van het type apparaat word je al dan niet om een pincode
gevraagd om de koppeling te kunnen maken, Tik op [Instellingen] > [Bluetooth] >

> [Geavanceerde instellingen] om

toegang te krijgen tot de opties.
Zichtbaar voor andere apparaten

Hiermee kan jouw telefoon worden herkend door andere Bluetooth-apparaten.
Synchronisatie van het multimedia-volume

Wanneer je Bluetooth gebruikt om audio of video af te spelen, is de volumeregeling zowel vanaf het audioapparaat als
vanaf de telefoon te bedienen.
Codec-standaard weergeven

De kenmerken van de afgespeelde multimedia-inhoud worden weergegeven.
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Verbinding en delen
Vliegtuigmodus

Je kunt de vliegtuigmodus handmatig activeren of deactiveren. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, worden Bluetooth,
Wi-Fi en mobiele dataverbindingen verbroken. Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Vliegtuigmodus] en schakel
de optie in of uit, of veeg het scherm van boven naar beneden om het Control Center te openen, Tik op

/ schakel de

vliegtuigmodus in of uit.

Netwerk delen

Je kunt je netwerk op de volgende manieren delen:

Persoonlijke hotspot

Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Persoonlijke hotspot] en activeer de optie.
Als het persoonlijke hotspot is geactiveerd, kan jouw dataverbinding worden gedeeld met andere apparaten. Het leidt tot
meer en stroom- en mobiel dataverbruik.
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Tik op [Instellingen voor persoonlijke hotspot] om de naam en het wachtwoord van jouw persoonlijke toegangspunt in te
stellen. Je kunt ook een lijst met apparaten aanleggen die jouw persoonlijke hotspot niet mogen gebruiken (de
zogenaamde ‘zwarte lijst’). Tevens kun je het maximum aantal verbonden apparaten opgeven en het dataverbruik van de
verbonden apparaten beperken onder [Verbindingsbeheer].
De hotspot automatisch uitschakelen

Als deze optie is geactiveerd, schakelt jouw persoonlijke hotspot zichzelf automatisch uit als er gedurende tien minuten
door geen enkel apparaat verbinding is gemaakt van jouw hotspot.

USB-verbinding

Verbind de telefoon met een computer met behulp van een USB-kabel. Druk op: [Instellingen] > [Verbinding en delen] >
[USB-tethering]

Door deze optie in te schakelen zal jouw computer jouw dataverbinding herkennen en jouw telefoon als modem gebruiken.

Data delen via Bluetooth

Als de koppeling met het andere apparaat geslaagd is. Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Bluetooth-tethering]
Het andere apparaat moet Bluetooth inschakelen en op de naam van jouw telefoon klikken om jouw verbinding met
internet te kunnen gebruiken.
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Om de Bluetooth-verbinding te verbreken druk opnieuw op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Bluetooth-tethering]
Je kunt ook op "ontkoppelen" tikken om de Bluetooth-verbinding te annuleren en het delen van de dataverbinding te
staken.

NFC (Near Field Communication)

Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [NFC]
Als "NFC" aan staat kan de telefoon gegevens uitwisselen met een ander apparaat dat beschikt over de NFC-technologie.

Contactloos betalen

Je kunt "Google Pay" en "Android Beam” gebruiken om contactloos te kunnen betalen met de NFC-chip van jouw mobiele
telefoon.

Let op: De functie Contactloos betalen met NFC vereist een geschikte creditcard of betaalpas en een betaalapp.
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Presenteren op een ander scherm (Screencast)

Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Screencast]
Het scherm van de telefoon kan worden gekoppeld met een televisie, monitor of beamer, nadat op het andere apparaat
de functie draadloos scherm delen (of screencasting) is geactiveerd. Tik op Instructies voor meer informatie over deze
functie.

Afdrukken

Printen is niet meer een taak voor computers. ColorOS 11 maakt printen vanaf jouw mobiele telefoon super eenvoudig,
door de meegeleverde draadloze printservice.

Opmerking: je moet een voor draadloos printen geschikte printer hebben.
Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Afdrukken] om de afdrukinstellingen te openen en een lijst met beschikbare
services te bekijken. Als je geen enkele additionele printservice hebt geïnstalleerd, wordt slechts de standaard printservice
getoond.

Let op: De opties van de printservice kunnen per toepassing verschillen.
Kom meer te weten over printen in het hoofdstuk Afdrukken.
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VPN (Virtual Private Network)

VPN is een netwerkcommunicatieprotocol dat een beveiligde verbinding tussen je privé-netwerk en het internet maakt. Je
lokale netwerk (LAN, Local Area Network) wordt over de bestaande verbinding uitgebouwd naar een WAN (Wide Area
Network) met behoud van vertrouwelijkheid. VPN zorgt ervoor dat gebruikers data kunnen versturen en ontvangen via
gedeelde of publieke netwerken, alsof ze rechtstreeks met een lokaal netwerk zijn verbonden.

VPN toevoegen

Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [VPN] >

. Vul de naam, het soort VPN, het serveradres en de overige

informatie in om een VPN toe te voegen.

DNS Privado

Met deze functie kunt een privé-DNS (Domain Name Server) opgeven om jouw verbinding nog veiliger te maken. Deze
extra encryptie kan wel leiden tot een tragere internetverbinding.
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Android Auto

Verbind de telefoon met het scherm van jouw auto en alle Android apps zullen op dat scherm verschijnen. Heel eenvoudig.
Tik op het scherm voor de route of geef een spraakopdracht om een bericht te versturen. Of bel je moeder met een
spraakopdracht. Android Auto is ontworpen om minder afleiding in het verkeer te hebben en meer van de reis te kunnen
genieten. Je hoeft alleen maar te koppelen en klaar is Kees.

Let op: De functionaliteit van Android Auto wordt verwerkt via jouw Google-account en kan alleen worden gebruikt in
daarvoor geschikte auto. Raadpleeg de website van Android Auto om meer te weten te komen over deze functionaliteit.
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Persoonlijke instellingen
ColorOS 11 laat je al jouw creativiteit tonen.
Het nieuwe personalisatiecentrum biedt diverse opties om alle aspecten van de interface UI First 2.0 te personaliseren.

Let op: Het kan zijn dat sommige opties niet beschikbaar zijn in jouw land of regio.
Ga naar [Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] om de opties te bekijken.

Thema's

Thema's zijn voorgeprogrammeerde stijlen om aan alle mogelijke behoeften tegemoet te komen. Je kunt zoeken en kiezen
tussen de beschikbare thema's en/of nieuwe downloaden uit de in Themawinkel.

Let op: Het kan zijn dat de Themawinkel niet beschikbaar is in jouw land of regio

Een thema instellen

Ga naar [Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Thema’s] Kies een thema Toepassen. De thema's zijn gegroepeerd
op Systeemthema's en Gedownloade thema's.
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Een thema beschikt over diverse elementen, zoals een Vergrendelscherm, de gebruikersinterface, het Startscherm, de
schermbeveiliging (screen saver), pictogrammen etc. Als je niet alle onderdelen van een thema wilt toepassen, selecteer
dan Wijs thema toe aan… en kies de opties die voor je van belang zijn.

Achtergronden

Je kunt de schermachtergrond van jouw mobiele telefoon naar behoefte wijzigen. ColorOS 11 levert verschillende statische
en dynamische schermachtergronden standaard mee. Je kunt ook een foto als schermachtergrond selecteren.
Tik op [Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Achtergronden]
Kies jouw favoriet uit de statische of dynamische achtergronden.
Je kunt een statische of dynamische achtergrond toewijzen aan jouw Startscherm, het Vergrendelscherm of aan beide.

Kies een foto uit de fotogalerij als achtergrondscherm

Tik op [Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Achtergronden] > [Foto’s] en kies een foto. Je kunt met jouw vingers de
foto vergroten of verschuiven om de juiste uitsnede te kiezen.
Tik op Toepassen en kies Op vergrendelscherm, Op startscherm, Of op alle bovenstaande items.
Als je op het centrale systeem-icoon drukt, maakt het systeem een achtergrondscherm aan dat is gebaseerd op jouw
gekozen kleurenrange.
03_2021_NL_COLOROS11_v_5.5

Scherm altijd aan

ColorOS 11 biedt je de mogelijkheid de tijd waarin het scherm actief blijft aan te passen. (AOD, Always on Display)
Tik op [Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Always on Display] en activeer de optie.
Je kunt kiezen uit onderstaande mogelijkheden:
Gepersonaliseerde patronen: Kies een van de vooraf ingestelde patronen of creëer jouw eigen AOD-patroon door de

instructies van de assistent te volgen.
Alleen tekst, Tekst en beeld, Analoge klok en Digitale klok zijn voorgeprogrammeerde ontwerpen die je kunt aanpassen

door ze te selecteren en door aan te geven of je wilt dat de datum, accu-icoon of inkomende berichten wilt zien. Je kunt
ook de kleur aanpassen.

Stijl van de pictogrammen

ColorOS 11 biedt je de mogelijkheid enkele details van de pictogrammen aan te passen, zoals de grootte, de randen,
tekstgrootte, maar je kunt ook ART+pictogrammen gebruiken, die derden hebben ontworpen om jouw interface te
personaliseren.

App-indeling
Raadpleeg schermindeling verderop in deze handleiding.
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Stijl van de vingerafdruk

Je kunt de manier aanpassen waarop de animatie van de vingerafdruk op jouw scherm verschijnt.

Kleuren

Ga naar [Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Kleuren] om uit 10 basiskleuren en uit 5 kleurcombinaties te kiezen
die worden toegepast op systeemonderdelen en pictogrammen om een unieke visuele ervaring te creëren.

Lettertype en lettergrootte

Om het lettertype en/of de lettergrootte aan te passen. Tik op [Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Lettertype en
weergavegrootte]

Berichtencentrum

Je kunt het ontwerp van de pictogrammen uit het berichtencentrum instellen aan de hand van verschillende vooraf
geïnstalleerde designs.
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Verlichting van de randen

Stel de manier in waarop de actieve randen oplichten als je wordt gebeld met het scherm aan of met het scherm in de
AOD-stand.
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Startscherm, Vergrendelscherm en Scherm altijd
aan

Startscherm
Instellingen Startscherm

Kies uit Standaardmodus, Lademodus o Eenvoudige modus hoe de pictogrammen op het Startscherm worden
weergegeven.

Gebaar om de pictogrammen omlaag te trekken

Je kunt met één schuifbeweging over het scherm (van rechts of van links) de app-lade openen. Zo kun je de telefoon
makkelijker met één hand bedienen.

Invullen Pictogram

Ontwerp de achtergrond van doorzichtige pictogrammen om ze aan te passen aan je wensen.
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Startschermindeling

Je kunt het aantal rijen en kolommen die op het Startscherm worden getoond aangeven.

Startscherm vergendeld

Voorkomt dat de pictogrammen op het Startscherm kunnen worden veranderd.

Omlaag vegen op startscherm

Hiermee kun je een actie kiezen die moet worden uitgevoerd als je het scherm van boven naar beneden over het scherm
veegt.

Toon appsvoorspelling

Door middel van de Artificiële Intelligentie (AI) ‘ziet’ het systeem welke app je waarschijnlijk wilt gaan gebruiken, gebaseerd
op jouw eerdere gebruik. Als je deze optie activeert wordt het wisselen tussen apps makkelijker. Een voorbeeld: als het
nacht wordt, toont het systeem je de klok-app, om direct de wekker voor de volgende dag in te kunnen stellen.
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Apps aan het startscherm toevoegen

Recent gedownloade apps worden automatisch aan het Startscherm toegevoegd.

De snelheid van de app-animaties

Je kunt de snelheid waarmee apps opstarten en de snelheid van de app-animaties bij afsluiten instellen.

Scherm altijd aan (AOD)

Raadpleeg het hoofdstuk over personalisaties om de details van deze functie te leren kennen.
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Weergave en helderheid
ColorOS 11 verbetert de visuele ervaring tijdens het gebruik van de nieuwe energiebesparingsfuncties, de drie
contrastniveaus in de donkere modus en de automatisch aangepaste schermhelderheid.
Je kunt de helderheid aanpassen voor verschillende niveaus van het omgevingslicht, om een comfortabele
gebruikservaring te creëren, ongeacht of je de telefoon overdag of 's avonds gebruikt.

Lichte modus of Donkere modus
Standaard staat de Lichte modus ingesteld. Dit is de klassieke weergavemodus met een witte achtergrond. In de donkere
modus gebruikt het scherm minder accu en wordt het energiegebruik van de telefoon geoptimaliseerd.

Donkere modus instellen

Je kunt de donkere modus op twee manieren instellen:
Selecteer [Instellingen] > [Weergave en helderheid] en stel [Donker Modus] in.
Ga naar het Control Center en stel Donkere Modus in.
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Donkere modus automatisch instellen

Je kunt de donkere modus continu instellen of hem programmeren.
Kies [Instellingen] > [Weergave en helderheid], selecteer [Donker Modus], activeer [Automatisch overschakelen] en de
Donkere modus wordt bij zonsondergang vanzelf ingeschakeld. De lichte modus wordt automatisch bij zonsopgang
ingeschakeld.

De instellingen van de donkere modus
Let op: er zijn geen extra opties voor de heldere modus.
Tik op [Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Instellingen voor Donkere modus] om de opties te zien. De drie
contrastniveaus bieden je de instelling die het best past bij jouw behoefte. Je kunt tevens de volgende opties instellen.
Achtergronden aanpassen aan Donkere modus
Pictogrammen aanpassen aan Donkere modus
Het contrast verlagen in omstandigheden met weinig licht
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Donkere modus voor apps van derden

Als een app standaard niet over een donkere modus beschikt, kun je in ColorOS 11 de donkere voor die app forceren.
Selecteer de app of apps die je wilt omzetten. Onthoud dat deze experimentele optie niet altijd optimaal functioneert.

Handmatig de schermhelderheid aanpassen

Veeg jouw vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, ga naar het Control Center en verschuif de regelaar.
Tik op [Instellingen] > [Weergave en helderheid], verplaats de schuifregelaar.

Automatisch de schermhelderheid aanpassen

Als je Automatisch helderheid aanpassen hebt geactiveerd zal ColorOS 11 de helderheid van het scherm aanpassen aan
de lichtomstandigheden door middel van de ingebouwde omgevingslichtsensor, waarmee vermoeide ogen worden
voorkomen, evenals onnodig energieverbruik.

Veeg jouw vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, ga naar het Control Center en Tik op

-knop

rechts van de schuifregelaar voor de helderheid of Tik op [Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Automatische
helderheid]
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Schermweergave automatisch draaien

Je kunt [Automatisch draaien] activeren om het scherm automatisch te kantelen als je de telefoon in de verticale of
horizontale positie gebruikt.
Veeg jouw vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, ga naar het Control Center en Tik op

of Tik op

[Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Automatisch draaien]

Scherm automatisch uitschakelen

In de standaardinstelling wordt het scherm automatisch uitgeschakeld als je de telefoon langer dan 30 seconden niet
gebruikt. Je kunt deze tijd zelf aanpassen.
Tik op [Instellingen] > [Weergave en helderheid]> [Automatisch scherm uitschakelen]
Je kunt een tijd tussen 15 seconden en 30 minuten kiezen.

De kleurtemperatuur van het scherm instellen

Je kunt traploos kiezen tussen een koude toon (witter scherm) en een warme toon (geler scherm).
Tik op [Instellingen] > [Weergave en helderheid], en stel de gewenste kleurtemperatuur in met de schuifregelaar.
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Je kunt ook de optie Natuurlijke Tint kiezen, waarbij de kleurtoon van het scherm zich aanpast aan lichtomstandigheden.
Als je dat wilt, tik dan op [Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Natuurlijke toon]

Visueel OSIE-effect

De O1 Ultra Vision Engine (Visueel OSIE-effect) verbetert de videoweergave aanzienlijk door gebruik te maken van
verschillende voor ColorOS ontwikkelde technologieën.
Je kunt het kleurengamma uitbreiden door middel van Verbeterde HDR video en de soepele beweging van de video
verbeteren door het aantal beelden per seconde (FPS (Frames Per Second)) te verhogen bij Verbeterde videoweergave.

Let op: deze functies worden niet door alle apps ondersteund.

Lettertype en weergavegrootte

Raadpleeg het hoofdstuk over [Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Lettertype en weergavegrootte] van deze
handleiding voor meer informatie.
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Extra instellingen (Meer)

Tik op [Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Meer] om toegang te krijgen tot de volgende opties:
Kleurmodus van het scherm: Kies de kleurweergave die het best bij je past.
Schermresolutie: Pas de afstand tussen de schermpixels aan op telefoons waarop dat kan.
Verversingsfrequentie van het scherm: Als jouw telefoon compatibel is, kunt de frequentie waarmee jouw scherm wordt

ververst instellen.

Schermweergave

Als je echt ondergedompeld wilt worden in ColorOS 11 dan kun je de optie Schermvullende weergave kiezen.
Tik op [Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Meer] > [Schermweergave]
Selecteer de apps die je op Schermvullende weergave wilt bekijken, desgewenst door het gebied waarin de frontcamera
zit te verbergen.
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Bescherming van de ogen
ColorOS 11 vereenvoudigt en verbetert het gebruik van de telefoon bij nachtelijke omstandigheden of bij weinig licht. Het
systeem beschikt over diverse opties om vermoeide ogen te voorkomen, iets wat bij langdurig gebruik van LCD-schermen
kan optreden.

Oogcomfort

De modus Oogcomfort vermindert de hoeveelheid uitgezonden blauw licht en voorkomt vermoeide ogen. Je kunt de
kleurtemperatuur aanpassen tussen warm en koud en een tijdprogrammering instellen.
Tik op [Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Oogcomfort] om de opties te zien.

Oogcomfort zonder flikkerend scherm

Als deze optie is ingesteld, kost het minder moeite te telefoon te gebruiken bij weinig licht en een geringe
schermhelderheid. Dat kan er wel toe leiden dat het scherm bij gebruik een klein beetje meer geluid maakt.
Tik op [Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Meer] > [Oogcomfort zonder flikkerend scherm]
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Geluid en trillingen
De systeemgeluiden zijn opnieuw gecomponeerd. Ze zijn zachter en liggen prettig in het gehoor. ColorOS 11
gepersonaliseerde instellingen en geluidsniveaus. Je kunt voor verschillende toepassingen en verschillend gebruik
gepersonaliseerde geluidsniveaus instellen.

Volumeregelaars

Gebruik de knoppen aan de zijkant van de telefoon om het geluidsniveau aan te passen als je naar muziek luistert of films
of video's bekijkt. Als je het geluidsniveau van de beltonen, waarschuwingsgeluiden of andere geluidseffecten wilt
aanpassen, tik op de zijbalk en zet de schuifregelaar in de gewenste stand.
Tik op

onderin om het volume voor multimedia, de beltoon en de wekker in te stellen. Bijvoorbeeld, je kunt het volume

voor multimedia en de beltoon uitzetten en de wekker aanzetten voor het slapen gaan.

Beltonen personaliseren

Je kunt verschillende geluiden instellen om binnenkomende gesprekken, berichten en meldingen te onderscheiden. Je kunt
ook geluiden op jouw telefoon importeren.
Tik op [Instellingen] > [Geluid en trillingen] en pas de instellingen aan voor:
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Media
Beltonen
Meldingen
Alarmen

Stille modus

Je kunt de Stille modus activeren om geen enkel waarschuwingsgeluid van jouw telefoon meer te horen. Binnenkomende
gesprekken en waarschuwingen worden nog wel op het scherm getoond.

De Stille modus activeren

Veeg jouw vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en ga naar het Control Center en tik op [Stille modus]
Tik op de volumeknop op de zijkant van de telefoon en klik op

aan de onderzijde van de volumeknop.

Tik op [Instellingen] > [Geluid en trillingen] > [Stille modus]

Meer personalisatiemogelijkheden

Voor een nóg betere gebruikservaring biedt ColorOS 11 diverse instellingen voor beltonen, systeemgeluiden en geluiden
voor apps.
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In [Instellingen] > [Geluid en trillingen] > [Systeemfeedback] kun je de volgende opties in- of uitschakelen.
Toetsenbordgeluid
Vergrendelschermgeluid
Schermafbeeldingsgeluid
Verwijderingsgeluid
Aanraakgeluiden
Geluid bij de animatie van de vingerafdruk

Dolby Atmos©

Dolby Atmos© staat standaard aan. Je kunt het uitschakelen als jouw telefoon is verbonden met een hoofdtelefoon.
Naast de Slimme modus, is er een filmmodus en zijn er instellingen voor games en muziek. Kies de juiste modus, afhankelijk
van het gebruik.
Tik op [Instellingen] > [Geluid en trillingen] > [Dolby Atmos]
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Niet storen
In deze stand worden binnenkomende gesprekken, berichten en meldingen stilgehouden.

Niet storen activeren

Tik op [Instellingen] > [Geluid en trillingen] > [Niet storen] > [Activeer nu] Als deze optie is geactiveerd worden
binnenkomende gesprekken, berichten en meldingen stilgehouden, met uitzondering van de wekker, de timer en de
toegestane waarschuwingen. Er verschijnt een maansymbool in de statusbalk.
Je kunt Niet storen ook inschakelen in het Control Center
Je kunt kiezen om de Stille modus handmatig te activeren met de knop [Niet storen] of automatisch. In de automatische
modus kun je de tijden instellen waarop jouw telefoon in de Stille modus moet staan en kun je aangeven welke activiteit
in de Stille modus door je nog wel wordt toegestaan.

Niet storen programmeren

Als je [Niet storen] op werkdagen of 's nachts wilt programmeren, kun je beperkingen voor specifieke dagen en voor een
bepaalde tijdsperiode instellen.
Tik op [Instellingen] > [Geluid en trillingen] > [Niet storen] > [Planningen] en voeg het gewenste tijdschema in.
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Uitzonderingen

Je kunt er voor kiezen meldingen, berichten of binnenkomende gesprekken van specifieke contacten wel toe te staan.

Geluid bij herhaalde oproep

Als [Beltoon bij herhaalde oproepen] is geactiveerd, zal een binnenkomend gesprek van een contact dat binnen drie
minuten voor de tweede keer belt wél overgaan.

Geluid multimedia-inhoud

Als deze optie is geactiveerd, wordt het geluid van video’s en andere multimedia-bronnen uitgeschakeld.
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Meldingen en statusbalk
De volgende informatie wordt in de statusbalk weergegeven: tijd, jouw provider, de draadloze verbinding en accuniveau.
Veeg je vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om de meest recente meldingen te kunnen zien. Veeg
vervolgens omhoog om de oudere berichten te kunnen bekijken.
Tik op [Instellingen] > [Meldingen en statusbalk] en tik op de schuifschakelaars om de verschillende opties te activeren.

Raadpleeg recente en oudere meldingen

Later herinneren

Veeg je vinger naar links op de melding die je wilt bewerken en tik op

en je kunt de tijd waarop je de melding weer

wilt zien instellen.
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Voorkeuren voor meldingen instellen

Veeg je vinger naar links om de meldingen te bewerken. Tik op

>

om de voorkeuren voor een specifieke melding in

te stellen, of om de meldingen te beheren.
Tik op [Instellingen] > [Meldingen en statusbalk] > [Meldingen beheren]
Personaliseer meldingen op de manier die jij wilt, inclusief het soort meldingen die je wilt ontvangen.
Toon Meldingspictogrammen op het Startscherm.
Toon Meldingspictogrammen op het Vergrendelscherm.
Toon stroken en het bovenste deel van je scherm als de telefoon geblokkeerd is.
Activeer beltonen en trillingen.
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Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord
Ten behoeve van een volledige veiligheid geeft ColorOS 11 de mogelijkheid verschillende manieren om je telefoon te
vergrendelen en te ontgrendelen, met een toegangscode, je vingerafdruk of door middel van gezichtsherkenning. Je kunt
voor één manier kiezen, of voor een combinatie van de mogelijkheden.

Wachtwoord voor het vergrendelscherm

Je moet een wachtwoord of toegangscode gebruiken om de telefoon te ontgrendelen. Als je je wachtwoord of
toegangscode vergeten bent, moet je de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Dat zorgt er echter voor dat je
alle gegevens op je telefoon kwijtraakt. We raden je daarom aan om meer dan één ontgrendelmanier in te stellen, zodat
je nog toegang tot je telefoon hebt, als je je toegangscode bent vergeten.
Tik op [Instellingen] > [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord] > [Vergrendelschermwachtwoord instellen] en accepteer de
gebruiksvoorwaarden.
Je kunt verschillende typen wachtwoorden of patronen instellen. Druk tijdens de configuratie op Andere
versleutelmanieren om te kunnen kiezen uit:
Een cijfercode van 6 cijfers (standaard ingesteld)
Hoofdwachtwoord
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Een cijfercode van 4 cijfers
Een cijfercode van 4-16 cijfers
Een code van de 4-16 lettertekens.

Als het wachtwoord of de toegangscode is ingesteld, kun je die ook weer deactiveren of veranderen. In beide gevallen
moet je dan eerst je ingestelde wachtwoord invoeren om toegang te hebben tot de verschillende opties.

Privacywachtwoord

Het Privacy-wachtwoord kun je gebruiken om toegang te krijgen tot Blokkeer apps en je Privékluis.
Tik op [Instellingen] > [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord] > [Privacywachtwoord instellen]
Je kunt verschillende typen wachtwoorden of patronen instellen. Druk tijdens de configuratie op Andere
versleutelmanieren om te kunnen kiezen uit:
Een cijfercode van 6 cijfers (standaard ingesteld)
Hoofdwachtwoord
Een cijfercode van 4 cijfers
Een cijfercode van 4-16 cijfers
Een code van de 4-16 lettertekens.
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Als het wachtwoord of de toegangscode is ingesteld, kun je die ook weer deactiveren of veranderen. In beide gevallen
moet je dan eerst je ingestelde wachtwoord invoeren om toegang te hebben tot de verschillende opties.
Je moet een aantal beveiligingsvragen beantwoorden om de configuratie af te kunnen ronden. Deze vragen zullen worden
gebruikt in het geval je je wachtwoord vergeten bent.
Tik op Gereed om af te ronden.
We raden je aan om ook een e-mailadres te koppelen, waar je een verificatiecode kunt ontvangen in het geval dat je je
wachtwoord vergeet.

Privacywachtwoord opnieuw instellen

Als je je Privacywachtwoord vergeet, kun je het op drie manieren herstellen:
Beantwoord de beveiligingsvragen
Voer de verificatiecode in die je op het gekoppelde e-mailadres hebt ontvangen.
Gebruik een van de biometrische ontgrendelmethodes, zoals je vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Tik op [Ik ben het wachtwoord vergeten] om het herstelproces te starten en volg de instructies van de virtuele assistent.
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Een vingerafdruk toevoegen

Je kunt je telefoon ontgrendelen met je vingerafdruk. Tik op [Instellingen] > [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord] > [Een
vingerafdruk toevoegen] en accepteer de gebruiksvoorwaarden.

Let op: Om veiligheidsredenen en om toegang te krijgen tot je telefoon als je vingerafdruk niet werkt, wordt je gevraagd
om een Wachtwoord voor het vergrendelscherm, als je die nog niet eerder hebt aangemaakt.
Volg de instructies op het scherm als je voor de eerste keer een toegangscode of een vingerafdruk configureert. Je kunt
tot 5 verschillende vingerafdrukken vastleggen.

Let op: Afhankelijk van het model van je telefoon kan de vingerafdruklezer op verschillende plekken zitten. Raadpleeg de
Snelstartgids van jouw model voor meer informatie. De werking is wél gelijk voor alle modellen.
Met Animatiestijl kun je je favoriete manier waarmee de vingerafdruk wordt geanimeerd kiezen.
Als je wilt dat het vingerafdrukicoon wordt getoond als het scherm uit gaat, moet je [Ontgrendelen met uitgeschakeld
scherm] activeren.

Je kunt ook aangeven voor welke functies je toegang met een vingerafdruk wilt gebruiken. Tik op [Instellingen] >
[Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord] > [Vingerafdruk] > [Gebruik vingerafdruk voor] en activeer de opties die je nodig

hebt.
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Gezicht toevoegen

Je kunt ook gezichtsherkenning gebruiken om je telefoon te ontgrendelen.
Tik op [Instellingen] > [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord] > [Gezicht] om de assistent te starten.

Let op: Om veiligheidsredenen en om toegang te krijgen tot je telefoon als je vingerafdruk niet werkt, wordt je gevraagd
om een Vergrendelschermwachtwoord als je die nog niet eerder hebt aangemaakt.
Volg de instructies die op het scherm verschijnen om je gezicht vast te leggen. Voor het beste resultaat:
Kijk rechtstreeks naar het scherm; houd je telefoon op 25-50 cm afstand; Plaats je gezicht in de cirkel totdat de registratie
volledig is afgerond; voorkom overbelichting of een donkere omgeving.
Je kunt aangeven welke functies en apps de gezichtsherkenning mogen gebruiken. Tik op [Instellingen] > [Vingerafdruk,
gezicht en wachtwoord] > [Gezicht] > [Gezicht gebruiken voor] en activeer de opties die je nodig hebt.

We raden je aan om Til op om scherm te activeren in te stellen voor een groter gebruiksgemak.
Er zijn twee manieren om de telefoon te ontgrendelen als je gezichtsherkenning wilt gebruiken:
Veeg je vinger omhoog om te deblokkeren.
Automatisch deblokkeren.

Let op: om veiligheidsredenen wordt iedere keer als je de opties van Vingerafdruk of Gezichtsherkenning wilt aanpassen
om je toegangscode gevraagd.
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Privacy
Privacy-instellingen

ColorOS 11 beschikt over een makkelijk te bedienen systeem om je gegevens te beschermen en te voorkomen dat apps
toegang hebben tot persoonlijke gegevens of dat er vertrouwelijke gegevens worden gelekt. De nieuwe Privacyinstellingen voegt toegangsprivileges aan groepen apps toe. Op deze manier kun je op een snelle manier controleren welke
apps toegang hebben tot welk onderdeel van je telefoon.

App-permissies

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [Machtigingsbeheer]
Je kunt de Machtigingen voor de verschillende apps aanpassen, in het geval dat de ontwikkelaar ze standaard heeft
geactiveerd. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app als je daar vragen over hebt. Je kunt de Machtigingen
generiek of per app instellen.
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Privacybescherming

App-vergrendeling

Deze optie versleutelt de apps om gegevenslekken te voorkomen en vraagt je om een wachtwoord om de app te kunnen
gebruiken. Zo wordt voorkomen dat zomaar iedereen die de telefoon in zijn handen krijgt, toegang heeft tot die apps. Het
is noodzakelijk een beveiligingscode op te geven om deze functie te kunnen gebruiken.

App-vergrendeling activeren

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [App-vergrendeling] > Voer je wachtwoord in
Selecteer de apps die je wilt blokkeren en tik op [Blokkeren]

Toegang verkrijgen tot geblokkeerde apps

Toegang met wachtwoord

Als een app versleuteld is, voer je je privacy-wachtwoord in om de app te kunnen gebruiken.
Reconocimiento de huellas dactilares y reconocimiento facial

Je kunt ook gezichtsherkenning gebruiken om geblokkeerde apps te openen.
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Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [App-vergrendeling], voer je privacy-wachtwoord in en tik op

om de instellingen aan

te passen.
Activeer [Vingerafdruk gebruiken om apps te ontgrendelen] of [Gezicht gebruiken om apps te ontgrendelen]

Apps op het Startscherm verbergen

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [Apps verbergen] en voer je privacy-wachtwoord in.
Tik op de app van je keuze en Tik op [Wachtwoordverificatie inschakelen], activeer vervolgens, [Pictogram startscherm
verbergen].

Als het icoon van een app is verborgen, kun je app te zien krijgen door op het touch screen je toegangscode in te voeren.

Hoe gebruik ik apps met een verborgen icoon

Voer op het touch screen je toegangscode in om de app te openen. De toegangscode kan tot 16 cijfers bevatten en begint
en eindigt met een hekje (‘#’). Bijvoorbeeld #0000#.
Als je een icoon van een app voor de eerste keer verbergt, wordt je gevraagd een toegangscode op te geven.
Tik op [Bellen] > Toegangsnummer om alle verborgen apps te tonen.
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Apps op het Startscherm verbergen deactiveren

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [App-vergrendeling] en geef je privacy-wachtwoord op.
Tik op de versleutelde app en deactiveer [Wachtwoordverificatie inschakelen]

Digitale Kluis

De digitale kluis kan foto’s, geluidsfragmenten, muziek, documenten en andere bestanden verbergen. Je kunt kiezen welke
bestanden moeten worden verborgen. Je hebt je toegangscode, vingerafdruk of gezichtsherkenning nodig om toegang te
krijgen tot de bestanden inde kluis. Als je de digitale kluis hebt geactiveerd kun je geen screenshots meer maken.

Bestanden toevoegen

Privékluis

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [Privékluis], voer je wachtwoord in en selecteer de bestanden die je wilt versleutelen.

Versleutelde bestanden

Open [Bestandsbeheer], houd de archieven die je wilt versleutelen ingedrukt en kies [Instellen als privé]
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Versleutelde foto’s

Open [Foto’s] en houd de foto’s die je wilt versleutelen ingedrukt en kies [Instellen als privé]

Toegang tot versleutelde bestanden

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [Privékluis] of ga direct naar de [Privékluis] via de toegang op het bureaublad.
De versleutelde bestanden kunnen worden bekeken na het invoeren van het juiste wachtwoord, of door je vingerafdruk
of de gezichtsherkenning te gebruiken.

De kluis aan je bureaublad toevoegen

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [Privékluis]. Tik op het icoon in de rechterbovenhoek om [Startschermpictogram] in te
stellen.
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Het systeem klonen

De systeemkloner creëert een beveiligde privéruimte met daarin en volledige kopie van alle apps, die wordt beveiligd met
een vingerafdruk of een wachtwoord dat anders moet zijn dan het wachtwoord van het originele systeem.
Je kunt ook het icoon voor toegang tot het gekloonde systeem in het hoofdmenu verbergen.
Als je dat wilt, kunnen de apps en de berichten in beide systemen getoond worden.

01_2021_NL_COLOROS11_v_5.5

Kinderruimte

Om de minderjarigen in je gezin te beschermen biedt ColorOS 11 de mogelijkheid beperkingen in het gebruik in te stellen.
In de Kinderruimte kun je:
De maximale tijd dat een kind de telefoon iedere keer aan één stuk door kan gebruiken
De apps instellen die een kind mag gebruiken
Het mobiele netwerk uitschakelen

Toegang tot Kinderruimte

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [Kinderruimte] > [Kinderruimte openen]
Met de modus Ruimte voor kinderen kunnen de gebruikers alleen de apps gebruiken die zijn aangegeven in de lijst van
Toegestane apps. Iedere keer als de vooraf ingestelde tijd is verstreken, zal de telefoon automatisch geblokkeerd worden

en heb je de toegangscode nodig om te telefoon te deblokkeren.

Kinderrruimte verlaten

In de modus Ruimte voor kinderen, tik op [Kinderruimte verlaten] op het onderste deel van het scherm en voer je
wachtwoord in.
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Privacy

Apparaat-ID en advertenties: beslis of je wilt dat de advertenties van Google® worden aangepast aan je zoekopdrachten

en voorkeuren of juist niet.
Meldingen op het vergrendelscherm: kies of je wilt dat alle berichten, of juist geen enkel bericht op het vergrendelscherm

wilt ontvangen, of dat gevoelige berichten verborgen worden gehouden.
Wachtwoord weergeven: als je je wachtwoord invoert worden de ingevoerde tekens kort weergegeven, voordat het teken

wordt veranderd in een [*].
Gebruikerservaringsprogramma: Beslis of je toestemming geeft aan OPPO om data te verzamelen over hoe je je telefoon

gebruikt om producten en de functionaliteit te verbeteren.
Foutenlogboekgegevens uploaden: Geef toestemming om systeemfouten naar de OPPO-servers te uploaden om het

gebruik van apps en ColorOS-functies te verbeteren.

Meer geavanceerde instellingen

In Meer geavanceerde privacy-instellingen kun je de voorgaande opties ook voor je Google-account instellen. Deze
instellingen houden verband met Google-account. Raadpleeg de online hulp voor meer informatie.
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Beveiliging
Veiligheidsstatus
ColorOS 11 integreert Google®-diensten om je maximale beveiliging van je telefoon te bieden. In dit hoofdstuk kun je Googleinstellingen raadplegen en configureren:
Google® Play Protect
Vind mijn apparaat
Beveiligingsupdate
Het Google® Play systeem

Let op: De opties van je Beveiligingsstatus kun je instellen vanuit je Google-account. Raadpleeg de documentatie op de
website van Google® voor meer informatie.
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Apparaatbeveiliging
Blokkering van de SIM-kaart

Je kunt hier de vraag naar een PIN-code voor de SIM-kaart aan- of uitzetten. Je kunt hier ook de PIN-code wijzigen.

Let op: Uit veiligheidsoverwegingen raden we je aan om de vraag naar de PIN-code NIET uit te zetten.

Betalingsbeveiliging

ColorOS 11 biedt een veilige betaalomgeving die je online betalingen garandeert. Als je je mobiel gebruikt om te betalen,
herkent de telefoon direct de betaalomgeving en beschermt de operatie.
Deze verificatie van de betaalomgeving omvat: controle van de veiligheid van het systeem en controle van de veiligheid
van de app. De apps die betaling via het internet gebruiken, zoals bankapps komen op de lijst te staan.
Tik op [Instellingen] > [Beveiliging] > [Betalingsbeveiliging] en selecteer de apps die je wilt beschermen.
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Smart Lock®

Smart Lock® houdt je telefoon gedeblokkeerd terwijl je in een als veilig opgegeven omgeving bent. Smart Lock® herkent
bepaalde indicatoren, zoals het dragen van je telefoon in je broekzak of als je thuis bent. Als je Smart Lock® instelt, hoef je
telefoon maar één keer te deblokkeren met je PIN of wachtwoord.

Nota: De functies Smart Lock kunnen worden ingesteld met je Google-account. Raadpleeg de hulppagina’s van Google
voor meer informatie.

Blokkeren van niet geautoriseerde Wi-Fi-toegangspunten

Hackers misbruiken Wi-Fi-toegangspunten en verborgen antennes om je gegevens te stelen. ColorOS 11 voorkomt diefstal
van deze informatie door niet vertrouwde Wi-Fi-toegangspunten te blokkeren.
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Noodoproepen
Om de veiligheid van ColorOS 11-gebruikers te garanderen, heeft het systeem de mogelijkheid om in noodsituaties
berichten te kunnen versturen of telefoongesprekken te beginnen.

Activeer de SOS-noodoproep

Tik op [Instellingen] > [Beveiliging] > [SOS bij noodsituaties] Nadat je de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, tik op
“Accepteren”.

Een SOS-noodoproep doen

Druk 5 keer achter elkaar op de aan-/uitknop om een noodoproep te starten.
Activeer [Snelle toegang tot noodoproepen] om de communicatie binnen drie seconden te starten.

Alarmnummers

Tik op [Instellingen] > [Beveiliging] > [SOS bij noodsituaties] > [Noodoproep] > [Alarmnummers]
Politie, Brandweer en Ambulance zijn standaard ingevoerd. Je kunt nóg drie personen als noodcontact opgeven om ze een
SMS te sturen met je locatie, foto’s en geluidsopnamen versturen.
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Tik op [Noodcontact toevoegen] om contacten toe te voegen.

Een noodbericht versturen

Als deze optie is geactiveerd, stuurt de telefoon een noodbericht naar het contact met daarin je actuele locatie, foto’s van
de omgeving en een geluidsopname van 5 seconden (deze opties kun je handmatig toevoegen).

Noodwaarschuwingen (bij rampen)
In ColorOS is het systeem om noodsignalen te ontvangen van berichten van verschillende overheidsorganen die zich
bezighouden met rampenbestrijding aanzienlijk verbeterd. Als een gecertificeerd en geverifieerd overheidsorgaan een
noodsignaal uitzendt, ontvangen alle gebruikers een bericht, om bijvoorbeeld de gevolgen van een natuurramp te
beperken.
Tik op [Instellingen] > [Beveiliging] > [Noodwaarschuwingen] en geef aan welke soorten berichten je wenst te ontvangen.
Je kunt de berichtengeschiedenis bekijken onder [Instellingen] > [Beveiliging] > [Geschiedenis van noodwaarschuwingen]
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Geavanceerde beveiliging
De volgende opties zijn geavanceerde instellingen. Het is mogelijk dat je telefoon niet meer correct functioneert als je niet
bekend bent met deze instellingen. We raden daarom aan om de instellingen te laten zoals ze zijn.

Apparaatbeheer

Als je deze optie activeert zal ColorOS om een schermcode vragen om vast te stellen of je echt door wilt gaan. Met
Apparaat-beheer geef je toestemming om in de app van Google Play Alle gegevens te wissen, Het wachtwoord te
veranderen, Het scherm te blokkeren en Functies te deactiveren, dat alles op afstand in het geval de telefoon wordt

verloren of gestolen.
Voordat je deze functie kunt gebruiken moet je apparaat gekoppeld zijn aan je Google-account. Meer informatie vind je op
de helppagina’s van Google. Je kunt ook andere apparaatbeheer-apps installeren om de veiligheid van je toestel te
verbeteren.

Opslag van referenties

Voor gecertificeerde apps is het noodzakelijk één of meerdere vertrouwenscertificaten te installeren. Je kunt je certificaten
beheren en nieuwe installeren door op [Instellingen] > [Beveiliging] > [Opslag van referenties] te tikken.
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Installaties van een onbekende bron

Als je software van een onbekende ontwikkelaar of apps wilt installeren die niet door Google® zijn gecertificeerd, moet je
toestemming geven voor de installatie onder [Instellingen] > [Beveiliging] > [Onbekende broninstallaties]

Vertrouwde certificaten

Bepaal welke apps je vertrouwd om ze meer toegangsrechten te geven. Voor Smart Lock® staan deze rechten standaard
ingeschakeld.

Scherm vastzetten

Het is mogelijk om één app op je scherm vast te zetten, en daarmee te voorkomen dat andere apps ervoor schuiven. Deze
functie is niet beschikbaar als de Navigatie door te vegen geactiveerd is.
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Slimme diensten
Veilig gebruik tijdens autorijden
Deze optie helpt je om niet te worden afgeleid tijdens het rijden door binnenkomende berichten. Tik op [Instellingen] >
[Slimme services] > [Slim rijden] en activeer deze optie door de schakelaar in de groene stand te zetten.

Tik op [Instellingen] > [Slimme services] > [Slim rijden] > [Slim rijden aan wanneer Bluetooth-carkit is verbonden] om de
functie automatisch in te schakelen als de telefoon zich via Bluetooth met de Car-kit van de auto verbindt.
Je kunt Bluetooth-toestellen voor je auto beheren in [Instellingen] > [Slimme services] > [Slim rijden] > [Bluetooth-autokits
beheren]

Niet storen tijdens het rijden

Als de [Slim rijden] geactiveerd is, worden alle meldingen en berichten, behalve binnenkomende telefoongesprekken,
standaard stil gehouden.
Tik op [Instellingen] > [Slimme services] > [Slim rijden] > [Niet storen onder het rijden] om je instellingen te personaliseren.
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Bepaalde telefoongesprekken toestaan

Je kunt zelfs aangeven wie je toestemming geeft om je tijdens het rijden te bellen. Dat kan “iedereen” zijn, maar ook
“Alleen contactpersonen” of “Alleen favoriete contacten”. Je kunt er ook voor kiezen om tijdens het rijden geen enkel
gesprek te accepteren.

Dringende oproep

Als iemand binnen drie minuten twee keer belt, wordt het gesprek doorgelaten.

Verstuur een automatisch bericht bij het weigeren van een binnenkomende oproep

Als dit staat ingesteld, stuurt het systeem automatisch een SMS-bericht aan de beller om te melden dat je het
telefoongesprek niet kunt aannemen. Je kunt de teksten van deze berichten aanpassen.

Spraak- en video-oproepen van apps blokkeren

Als de “Ik ben aan het rijden-modus” is ingeschakeld, worden alle spraak- en video-oproepen van WeChat en van
Messenger geblokkeerd.
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Pop-up meldingen uitschakelen

Als [Blokkeer pop-upmeldingen] is geactiveerd, worden berichten stilgehouden en verschijnen ze ook niet op het
Startscherm. De meldingen van de wekker en de timer worden nog wel getoond.

Brom- en motorfietsmodus
De brom- en motorfietsmodus is vergelijkbaar met de “Ik ben aan het rijden-modus”, maar deze functie wordt niet
automatisch geactiveerd als je gaat rijden of als hij wordt gekoppeld aan de Bluetooth van je helm.

Let op: Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving over het handsfree-gebruik op brom- en motorfietsen.
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Slimme assistent
De slimme assistent wordt zichtbaar door op het Startscherm naar rechts te schuiven. Hier kun je snelkoppelingen instellen
om je telefoon sneller en makkelijker te kunnen bedienen. Tik op [Instellingen] > [Slimme services] > [slimme assistent] om
het te activeren.

Zoekfunctie

Met [Zoeken] kun je apps, games, bestanden (en alles wat nog meer op je telefoon staat vinden. Ga naar [slimme
assistent]. Tik op de loep bovenin en zoek wat je nodig hebt.

Tik op [Vertrekken] in de rechterbovenhoek om de zoekfunctie te verlaten.

Permanente diensten
Permanente diensten zijn snelkoppelingen naar vaak gebruikte functies, zodat je makkelijk toegang tot die functies.
De permanente diensten in de Slimme assistent worden alleen getoond als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
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Stappenteller

De "Stappenteller" toont het aantal stappen en de afgelegde afstand per dag.

Favoriete contacten

Bellen door slechts één keer op je favoriete contacten te tikken.

Foto’s

Een snelle blik op je laatste herinneringen.

Snelle functies

Biedt je de mogelijkheid snelkoppelingen te maken naar veelgebruikte apps. Tik één keer om veelgebruikte apps te openen.
Tik op het icoon in de rechterbovenhoek van Snelle functies om aan of uit te zetten.
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Interactieve diensten

Interactieve diensten passen zich aan aan je agenda en manier van leven door je informatie te laten zien (of juist weg te
laten) afhankelijk van het tijdstip van de dag, je locatie, datum of persoonlijke omstandigheden. Dit werkt alleen als je de
apps toestemming hebt gegeven deze gegevens te gebruiken.

De widgets van de Slimme assistent gebruiken

Ga naar [slimme assistent] en tik op het moer-symbool in de rechterbovenhoek om de kaarten in te stellen.
Tik op [Voor u] om Interactieve diensten en Permanente diensten toe te voegen.
Daar vind je tips die we hebben ingedeeld in categorieën, zoals “Leefstijl” en “Gemak”, etc.
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Handige hulpmiddelen
Navigatie
Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Navigatie], om de navigatieknoppen in te stellen.

Veeggebaren vanaf beide zijden

Terug: Veeg je vinger naar het midden van je scherm, vanaf de linker- of de rechterkant om terug te gaan naar een vorig

scherm.
Terug naar het Startscherm: veeg je vinger naar boven vanuit de onderkant van het scherm.
Recente taken bekijken: veeg je vinger naar boven vanuit de onderkant van het scherm en houdt je vinger ingedrukt.
Schakel over naar de eerder gebruikte app: veeg je vinger schuin naar het midden vanaf de linker- of rechteronderhoek

van het scherm en houd je vinger ingedrukt.
Je kunt ook [Preventie tegen vergissingsaanrakingen op toetsenbord] instellen. Als je het volledige scherm horizontaal
gebruikt, moet je de bewegingen twee keer achter elkaar maken om te zorgen dat het werkt.
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Virtuele knoppen

Als de virtuele knoppen zijn ingesteld, worden deze aan de onderzijde van het scherm getoond. Je kunt de beschikbaarheid
van de knoppen personaliseren of ze verbergen. Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Navigatie]
> [Virtuele knoppen]
Multitasking: tik op de knop met drie regels.
Terug naar het begin: tik op de knop met de rechthoek.
Terug: tik op de knop met de driehoek
Schakel de Google-assistent in: Houd de knop in het midden ingedrukt.

Veeggebaren omhoog

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Navigatie] > [Meer] > [Veeggebaren omhoog] om navigatie
vanaf de onderkant van het scherm te activeren.
Je kunt ook diverse veeggebaren personaliseren, zoals:
Multitasking: Veeg je vinger omhoog vanuit het midden van de onderkant van het scherm om naar het Startscherm te

gaan en houd je vinger een seconde ingedrukt om naar de recente activiteiten te gaan.
Terug naar het begin: Veeg je vinger omhoog vanuit het midden van de onderkant van het scherm.
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Terug: Veeg je vinger schuin omhoog vanuit de linker- of rechteronderhoek van het scherm om terug te gaan naar een

eerdere pagina.
Je kunt de balk met de veeggebaren verbergen, maar ook “vergissingsaanrakingen voorkomen” inschakelen.

Gebaren en bewegingen

Gebaren bij uitgeschakeld scherm

Je kunt verschillende gebaren programmeren om toegang te krijgen tot verschillende functies zonder je telefoon te hoeven
deblokkeren.
Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Gebaren en bewegingen] > [Gebaren bij uitgeschakeld
scherm]

Nadat je [Gebaren bij uitgeschakeld scherm] hebt ingeschakeld, kun je de volgende opties aanpassen:
Dubbeltikken: om het scherm te gebruiken.
Een O tekenen: om de camera te gebruiken.
Een V tekenen: om de zaklamp te gebruiken.
Muziek bediening: met twee vingers een “||” tekenen om muziek te pauzeren of weer te starten of een “<” of “>” te tekenen

om naar een vorige of naar een volgende track te gaan.
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Gebaren bij uitgeschakeld scherm toevoegen

Je kunt eigen gebaren bij uitgeschakeld scherm toevoegen, bijvoorbeeld, veeg naar boven om de rekenmachine te openen.

Schermafbeelding met drie vingers

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Gebaren en bewegingen] > [Met 3 vingers omlaag vegen om
een schermafbeelding te maken]

Nadat je deze functie hebt geactiveerd, kun je op elke plek met drie vingers het scherm ingedrukt houden en die vervolgens
naar beneden slepen om een Schermafbeelding te maken. Houd je vingers enigszins uit elkaar.

Andere opties om een Schermafbeelding te maken

Schermafbeelding met knoppen

Als je de aan-/uitknop samen met de volume-omlaag-knop indrukt, maak je een schermopname.

Schermafbeelding met de slimme zijbalk

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Slimme zijbalk]
Open de zijbalk en klik op [Schermafb] om een Schermafbeelding te maken.
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Uitgebreide Schermafbeelding

Nadat je een Schermafbeelding hebt gemaakt, schuif je het zwevende voorbeeldscherm naar boven voor een uitgebreid
screenshot. Schuif het scherm in de gewenste positie en tik op Gereed om het Schermafbeelding te bewaren als een
uitgebreide schermafbeelding.

Een Schermafbeelding delen

Nadat je een Schermafbeelding hebt gemaakt, schuif je het zwevende voorbeeldscherm naar beneden om naar het menu
Delen te gaan.

Bewegingen

Optillen om te activeren: het scherm gaat aan als je je telefoon optilt, zonder dat je op een knop hoeft te drukken.
Automatisch gesprekken accepteren als telefoon dicht bij je oor is: alle binnenkomende oproepen worden automatisch

aangenomen.
Automatisch naar luidspreker overschakelen als telefoon dicht bij je oor is: laat de telefoon automatisch detecteren of je

telefoon dicht bij je oor is om de speaker te activeren.
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Telefoon omdraaien om inkomende oproepen te: als je je toestel omdraait als je een binnenkomende oproep krijgt, demp

je de beltoon.
Automatisch bellen: zoek of tik een telefoonnummer en houd je telefoon dicht bij je oor om met bellen te beginnen.
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Schermopname
Een Schermopname starten

Vanuit het Control Center

Open het Control Center, tik op

Let op: Als je het

om de schermopname te starten na 3 seconden.

symbool niet ziet, tik op

om de snelkoppelingen in het Control Center aan te passen

Vanuit de slimme zijbalk

Open de slimme zijbalk en klik op [Schermopname] om de opname te starten.
Als je de slimme zijbalk niet kunt opnenen, ga naar [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Slimme zijbalk]
De schermopname wordt automatisch gestopt en opgeslagen als het videbestand een grootte van 5 GB bereikt, het
scherm geblokkeerd wordt, als je een telefoongesprek voert of de telefoon uitschakelt.

Instellingen voor Schermopnamen

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Schermopname]
Systeemgeluid opnemen: zorgt ervoor dat de systeemgeluiden van de telefoon in de video kunnen worden opgenomen.
Microfoongeluid opnemen: de geluiden worden opgenomen met de microfoon van je telefoon.
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Let op: wij raden je aan om beide opties niet tegelijkertijd in te schakelen, omdat het resultaat dan teleurstellend kan zijn.
Videoresolutie: je kunt de resolutie van de video aanpassen binnen de mogelijkheden van de specificaties van de telefoon.
Framerate: stel het aantal beelden per seconde (frames per second, FPS) in.
Videocoderingsindeling: hier kun je de gewenste videostandaard (compressiecodec) kiezen.
Frontcamera : geeft je de mogelijkheid om gelijktijdig een opname te maken met de Frontcamera , heel handig tijdens

videoconferenties.
Schermaanrakingen weergeven: de aanrakingen van het scherm worden in de video getoond.

Slimme zijbalk
De Slimme zijbalk biedt je de mogelijkheid om tussen apps te wisselen, bestanden uit te wisselen, berichten te
beantwoorden en om screenshots te maken tijdens het gamen of als je een video bekijkt.
Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddeken voor gebruiksgemak] > [Slimme zijbalk]
Nadat je de Slimme zijbalk hebt geactiveerd, verschijnt een verticale witte balk aan de rechterzijde van je Startscherm.
Veeg met je vinger naar links en de Slimme zijbalk wordt getoond.
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Snelle tools van de Slimme zijbalk

Schermopname: je kunt screenshots maken.
Schermvideo: je kunt een video van je scherm vastleggen.

Snel wisselen tussen apps met de Slimme zijbalk

Kies de apps die je het meest gebruikt om ze in de Slimme zijbalk te zetten, zodat je makkelijk tussen die apps kunt wisselen
of om snel meerdere acties tegelijk uit te voeren, zoals een bericht versturen terwijl je een video bekijkt.

Gesplitst scherm
Dit biedt je de mogelijkheid om twee apps tegelijkertijd te gebruiken.
Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Gesplitst scherm] om deze functie te activeren. Je kunt
[Gesplitst scherm] op drie manieren instellen:
Veeg met drie vingers omhoog om in deze modus te werken.
Houd de knop multitasking ingedrukt.

Sleep een kaart met taken over het scherm naar beneden en tik vervolgens op Gesplitst scherm om in de gesplitste
schermmodus te kunnen werken.
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Instellingen van Gesplitst scherm

Nadat de modus Gesplitst scherm is geactiveerd kun je de grens tussen beide apps aanpassen, om zo de grootte van het
scherm voor beide apps in te stellen. Je kunt dat doen door de scheidingslijn tussen de apps te verschuiven en op

te

drukken

De Gesplitste schermmodus verlaten

Je kunt de bovenste app in de Gesplitste schermmodus verlaten door de scheidingslijn naar boven te slepen, en de
onderste app door de scheidingslijn naar beneden te slepen
Klik op de scheidingslijn en kies

.

Google®-assistent

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Google Assistent activeren met de aan/uit-knop]
Je activeert de Google®-assistent door de aan-/uitknop een halve seconde ingedrukt te houden. Het kan zijn dat je extra
dingen moet instellen op je Google-account.
Als deze instelling voor toegang tot de Google®-assistent geactiveerd hebt, moet je drie seconden op de aan-/uitknop
drukken om de opties voor het uitzetten van de telefoon te kunnen zien.
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Batterij
ColorOS 11 is ontworpen om zo efficiënt mogelijk met de accu om te gaan. Je toestel analyseert je gebruik en past de
diverse opties aan om de levensduur van de accu te optimaliseren.

Let op: het accuverbruik is afhankelijk van het gebruik door iedere afzonderlijke gebruiker en kan door iedere gebruiker
anders worden ervaren.

Energiebesparing

ColorOS 11 detecteert automatisch mogelijke problemen in het accuverbruik. U kunt op Accubesparing tikken om de
accuduur te optimaliseren en te verlengen.
Tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Energie besparen] > [Accuduur verlengen]

Let op: de getoonde accuduur is afhankelijk van het gebruik.

Accuverbruik telefoon

Tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Accuverbruik telefoon] om het accuverbruik door apps in de voorgrond, alsmede
accuverbruik door apps in de achtergrond van vandaag, gisteren en de afgelopen twee dagen.
Tik op [Instellingen] > [Batterij] > [App-accubeheer] om het gebruik door iedere gebruikte app te bekijken.
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Energiebesparingsmodus en Superenergiebesparingsmodus

Als je niet over een oplaadpunt beschikt en je accu staat op het punt uitgeput te raken, kun je de Accubesparingsmodus
of de Super-besparingsmodus inschakelen.
In de Energiebesparingsmodus worden de functies die op de achtergrond werken, de helderheid van het scherm en de
processorsnelheid beperkt. Je kunt de instellingen zo aanpassen dat de accubesparingsmodus vanzelf wordt ingeschakeld
als een bepaald accuniveau wordt bereikt en weer wordt uitgeschakeld als de accu weer boven dat niveau komt.
In de Superenergiebesparingsmodus, beperkt het systeem het gebruikt tot zes apps die op het Startscherm worden
getoond en worden ook de communicatiemogelijkheden beperkt tot de hoogst noodzakelijke. Tests van OPPO geven aan
dat bij een accuniveau aan 5% de telefoon zo nog 90 minuten kan functioneren.
Je kunt deze opties ook activeren vanuit het Control Center.

Meer accu-instellingen

Hier kun je allerlei instellingen van je telefoon vinden waarmee je de levensduur kunt verlengen en het verbruik kunt
verbeteren.
Tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Meer accu-instellingen] en stel je voorkeuren in.
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Hoge prestatiemodus

Geeft het systeem opdracht om steeds de maximaal beschikbare verwerkingscapaciteit te leveren. Deze optie verhoogt
het accu-verbruik.

Accuverbruik optimaliseren

Je kunt hier het verbruik voor elke app afzonderlijk (automatisch laten) optimaliseren.

Stand-by-optimalisatie

Je telefoon gebruikt minder energie als je hem niet gebruikt.

Geoptimaliseerd nachtladen

Het toestel leert van je gewoontes om de levensduur van de accu tijdens het laden te verlengen. ColorOS 11 stopt ‘s nachts
met laden wanneer 80% van de capaciteit is bereikt, en laadt pas op tot 100% vlak voordat je wakker wordt. Zo wordt
snelle achteruitgang van de accu door lange achter elkaar te laden, voorkomen.
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Het laden van de accu

Je kunt het percentage accu dat nog rest in de rechterbovenhoek van je te telefoon zien. Als de accu leeg raakt, laad je
hem op met de OPPO-adapter en USB kabel die bij de telefoon is meegeleverd.
Als het niveau van de accu erg laag is, kan het zijn dat er geen enkel beeld of geen enkele voortgang op het scherm wordt
getoond. Laat het apparaat gedurende enkele minuten laden totdat de status van het laden wordt getoond.
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Opslag
Opslagruimte bekijken

Tik op [Instellingen] > [Opslag] om de totaal beschikbare, de gebruikte en vrije opslagruimte te bekijken. Je kunt ook de
gebruikte ruimte per categorie bekijken.
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Aanvullende instellingen
Toetsenbord en invoermethode

Standaard invoermethodes

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toetsenbord en invoermethode] > [Huidig toetsenbord] om je standaard
toetsenbord te kiezen.

Let op: ColorOS beschikt over Gboard de Google® als vooringestelde optie. De mogelijkheden van het Gboard-toetsenbord
kun je aanpassen in je Google-account.

Veilig toetsenbord
ColorOS beschikt over een veilig toetsenbord die voorkomt dat apps van derden of malware je wachtwoorden opslaan of
verzenden. Om dit veilige toetsenbord te activeren, tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toetsenbord en
invoermethode] > [Veilig toetsenbord gebruiken voor invoeren wachtwoord]. Het veilige toetsenbord zal automatisch

verschijnen op het moment dat je een wachtwoord in moet voeren.
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Beschikbare toetsenborden

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toetsenbord en invoermethode] om de opties van de geïnstalleerde
toetsenborden te personaliseren. Raadpleeg de ontwikkelaar van het toetsenbord voor meer informatie.

Emojis en Stickers

Als je emoji’s en andere afbeeldingen in je tekst wilt invoegen, tik op de knop Emoji onderin om je collectie te tonen terwijl
je schrijft.

Let op: het kan zijn dat je extra downloads moet doen.

Spraakinvoer

Je kunt de ingebouwde microfoon gebruiken om gesproken invoer om te zetten in tekst, standaard wordt daarvoor Google
spraakgestuurd typen gebruikt. Je kunt andere programma’s downloaden als je dat zou willen.

Automatische invulservice

Je kunt apps voor Automatisch aanvullen downloaden en installeren om tekst automatisch aan te vullen terwijl je aan het
typen bent. Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toetsenbord en invoermethode] > [Automatische
invulservice].
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Toegankelijkheid
De toegankelijkheid is bedoeld om de ervaring van mensen met beperkingen te verbeteren.
Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] om de opties te bekijken.

Snelle toegang tot Toegankelijkheid

Deze functie geeft je de mogelijkheid om snel een Toegankelijkgheidsfunctie te starten door beide volumeknoppen
gedurende drie seconden in te drukken. Je kunt kiezen welke functie moet worden geactiveerd en of hij ook beschikbaar
moet zijn bij een geblokkeerd scherm. [Snelkoppeling vanuit vergrendelscherm]
Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Toegang via schakelaar]

Selectie voorlezen

Met deze functie kun je de op het geselecteerde onderdelen laten voorlezen.
Activeer / Deactiveer Selectie voorlezen

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Selecteer om uitgesproken te worden]

Let op: tik op de knop Toegankelijkheid onderin het scherm om deze functie te gebruiken.
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Tekst-naar-spraakinstellingen

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Selecteer om uitgesproken te worden] >
[Instellingen]

Je kunt onder het moer-symbool Op achtergrond lezen instellen zodat het voorlezen doorgaat terwijl je naar andere
schermen of apps overschakelt. Hier kun je ook Tekst op afbeeldingen voorlezen inschakelen.

Instellingen voor Selecteer om uit te spreken

Tik op een bepaald onderdeel, zoals bijvoorbeeld een tekst of een plaatje, of op het beeld uit je camerazoeker om het je te
laten voorlezen.
Sleep je vinger over het scherm om meerdere onderdelen te selecteren.
Tik op de knop Afspelen om te beluisteren.

Toegankelijkheidsmenu

Het menu Toegankelijkheid toont een menu op het scherm op groot formaat om de telefoon te kunnen bedienen. Je kunt
gebaren en hardware-knoppen, de navigatie en nog veel meer personaliseren.
Activeer / Deactiveer het Menu Toegankelijkheid
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Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Toegankelijkheidmenu] en activeer de optie.
Je vindt het menu Toegangelijkheid onder in het scherm, gevisualiseerd door het icoon van een persoon.

TalkBack

Als Talkback is geactiveerd, reageert je telefoon met gesproken berichten, om de telefoon te kunnen bedienen zonder het
scherm te hoeven zien. Nuttig voor mensen met een visuele handicap.

Talkback activeren

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [TalkBack]

Instellingen voor Talkback

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [TalkBack] > [Instellingen]
Je kunt de stem, navigatie en andere instellingen naar gelang je voorkeuren aanpassen.

Let op: Als je TalkBack activeert verschijnt er een tutorial die je helpt bij het gebruik en de configuratie.
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Gebruik van Talkback om te navigeren

Veeg je vinger naar rechts of naar links om te navigeren tussen de verschillende onderdelen.
Tik twee keer om een onderdeel te activeren.
Sleep twee vingers om het beeld te verschuiven.

Talkback deactiveren

Tik op de schuifregelaar, er verschijnt een groene rand. Tik er twee keer op.
Als je het bevestigingsbericht ziet, klik op Accepteer. Vervolgens klik je twee keer op OK.

Ondertiteling

Je kunt ondertiteling inschakelen en de taal en grootte aanpassen.
Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Voorkeuren voor ondertiteling]
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Back-up en herstel
Je kunt een back-up maken van de gegevens van je telefoon op de telefoon zelf of met behulp van een clouddienst (online
backupservice, bijvoorbeeld van Google®). Je kunt ook een back-up van een oude telefoon gebruiken om gegevens naar
je nieuwe telefoon over te zetten.

Back-up op het toestel zelf

Tik op [Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > [Back-up en reset] > [Back-up en herstel]
Accepteer de gebruiksvoorwaarden en tik op Lokale back-up
Selecteer de elementen die je in de back-up wilt opnemen.
Alle gegevens worden in het interne geheugen van je telefoon geplaatst. We raden je aan om je back-up-bestanden op
een extern apparaat (een computer) op te slaan voordat je wijzigingen aan je telefoon aanbrengt.

Gegevens naar je computer kopiëren

Gebruik een USB-kabel om je telefoon met de computer te verbinden. Volg de instructies op het scherm en kies [Bestanden
overdragen].
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Kies de letter van de schijf waarop je de back-up wilt zetten en kies vervolgens de map [Back-up] en kopieer die naar je
computer.
Zo creëer je een kopie van je telefoon op de computer die je kunt gebruiken om op een nieuw toestel te zetten of als je
informatie kwijt bent.

Let op: Raadpleeg de geschiktheid van jouw computer met Android®-apparaten

Herstellen vanaf het geheugen van de telefoon

Tik op [Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > [Back-up en reset] > [Back-up en herstel], selecteer de kopie die je terug
wilt zetten, kies de onderdelen die moeten worden hersteld en druk op Start.

De telefoon herstellen

Tik op [Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > [Back-up en reset] > [Alle gegevens wissen]
Je hebt de volgende opties om de telefoon te herstellen:
Alleen Systeeminstellingen opnieuw instellen: nuttig als een bepaalde configuratie niet correct functioneert, maar je je

gegevens niet kwijt wilt raken.
Gedownloade apps en hun gegevens wissen: wist alle niet standaard meegeleverde apps, maar behoudt je foto’s, muziek

en andere instellingen.
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Alle gegevens wissen: wist alle gegevens, inclusief foto’s en muziek. Vereist een herstart van het apparaat.
Wis de contact en de belgeschiedenis van deze telefoon: verwijdert de belgeschiedenis en de contacten die niet op de

SIM-kaart staan.
Wis de SMS- en MMS-berichten van deze telefoon: SMS-berichten op de SIM-kaart worden bewaard.

Google back-up

Als je een Google-account hebt, kun je een kopie van je apps en gegevens op de servers van Google plaatsen om
bijvoorbeeld (later) een ander toestel in te stellen. Raadpleeg de hulppagina’s van Google voor meer informatie.
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Gebruikers en accounts
Meerdere gebruikers
Als je het apparaat deelt of je wilt werk en privé scheiden, kun je meerdere gebruikers op je telefoon instellen. Op deze
manier wordt de informatie van ieder account veilig en apart van elkaar opgeslagen.
Tik op [Instellingen] > [Gebruikers en accounts] > [Meerdere gebruikers] en tik op het + icoon om een account toe te voegen.
Je kunt drie soorten accounts aanmaken:
Beheerder: beschikt over alle toestemmingen.
Gebruiker: kan alle apps gebruiken, maar de instellingen van bepaalde functies zijn beschermd.
Gast: het gebruik van de apps is beperkt en de instellingen kunnen niet worden veranderd. Je kunt toestemming geven

om de gast met je toestel te laten bellen.
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Software bijwerken
We raden je aan om je systeem up-to-date te houden met de laatst beschikbare software-versie. Het updaten kan een
grote hoeveelheid data omvatten, daarom raden we je aan een Wi-Fi-netwerk te gebruiken. Voordat je gaat updaten moet
je een back-up maken en je ervan verzekeren dat de telefoon helemaal is opgeladen.

Online OTA updates (Over the Air)

ColorOS 11 downloadt automatisch de beschikbare updates wanneer de telefoon met een netwerk is verbonden en
verstuurt je een bericht voordat de nieuwe versie wordt geïnstalleerd. Je kunt ook zelf checken of er updates beschikbaar
zijn onder [Instellingen] > [Software bijwerken] Je kunt ook aangeven of je het downloaden van de updates alleen via WiFi, of alleen ’s nachts, wilt toestaan, om onnodig dataverbruik te voorkomen.

Handmatige update

Download het pakket met de update voor het betreffende model van de officiële OPPO-website (enlace)
Kopieer het firmwarebestand met de .ozip extensie in de root directory van het geheugen van je telefoon.
Open [Bestandsbeheer], tik op het bestand en kies [Update nu].
Herstart de telefoon na de update.
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App klonen
Je kunt een kopie van een app vanuit het Startscherm openen. De kopie en het origineel kunnen zonder problemen
gelijktijdig worden gebruikt.
De gekloonde apps werken alleen als de diverse gebruikers toestemming hebben om de app te gebruiken.
Op dit moment staan gekloonde apps geen dataoverdracht tussen toestellen toe.
Hier zijn enkele apps die je kunt klonen:
BBM, WhatsApp Messenger, Messenger, Hike News & Content, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram, Viber
Messenger, Zalo.
Tik op [Instellingen] > [App-beheer] > [App klonen] en je ziet de apps die je kunt klonen in de lijst.
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Gameruimte
ColorOS beschikt over een aparte app voor de liefhebbers van games: Gameruimte met verschillende prestatie-instellingen
dis specifiek zijn ontworpen voor de veeleisende gamer.
Gameruimte opent automatisch in spelmodus als je een game opent, om op een slimme manier de processorsnelheid, het
interne geheugen en de netwerkverbindingen zo in te stellen dat de game steeds probleemloos kan worden gespeeld en
indien mogelijk het accuverbruik te verminderen.

Pictogrammen van games verbergen op het Startscherm

Hiermee kun je al je games in één map zetten om je bureaublad op te ruimen.

Tik op [Gameruimte] > [

] > [Instellingen] en stel [Gamepictogrammen op het startscherm verbergen] in.

Spelssistent

Toont een smalle zijbalk als je aan het gamen bent, met snelkoppelingen naar schermfoto of -video, een gesprek
beëindigen en andere snelle functies.
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Gameruimte instellingen

Gameruimte biedt je verschillende efficiency-opties en opties om niet te worden afgeleid tijdens het spelen. Tik op het
icoon [Modus] om het menu te openen.
Wedstrijdmodus: verbetert de efficiency, de snelheid van de videoweergave en de snelheid waarmee het apparaat op

aanraking reageert. Deze modus leidt tot een hoger accugebruik.
Gebalanceerde modus: zorgt voor iedere game voor een optimale balans tussen accugebruik en rendement.
Energie besparende modus: verlengd de accuduur door het energieverbruik van de processor te beperken. Geschikt voor

eenvoudige games of als je bijna geen accu meer hebt.
In het midden wordt zowel het resterend accuverbruik als de snelheid van de netwerkverbinding aangegeven.
Veeg het menu naar boven voor meer details.

Meldingen blokkeren

Als je niet gestoord wilt worden door berichten, activeer je [Meldingen blokkeren]
Klik op het icoon in de rechteronderhoek om te kiezen of je binnenkomende oproepen wil negeren of blokkeren en/of
meldingsstroken wilt blokkeren. Je kunt er ook voor kiezen dat alles gewoon moet worden getoond.
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Zet schermhelderheid vast tijdens gamen

Een plotselinge verandering in de helderheid van het scherm kan ertoe leiden dat je een wedstrijd verliest. Veeg naar
boven vanuit de onderkant van het scherm voor het menu en schakel [Vaste helderheid] in om ervoor te zorgen dat de
schermhelderheid tijdens het gamen niet verandert door de omgevingslichtsensor uit te schakelen.

Slimme optimalisatie van het netwerk

Stel Netwerkoptimilisatie in om de vertraging door de WLAN-verbinding te voorkomen door, indien nodig, ook het 4G/5Gnetwerk te gebruiken. Deze instelling gebruikt data van het mobiele netwerk. Raadpleeg je databundel en de tarieven van
je provider.

Let op: het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in jouw land of jouw regio.

Binnenkomende oproepen beantwoorden met berichtstroken

Als je in de horizontale modus speelt, verschijnen binnenkomende oproepen als berichtstroken. Je kunt binnenkomende
gesprekken opnemen of weigeren zonder te stoppen met gamen, of de game zelfs maar te pauzeren.

Schermopname

In het menu Gameruimte-assistent kun je schermafbeeldingen of schermopnames maken.
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Zwevend chat-venster

Zwevend chat-scherm biedt je de mogelijkheid om berichten te beantwoorden zonder dat je de game verlaat. Nadat je de
app die moet worden getoond, hebt geselecteerd, verschijnt deze als een klein venster aan de zijkant, zodat je razendsnel
berichten kunt beantwoorden terwijl je aan het gamen bent.

Let op: de apps die je in een zwevend chat-venster kunt gebruiken verschijnen in de Gameruimte-assistent.

HyperBoost
HyperBoost is een techniek die op systeemniveau geoptimaliseerde oplossingen programmeert. Deze techniek is
ontwikkeld door OPPO. HyperBoost versnelt de prestaties wanneer dat nodig is, door real-time tweerichtingscommunicatie
tussen applicaties en systeembronnen. De telefoon werkt hierdoor een stuk soepeler.

Wedstrijdmodus
De Wedstrijdmodus die sinds ColorOS 11 beschikbaar is, blokkeert alle binnenkomende oproepen en social networkberichten, en beperkt de navigatiegebaren die de game kunnen verstoren, net als de aan-/uitknop en het automatisch
uitschakelen van het scherm. Ook worden de zwevende vensters geblokkeerd.
Om de Gamermodus in te schakelen tik op Game-assistent tijdens een game en kies [Wedstrijdmodus]

Let op: het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in jouw land of jouw regio.
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Contacten
Nieuw contact maken

Open [Contacten], tik op

in de linkeronderhoek.

Je kunt voor ieder contact extra informatie toevoegen, zoals het werkadres, e-mailadres, de verjaardag, etc. Je kunt ook
groepen maken of de beltoon voor een contact aanpassen.

Contacten importeren / exporteren

Tik op [Contacten] > [

] > [Instellingen] > [contacten importeren/exporteren]

Contacten importeren van een extern geheugen

Je kunt contacten importeren van een SIM-kaart, een MicroSD-kaart of van je oude telefoon. Je moet de contacten dan
exporteren als een vCard-bestand (*.vcf) en dat bestand openen op je nieuwe telefoon om ze te kunnen importeren.
Contacten importeren van een andere telefoon: importeer de contacten die staan opgeslagen op een andere telefoon.
Contacten exporteren naar een extern geheugen: hiermee kun je de door jou gewenste contacten exporteren naar een

vCard-bestand (*.vcf) om ze op een ander apparaat te kunnen importeren.
Contacten delen: creërt een vCard-bestand (*.vcf) en toont je de opties om het contact te delen met anderen.
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Contacten beheren

Tik op [Contacten] > [

] > [Instellingen] om toegang te krijgen tot de instellingen.

Te tonen contacten

Je kunt ervoor kiezen om alleen de contacten met een telefoonnummer te laten tonen, juist alle contacten te tonen, of
alleen die contacten die op een bepaalde plek zijn opgeslagen of die bij een bepaald account horen.

Dubbele contacten samenvoegen

Tik op [Contacten] > [

] > [Instellingen] > [Dubbele contacten samenvoegen] en de telefoon gaat op zoek naar dubbele

vermeldingen en biedt je de mogelijkheid om ze volautomatisch samen te voegen.

Contacten beheren

Met deze optie kun je snel contacten zonder naam en/of nummer vinden en contacten met bijzondere of ongeldige tekens
verwijderen.
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Favoriete Contacten (VIP)

Als de Stille modus aanstaat, of als je telefoon staat ingesteld om binnenkomende oproepen en berichten te blokkeren in
de stand Niet storen, Sneller gamen of anti-intimidatie is geactiveerd, worden alle gesprekken stilgehouden, met
uitzondering van de gesprekken van je VIP-contacten. Om een contact favoriet of VIP te maken, zoek je naar het contact

en tikt op [

] > [Toevoegen aan VIP-contacten] en bevestig je keuze.

Gesprekshistorie

Je kunt de gesprekshistorie met een bepaald contact inzien door op [Contacten] > [Selecteer een contactpersoon] > [Zie
alles] te tikken.

Mijn groepen

Je kunt contacten organiseren in groepen en zo contact leggen met verschillende [Contacten] tegelijk door [Mijn groepen]
te kiezen.

Een nieuwe groep maken

Tik op [Contacten] >

> [Mijn groepen], tik

en geef de nieuwe groep een naam.
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Tik [Houden] en kies de leden van de groep en tik vervolgens op Voeg toe.
Zo kun je in één klap berichten en e-mails versturen aan alle contacten, of aan een aantal geselecteerde leden van de
groep. Je kunt ook de beltoon voor VIP-contacten en van groepen personaliseren.

Telefoongesprekken
Bellen

Je kunt iemand bellen door een nummer van een van je contacten te selecteren, of door het nummer in te toetsen of door
het nummer terug te zoeken in de lijst met recente gesprekken.

Handmatig intoetsen

Toets het nummer handmatig op het numerieke toetsenbord in en tik op

.

Als je zojuist een nummer hebt gekopieerd, druk op het toetsenbord en kies [Pegar] en tik
op

om te bellen

Je contacten bellen

Tik op [Telefoon] > [Contacten], kies het gewenste contact uit de lijst en tik op

.
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Iemand terugbellen

De telefoon houdt een lijst bij van alle recente gesprekken en oproepen. Je kunt op ieder nummer uit die lijst tikken om
direct terug, of opnieuw te bellen.
Open [Telefoon] > [Telefoon] om de lijst met recente oproepen en gesprekken te zien en tik op het nummer om het te
bellen.
Tik op de

die achter het nummer staat om gedetailleerde informatie over het gesprek te bekijken.

Binnenkomende gesprekken afhandelen

Binnenkomende oproepen stilhouden

Je kunt alle Binnenkomende oproepen op de volgende manieren stilhouden:
Tik op Stil als je wordt gebeld.
Klik op de Volume omlaag-knop aan de linker zijkant van de telefoon om de beltoon te stoppen.

Antwoorden door middel van een SMS

Je kunt snel met een SMS antwoorden als je een oproep moet weigeren.
Tik op [Telefoon] >

>

[Instellingen] > [Afwijzen met sms]
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Je kunt reageren met een door het systeem ingestelde tekst of je eigen berichten samenstellen.
Tik op [Bericht] als je gebeld wordt en selecteer een van de antwoorden uit de lijst.

Gesprekken doorschakelen

Je kunt gesprekken doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Tik op [Telefoon] >

> [Instellingen] > [Instelligen

gespreksaanbieder] > [Oproep doorschakelen]

Geef aan in welke gevallen je een gesprek wilt doorschakelen, kies uit de volgende mogelijkheden: “Altijd doorschakelen”
"Bij in gesprek", "Bij geen antwoord" en "Indien onbereikbaar". Voer het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden
doorgeschakeld.

Het kan zijn dat de doorschakelservice niet beschikbaar is. Raadpleeg uw provider.

Wisselgesprek

Schakel "Wisselgesprek” in om tijdens een gesprek een bericht over een tweede oproep te ontvangen en het huidige
gesprek te kunnen pauzeren om de tweede oproep te kunnen beantwoorden.
Tik op [Telefoon] >

[Instellingen] > [Instelligen gespreksaanbieder] > [Aanvullende instellingen] > [Wisselgesprek]
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Handelingen tijdens een gesprek

Volume aanpassen

Je kunt tijdens het gesprek bepaalde geluidsinstellingen aanpassen.
Het volume aanpassen: druk op de volume-omhoog-knop of de volume-omlaag-knop aan de linker zijkant van de telefoon.
Microfoon uitzetten: tik op
Gesprek in de wacht zetten: tik op
Speaker van het toestel gebruiken: tik op

Een gesprek met meerdere deelnemers beginnen

Als je provider dat faciliteert, kun je gelijktijdig gesprekken tussen meerdere contacten voeren.
Tijdens een gesprek, klik je op

om deelnemers toe te voegen. Keer daarna terug naar het eerste gesprek, tik op het

nieuwe nummer en kies [Oproepen samenvoegen]
Tijdens een telefonische conferentie kun je kiezen om alleen met een specifiek persoon te spreken of de verbinding met
een van de deelnemers te verbreken.
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Andere apps gebruiken tijdens een gesprek

Je kunt andere apps gebruiken terwijl je aan het bellen bent. Tik tijdens het gesprek op het Startscherm en open de app
die je wilt. Klik op het

-icoon bovenin het scherm om terug te keren naar het gesprek.

Voorkom fraude en ongewenste oproepen
ColorOS beschermt gebruikers tegen phishing-oproepen en -berichten door automatisch verdachte berichten en oproepen
te onderscheppen.

Blokkeringen en filters

Tik op [Telefoon] >

[Instellingen] > [Regels instellen] of Tik op

>

> [Bloqueos y Filtros] > [Regels instellen]

Oproepen blokkeren:

Je kunt de volgende regels instellen:
Blokkeer alle binnenkomende oproepen: je ontvangt geen binnenkomende oproepen meer, als je tenminste geen VIP-

contacten of een white list hebt aangemaakt.
Blokkeer nummers die beginnen met bepaalde cijfers.
Blokkeer onbekende nummers: je moet je wel realiseren dat als je dit instelt, je mogelijk belangrijke oproepen misloopt.
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Blokkeer onbekende nummers op basis van locatie: je kunt nummers blokkeren die van bepaalde locaties komen.
Blokkeer binnenkomende oproepen die slechts één keer overgaan en van anonieme nummers: dit geldt alleen voor

onbekende bellers.

Blokkeer berichten

Tik op [Telefoon] >

> [Instellingen] > [Regels instellen]

Sleutelwoorden tegen SPAM: berichten van onbekende nummers die bepaalde door jou opgegeven sleutelwoorden

bevatten, worden als SPAM herkend.
Blokkeer berichten van alle onbekende nummers: alle berichten van nummers die niet in je contacten voorkomen worden

geblokkeerd.

Geblokkeerde nummers

Je ontvangt geen enkel telefoontje of bericht van de nummers op de zwarte lijst.
Toevoegen aan de zwarte lijst

Tik op [Telefoon] >

[Instellingen] > [Regels instellen] > [Blokkeringslijst] > [+]

Je kunt de nummers die je wilt blokkeren handmatig invoeren of ze in je contacten of je belhistorie selecteren.
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Altijd toegestane nummers (white list)
Gesprekken en berichten van nummers uit de white list worden nooit geblokkeerd.
Toevoegen aan de white list

Tik op [Telefoon] >

> [Instellingen] > [Regels instellen] > [Acceptatielijst] > [+]

Je kunt de nummers die je wilt blokkeren handmatig invoeren of ze uit je contacten of je belhistorie selecteren.

Blokkeer meldingen

Beslis of je wel of geen meldingen op je scherm wilt ontvangen.
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Berichten
SMS versturen en ontvangen

Nieuw bericht

Tik op [Berichten] >

in de rechteronderhoek.

Voer het nummer van de ontvanger in of tik op

om één van je contacten te selecteren. Je kunt meerdere ontvangers

tegelijk opgeven.
Als je je tekst hebt geschreven tik je op

om het bericht te versturen.

Berichten zoeken

Je berichten worden automatisch bewaard in de berichtenlijst.
In de berichtenlijst kun je op de naam tikken om de gesprekshistorie met die persoon te bekijken.
Tik de zoekwoorden in de zoekbalk om de berichten te zien waar dat woord in voorkomt.
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Bellen vanuit een tekstbericht

Je kunt vanuit een tekstbericht bellen naar de afzender van dat bericht door op het nummer te tikken dat in de
linkerbovenhoek staat.

Foto’s, video’s en geluidsfragmenten versturen

Tik op [Berichten] >

om een nieuw bericht te creëren. Tik op

in de linkeronderhoek van het scherm en:

Tik op

om een foto uit de fotobibliotheek te verzenden.

Tik op

om een nieuwe foto te maken.

Tik op

om een video uit de bibliotheek te kiezen of een nieuwe video op te nemen.

Tik op

om een geluidsfragment te kiezen of een nieuw geluidsfragment op te nemen.

✔

Let op: klik op de rode knop onder in het scherm om de opname te starten. Tik op

als de opname klaar is.

Je kunt de gekozen afbeeldingen zien of verwijderen in het bewerkingsvenster.
Tik op

om te versturen.
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Foto’s, video’s bekijken en geluidsfragmenten beluisteren

Videoberichten kun je direct vanuit de berichtenlijst bekijken.
De foto’s en de berichten met geluid worden getoond als een link naar een website.
Klik op het bericht en open de link om de foto te bekijken of een geluidsfragment te beluisteren.
Klik Bewaar om de foto of de audio naar je telefoon te downloaden.

Visitekaartje versturen

Tik op [Berichten] >
Tik op

om een nieuw bericht te creëren. Tik op

in de linkeronderhoek van het scherm en:

om je visitekaartje te selecteren.

Kies Tekst om alleen de basisgegevens te versturen. Kies het contact aan wie je het bericht wilt sturen en tik op Voeg toe.
Kies VCard om een complete versie van je visitekaartje te versturen. Kies het contact aan wie je het bericht wilt sturen en
tik op Voeg toe.
Klik op

om te verzenden.
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Berichten en conversaties kopiëren, wissen en markeren

Berichten wissen

Je kunt berichten een voor een verwijderen of meerdere in één keer.
Houd een bericht ingedrukt om het te kopiëren, delen, verwijderen of als favoriet. Je kunt een bericht ook ingedrukt houden
om het opnieuw te verzenden, te wissen of van je favorietenlijst te halen.

Chats wissen

Zoek in de berichtenlijst de chat die je wilt verwijderen. Houd je vinger op de conversatie ingedrukt en kies
[Verwijder gesprek]
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Bestandsbeheer
Automatische bestandsclassificatie

Het bestandsbeheer detecteert en deelt de bestanden automatisch in en worden getoond Audio, Video, Foto’s,
Documenten, APK (Android packages) en Downloads.

Je kunt snel naar de bestandslijst gaan vanaf het Startscherm door op het tabblad Categorieën te tikken.
Tik op Recente om de onlangs gebruikte bestanden te zien.

Mappenbeheer

Klik op [Bestandsbeheer] > [Telefoonopslag] om te bestanden op je telefoon te beheren.
ColorOS geeft aan door welke app het bestand is gemaakt en om welk type bestand het gaat.
Bijvoorbeeld, in de map “Opnames” staan alle door de app “Opnames” opgenomen geluidsfragmenten.
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Als privé aanmerken

Je kunt een bestand als privé aanmerken. Privé-bestanden worden niet weergegeven in Bestandsbeheer. Om ze te kunnen
zien, moet je de Privékluis openen.
Druk langdurig op het bestand om het te selecteren. Klik op [Meer] > [Instellen als privé]
Om toegang te krijgen tot de Privékluis, houd de knop [Recent] of [Categorieën] ingedrukt, of voeg een directe toegang tot
de kluis toe aan het Startscherm.
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Telefoonbeheer
Met Telefoonbeheer beschik je over een veiligheids- en optimalisatiecentrum met handige gereedschappen voor het
opruimen van het geheugen, privacy-instellingen, systeemtests etc.

Analyseren en optimaliseren

Door in de [Telefoonbeheer] te gaan, krijgt u een cijfer te zien dat de staat van het apparaat aangeeft.
Tik op [Optimaliseren] om het systeem te analyseren en te optimaliseren.

Het geheugen opruimen

Het systeem analyseert automatisch gedupliceerde bestanden, apps, cache, pakketten en andere achtergebleven zaken
om een grote schoonmaak te houden en geheugenruimte vrij te maken.

Let op: het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in jouw land of jouw regio.
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Privacy instellingen

Tik op [Privacymachtigingen] om te privacy instellingen van iedere afzonderlijke app te bekijken en aan te passen.
De juiste instelling van die instellingen helpt bij het verminderen van het accuverbruik en voorkomt het vrijgeven van je
gegevens.

Virusscanner

Klik op "Virusscanner" om het automatisch scannen van virussen te starten en eventuele malware en verdachte bestanden
te detecteren.
Tik op [Telefoonbeheer] > [Instellingen] > [Virusscan-engine] om de virusscanner te kiezen die je wilt gebruiken.

Let op: het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in jouw land of jouw regio.

Betalingsbeveiliging

Klik op [Betalingsbeveiliging] om te beginnen met het verifiëren van de veiligheid van het systeem. Bijvoorbeeld met de
controle van de betaalomgeving wordt gekeken of het systeem is bijgewerkt met de laatste beveiligingspatches, of de
netwerkverbinding betrouwbaar is, of er malware is geïnstalleerd, etc.
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Het checken van de onderdelen

Biedt je de mogelijkheid een diagnose van je telefoon uit te voeren, waarbij zowel de software als de hardware wordt
gecontroleerd. Tik op [Telefoonbeheer] > [Diagnose] > [Doorgaan] om de diagnose te starten.
Je kunt kiezen welke onderdelen je wilt checken of eenvoudigweg op Checken klikken om alles te controleren.
Na de diagnose wordt en rapport opgemaakt dat aangeeft of de hardware en de software naar behoren functioneren.

Testverslagen

Tik op Testverslagen om de eerdere diagnoses te kunnen zien.

03_2021_NL_COLOROS11_v_5.5

Opnamefunctie
U kunt de ingebouwde microfoon gebruiken om geluiden, gesprekken, conferenties, interviews of gesprekken op te nemen.

Standaard opname

Tik op de Rode knop om te beginnen met opnemen.
Je kunt tegelijkertijd andere apps gebruiken, de opname zal op de achtergrond verder gaan. Om terug te keren naar de
[Recorder], tik op de rode balk aan de bovenkant van het scherm of veeg naar beneden om het meldingscentrum te openen

en tik op de lopende opname.

Opname van een bijeenkomst of een interview

Deze manieren van opnemen zijn geoptimaliseerd voor gebruik in die specifieke situaties om een beter resultaat te
bereiken.
Opname van een bijeenkomst: geschikt voor bijeenkomsten met meerdere deelnemers. De instellingen voor deze opname

zorgen ervoor dat de stemmen van de deelnemers helderder worden opgenomen.
Opname van een interview: geschikt voor dialogen. Plaats de bovenkant van de telefoon naar de interviewer en de

onderkant naar de geïnterviewde, om de microfoons in beide uiteinden van de telefoon optimaal te benutten.
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Tik op [Recorder] > [Standaard] om te kiezen uit de verschillende opnamemanieren.

Opnames beheren

De opnames worden opgeslagen in [Bestandsbeheer] > [Audio], de naam van de opname is standaard [Opname + modus
+ bestelnummer].

Een opname selecteren

Tik op een opname om de speler te openen met gedetailleerde informatie met geluidsgolven en de voortgang.
Tik op [Mark] aan de linkerkant naast Afspelen/Pauzeren om een tijdsmarkering te plaatsen om later snel naar de
belangrijke momenten terug te kunnen keren.
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Kompas
Gebruik het kompas om je te oriënteren. Het toont je in welke richting je gaat en je kunt je positie bepalen aan de hand
van de lengte- en breedtegraad.

Kompas kalibreren

Kalibreer het kompas voor je het de eerste keer gebruikt. Balanceer je telefoon terwijl je hem weg houdt van mogelijke
interferentiebronnen.

Bekijk de richting waarin je telefoon wijst

Gebruik het kompas om je in de juiste richting te verplaatsen.
Plaats je telefoon horizontaal om de lengte- en breedtegraad en de richting te kunnen zien.
De rode pijl wijst naar het noorden, zodat je je kunt oriënteren. In het onderste deel van je scherm verschijnen de lengteen breedtegraad van je huidige positie.

01_2021_NL_COLOROS11_v_5.5

Rekenmachine
Basisberekeningen

Je kunt standaard basisberekeningen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Tik op [C] om de getallen in je huidige scherm te wissen.
Klik op de klok-icoon om de eerder gemaakt berekeningen te kunnen zien.
Klik op het vierkante symbool om de rekenmachine in een zwevend scherm te openen.
Verschuif

om de wetenschappelijke rekenmachine te openen.

Direct online valuta omrekenen

Je kunt eenvoudig valuta omrekenen. Tik op Wisselkoers boven in het scherm. Het online omrekenen van de valuta gebeurt
met de gegevens ‘Webull’, daarvoor is uiteraard een netwerkverbinding nodig.

Conversies van andere eenheden

Tik op [Eenheidomrekening] om conversies uit te voeren van lengtematen, oppervlakten, inhoudsmaten, snelheid,
gewichten, temperatuur, vermogen en druk.
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Telefoon klonen
De kloonfunctie geeft je de mogelijkheid om opgeslagen gegevens van je oude telefoon (inclusief instellingen, foto’s,
contacten en apps) snel en eenvoudig naar je nieuwe telefoon over te zetten.

Importeren van een andere OPPO-telefoon

Als je oude toestel een OPPO-telefoon is open je [Telefoon klonen] op beide toestellen en volg je de instructies op het
scherm om de gegevens over te zetten.

Importeren van een Android-telefoon

Als je wilt importeren van een Android-telefoon, heb je Telefoon klonen op het oude toestel nodig. Denk eraan dat beide
toestellen voldoende opgeladen moeten zijn. Als je oude telefoon niet over Telefoon klonen beschikt kun je het downloaden
in de Google Play Store® of op de officiële website https://i.clonephone.coloros.com/download
Selecteer Nieuwe telefoon of Oude telefoon op het juiste toestel en volg de instructies op het scherm. Je moet toestemming
geven om je camera van je oude toestel te bereiken om de QR-code op je nieuwe toestel te kunnen scannen.
Als beide toestellen gepaird zijn, worden de gegevens automatisch overgezet met behulp van een persoonlijke hotspot.
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Importeren van een iPhone®

Om van een iPhone® te kunnen importeren moet je eerst je gegevens met je iCloud®-account synchroniseren. Tik na de
synchronisatie op Importeren van een iPhone in de app Telefoon klonen, introduceer je accountgegevens en gebruik de
gegevens in de iCloud® om ze te importeren op je nieuwe telefoon.
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Weer
Krijg actuele weersinformatie en weersverwachtingen van verschillende steden.

Let op: weer verzamelt persoonlijke informatie, zoals je locatie en opslaggegevens van je toestel. Accepteer de
voorwaarden om de functies te gebruiken.

Bekijk het actuele weer en de weersverwachting

Je kunt de actuele weersinformatie en weersverwachtingen van je huidige locatie of van andere steden bekijken. Tik op
[Weer] en op je scherm verschijnt de informatie van je huidige locatie. Als je scrollt naar de onderkant van je scherm kun

je de verwachting per uur en per dag zien, net als de verwachting voor de komende 15 dagen. Tik op 15-daagse
verwachting en de verwachting wordt getoond in je standaard browser.

Het weer van meerdere steden tonen

Tik op het gebouw-symbool in de rechterbovenhoek, tik op

en voer de naam van de stad in om de weerssituatie te

tonen. Veeg van links naar rechts om van stad te wisselen en het weer van de diverse gekozen steden te zien.

Klimatologie

is

wetenschap,

dus

geen

exacte

gebruik

informatie op de juiste manier.

Om een stad te verwijderen, tik op het gebouw-symbool > [Bewerk], selecteer een stad en tik op [Van afkomen].
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Klok
Klokinstellingen

Open [Klok] > [Instellingen] > [Datum en tijd]

24-uursmodus

De klok van de telefoon wordt standaard in de 24-uursmodus getoond. Als je de 24-uursmodus uitzet, wordt de tijd in de
12 uursmodus getoond.

Gebruik van de netwerktijd

Activeer [Automatisch instellen] om de tijd te synchroniseren met de netwerktijd van de server van je provider.

Tijdzone

Kies de tijd in overeenstemming met de tijdzone waar je je bevindt. Als je de netwerktijd gebruikt gaat dat automatisch.
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Dubbele klok

Nadat je Dubbel horloge hebt geactiveerd, toont het vergrendelscherm of de klok-widget de tijd in twee verschillende
tijdszones als je niet thuis bent.
Je thuislocatie instellen

Tik op [Klok] > [Instellingen] > [Datum en tijd] > [Dubbele klok]
Tik op [Gebruikelijke woonplaats] om je woonplaats te selecteren nadat je de voorwaarden hebt geaccepteerd.
Tik op [Dubbele klok weergeven Aan] om te kiezen waar de dubbele klok moet worden getoond.

Alarm

Open [Klok] > [Alarm] en tik op

in de rechteronderhoek om een alarm in te stellen. Stel de alarmtijd in en geef de

wekker een naam.
Tik op Aangepast en op Herhalen om de dagen in te stellen waarop het alarm moet afgaan.
Tik op Beltoon om andere alarmgeluiden in te stellen.
Tik op Trillen om de trilfunctie in te stellen. Deze instelling wordt niet beïnvloed door de instellingen voor trillen van uw
telefoon.
Met Sluimeren gaat de wekker over 5 minuten weer, nadat je op de knop om de wekker uit te zetten hebt gedrukt.
Tik op √ om af te sluiten.
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Wijzigen of verwijderen van een alarm

Gebruik de schakelaar rechts naast een alarm om een alarm aan of uit te zetten zonder het te verwijderen.
Om een alarm te bewerken, tik op het alarm in de lijst met wekkers.
Om een alarm te verwijderen, tik op Wijzigen in de lijst of druk op de naam van de wekker en tik op de knop Verwijderen.
Wekkergeluid aangepast aan het weer: het geluid van de weker past zich aan het actuele weer. Tik op een alarm, kies
[Beltoon] > en schakel Weersafhankelijk in.

Wereldklok

Open [Klok] > [Klok], tik op

in de rechteronderhoek om steden, landen of kleinere plaatsen toe te voegen.

Tik om de lokale tijd van die plek aan de lijst toe te voegen.
Om een plaats te wissen tik op Wijzigen in de linkerbovenhoek of druk op de betreffende klok en tik op Verwijderen.
Om de wereldklok aan je Startscherm toe te voegen. Druk met je vinger op het Startscherm en tik op [Widgets] en sleep
de Wereldklok naar het Startscherm.
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Stopwatch

Open [Klok] > [Stopwatch] Klik Start om de tijdwarneming te starten. Je kunt andere apps gebruiken terwijl de Stopwatch
in de achtergrond doorwerkt.
Om rondetijden vast te leggen, tik op Ronde.
Tik op Stoppen om de tijdsregistratie te stoppen, en Reset om de Stopwatch te resetten.

Timer

De timer (of kookwekker) stelt u in staat om af te tellen in diverse situaties. Standaard staan al drie timers ingesteld Tanden
poetsen, Gezichtsmasker en Eieren koken. Kies de timer die je nodig hebt en tik op Start om de timer te starten.

Je kunt ook eigen timers toevoegen: tik op [+], stel de gewenste tijd in en tik op Bewaar.
Je kunt timers die je niet (meer) nodig hebt wissen door te tikken op Wijzigen in de linkerbovenhoek.
Nadat je de gewenste tijd hebt ingesteld, tik op Start.
Je kunt de timer pauzeren door op Pauze, te tikken. Als je de timer wilt stoppen klik je op Annuleer.
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Control Center
Het Control Center biedt directe toegang tot de veelgebruikte functies, laat je meldingen zien en bepaalde functies van je
telefoon aan of uit zetten.
Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om in het Control Center te komen.
Druk op een icoon om zijn instellingen aan te passen.

Pictogrammen veranderen of reorganiseren

Open het Control Center verder door op het zwevende scherm naar beneden te vegen, tik op

in de rechterbovenhoek

en houd je scherm vervolgens ingedrukt op een pictogram om de pictogrammen naar de meldingsbalk te kunnen slepen,
of ze daar uit te verwijderen.

Snelle handelingen

Verbindingen

Vliegtuigmodus: schakel alle draadloze verbindingen in of uit.
Mobiele data: schakel Mobiele data in of uit.
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WLAN: schakel je Wi-Fi-verbinding in of uit
Bluetooth: schakel Bluetooth in of uit.
Persoonlijke hotspot: schakel Persoonlijke hotspot in of uit.
OPPO Share: schakel de communicatiefunctie tussen OPPO-telefoons in of uit.
NFC: schakel NFC-communicatie in of uit.
Locatievoorzieningen: schakel de toestemming om je locatie te delen in of uit
Dichtbij delen: schakel het systeem voor uitwisseling van bestanden met apparaten die zich in de buurt bevinden (Nearby

Share) in of uit.

Meldingen

Stille modus: alle meldingen stilhouden.
Niet storen: houd alle binnenkomende gesprekken en meldingen stil, maar deze worden niet geblokkeerd.
Nachtmodus: schakelt de concentratiemodus in en uit.

Hulp bij toegankelijkheid

Eenhandige modus: verkleint de maat van het scherm in het geval je je telefoon met één hand wilt kunnen bedienen.
Automatisch draaien: schakel automatisch draaien van het scherm in of uit.
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Scherm blokkeren: schakel snel blokkeren van het scherm in.

Andere acties

Zaklamp: schakelt de LED-lamp van de telefoon als zaklamp in.
Rekenmachine: maak snel een berekening.
Snel zoeken: open de OPPO-browser en zoek op het internet.
Energiebesparing: schakelt de energiebesparingsmodus in.
Camera: tik om een foto’s, selfies en video’s te maken.
Google Assistant: open de Google®-assistent
Schermopname: tik om een schermopname te starten.
Oogcomfort: Schakelt de donkere modus in of uit.
Screencast: cast je scherm naar compatibele schermen via Wi-Fi.
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Eenhandsbediening
De eenhandsbediening zorgt ervoor dat de schermweergave dusdanig wordt verkleind dat je je telefoon makkelijker met
één hand kunt bedienen.

Open het [Control Center] en tik op

om deze modus in te schakelen. Als je het symbool niet ziet, tik je op

.

Als deze modus is geactiveerd, tik op de knoppen [< >] om te switchen dus links- en rechtshandig.
Tik op de knop boven in het scherm om de Eenhandige modus te verlaten.

Focusmodus
Om je op je werk of studie te concentreren kun je de [Focusmodus] gebruiken. De telefoon blokkeert gesprekken en
meldingen van de geselecteerde apps om je te concentreren op de taken die je onderhanden hebt. Je kunt ook een
weekschema van afleidingsvrije perioden instellen,
Afleidingsvrije of focus-modus inschakelen

Open het [Control Center] > [Focusmodus]. Als je de Focusmodus voor de eerste keer inschakelt, moet je de apps kiezen
die je wilt pauzeren.
Een (focus)pauze instellen

Je kunt een periode tussen 5 minuten en een half uur instellen, om even je telefoon te kunnen gebruiken. Na de ingestelde
pauzetijd gaat de telefoon terug in de Focusmodus.
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OPPO Share
Gebruik OPPO Share om draadloos bestanden uit te wisselen met andere OPPO-apparaten.

OPPO Share inschakelen

De ontvanger moet het [Control Center] openen en schakel [OPPO Share]

in.

Selecteer de bestanden die je wilt delen, tik op Verzenden en tik vervolgens op de gedetecteerde OPPO-telefoon.
Als op het andere apparaat Ontvangen wordt gekozen, begint de overdracht.

Let op: OPPO Share schakelt vanzelf uit als het langer dan vijf minuten niet wordt gebruikt.
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Dichtbij delen

Met Google Nearby® (Dichtbij delen) kun je verbindingen met andere apparaten vinden en tot stand brengen zonder met
het internet verbonden te hoeven zijn. Je kunt verbinden met apparaten in de buurt, multiplayer-games spelen, real time
samenwerken in groepen, bestanden delen met of verzenden aan compatibele apparaten.

Google Nearby vereist Android 10 of hoger en activatie van de functie op je Google-account.

Hoe werkt Dichtbij delen

Als je een voor Dichtbij delen geschikte app opent en iemand in de buurt heeft dezelfde app geopend, vragen beide
toestellen vanzelf of jullie je telefoons willen verbinden.
Om te verbinden met Google en om informatie over gedeelde apps te kunnen ontvangen, moet Nearby kleine informatiepakketjes verzenden via je mobiele dataverbinding of een Wi-Fi-netwerk.
Dichtbij delen registreert, bekijkt en verstuurt geen persoonlijke informatie van je telefoon. Als je toestemming geeft voor
de koppeling, worden de gegevens uitgewisseld via externe servers. De telefoons zijn niet direct aan elkaar gekoppeld.

Nota: neem contact op met de ontwikkelaars van de app om te weten te komen hoe ze Nearby gebruiken.
(Bron: Helppagina van Google®)
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Delen met Dichtbij delen

Tik op [Sturen] > [Nearby] om mutimedia-inhoud van welke app dan ook te delen.
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Bureaublad
Directe toegang tot bepaalde functies
Nadat Directe toegang tot bepaalde apps is ingesteld, houd het icoon van de app ingedrukt om een snelmenu te zien
waarmee je toegang kunt instellen tot specifieke functies zonder eerst naar het menu van de app te hoeven gaan.

Multitasking
Met Multitasking kun je snel tussen apps wisselen en gebruik te maken van multitasking.
Open het multitasking-menu of recente apps door op het pictogram te tikken. Je kunt ook vanaf de onderkant van het
scherm omhoog vegen om de multitasking-interface te activeren op basis van de instellingen van je navigatietoetsen.
Navigeer door alle beschikbare apps door je vinger of naar links of naar rechts te vegen.
Tik op [Alles sluiten] om alle openstaande apps te sluiten.
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FlexDrop

De nieuwe functie FlexDrop stelt je in staat om apps in een klein zwevend venster te bewaren en om de wijzigingen in
verschillende apps in één oogopslag te kunnen bekijken.

Vanuit het menu Multitasking kies je [Mini Windows] of [Zwevend raam] uit het menu voor de app die je wilt. Je kunt ook
naar FlexDrop vanuit de Slimme zijbalk.
Als FlexDrop actief is kun je de grootte van het zwevende venster aanpassen door het venster ingedrukt te houden. Je
kunt het venster ook naar verschillende opties slepen om snel van modus te wisselen.

Apps herschikken

De apps op het Startscherm kun je indelen zoals jij dat wilt.
Houd je vinger op een app ingedrukt en sleep het icoon naar de pagina en de plek die je wilt en laat het daar los. Veeg je
vinger naar links of naar rechts om van pagina te wisselen.
Meerdere apps tegelijkertijd verplaatsen: druk op het Startscherm in een gebied zonder apps om in de Edit-modus te

komen. Er verschijnt een selectiekader in de rechterbovenhoek en selecteer de apps die je wilt verplaatsen.
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Mappen creëren

Je kunt je apps ook in mappen groeperen, zodat het Startscherm netjes georganiseerd is.
Je kunt een map creëren door een icoon boven op een ander icoon te slepen. Sleep de apps die je wilt groeperen naar de
gewenste map.
Om de naam van een map te wijzigen, tik op het naamveld, voer de naam in en tik daarna op het scherm buiten het
naamveld om de naam van de map op te slaan.
Als je een map verwijdert, worden alle in de map opgeslagen apps weer los op het scherm geplaatst.

Apps verwijderen

Je kunt apps op ieder moment verwijderen. Houd de app ingedrukt tot er een dialoogvenster verschijnt en klik vervolgens
op [Verwijderen]. Er volgt een venster waarin je wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.
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Camera en Foto’s
ColorOS geeft je volledige controle over je foto’s: experimenteer met de verschillende opnamemogelijkheden en haal
maximaal profijt uit de camera’s van je toestel.

Camera
Foto’s maken

Open de app [Camera]. Standaard opent de camera in de Automatische modus met 1x zoom. Het AI-systeem (Artificiële
Intelligentie) van de camera-app herkent automatisch het beeld dat u wilt vastleggen en stelt de beste instellingen in.

Let op: check of uw model over de AI-technologie van OPPO beschikt.

De belichtingsinstellingen aanpassen

Tik op een willekeurig gebied om de belichtingsinstellingen te kunnen zien. Houd je vinger op de regelaar en verschuif
omhoog om de belichtingstijd te verlengen en omlaag om te verkorten.
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Gebruik van de Zoom

Je toestel kan verschillende lenzen hebben om (optisch) te zoomen. Het kan ook zo zijn dat je telefoon alléén over een
digitale zoom beschikt, of over een combinatie van beide.
Tik op de knop

om het zoomniveau aan te passen. Met iedere tik wordt verder ingezoomd, hou je de knop ingedrukt

kun je de zoom traploos instellen door naar links of rechts te slepen.

Flitser gebruiken

Tik op het

symbool om de flitser in- of uit te schakelen. Er zijn de volgende opties:

Uit: de flitser wordt in geen enkel geval gebruikt.
Aan: de flitser wordt altijd gebruikt.
Automatisch: de belichtingsmeter berekent de waarde van het omgevingslicht en zal de flitser gebruiken als dat nodig is.
Invullicht: de flitser fungeert als een extra lamp om de belichting van de foto te verbeteren.
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Kleurwaarde-boost

De Kleurwaarde-boost-modus verbetert het kleurengamma, zodat je foto’s levendig en helder worden. Iedere pixel wordt

geanalyseerd om de kleuren te optimaliseren voor de gekozen opnamemodus. Tik op

aan de bovenkant van het

scherm om Kleurwaarde-boost in- of uit te schakelen.

Filters

Je kunt filters toevoegen terwijl je foto’s neemt en de verschillende visuele effecten van dat filter aanpassen. Tik op
aan de bovenkant van het scherm om het gewenste filter te kiezen.

HDR hoog dynamisch bereik

HDR (High Dynamic Range) kennen we als een manier om foto’s met hoog dynamisch bereik te maken. Als HDR is
ingeschakeld, hebben je foto’s een groter dynamisch helderheidsbereik, met een beter contrast en ze lijken meer op wat
wij met onze ogen waarnemen. Tik op HDR, je kunt het instellen op "Aan", "Uit" of "Automatisch".
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Verbeteren met AI

Het systeem van Artificiële Intelligentie (AI) van je telefoon garandeert je het beste resultaat bij het maken van
portretfoto’s. De AI kan waarden en filters zo instellen voor iedere te fotograferen persoon aan de hand van de tint van de
huid, leeftijd en belichtingsomstandigheden.
Je kunt ook de waarden voor 8 verschillende categorieën handmatig instellen. Tik op

om de Schoonheidsmodus in te

schakelen. Versleep de schuifregelaar van ieder catergorie om het gewenste niveau van de Schoonheidsmodus in te
stellen.
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Camera-instellingen
Open [Camera] > [Schuif het bovenste menu] om met een veeg naar beneden toegang te krijgen tot de Snelle instellingen
van de camera.
Formaat: je kunt kiezen uit de volgende beeldverhoudingen: 4:3, 1:1 (vierkant), Schermvullend of 16:9
Zelftimer: je kunt kiezen tussen 3 of 10 seconden.
48 MP: Gebruik deze optie om een foto te maken met de maximale resolutie. In deze modus zijn sommige functies

uitgeschakeld. Tik op [Camera] >

om naar de instellingen te gaan.

Algemeen

Volumeknop: stel een functie voor de volumeknop in.
Sluitergeluid: de camera geeft geluid bij het maken van een foto.
Locatie: markeer je foto’s met de plek waar hij is gemaakt (geolocaties).
Selfie spiegelen: voorkomt dat selfies, of andere foto’s gemaakt met de camera aan de vooorzijde, spiegelbeeldig worden

getoond.
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Fotografeermethoden

Aanraken om een foto te maken: je kunt een foto maken door op de weergave van de zoeker op het scherm te tikken.
Gebaren gebruiken om een foto te maken: dit kan alleen met de frontcamera (selfiecamera). Bediening met behulp van

gebaren maakt het mogelijk een groepsfoto te maken door een handgebaar. Als je deze functie voor de eerste keer
gebruikt, volg de instructies op het scherm om de Bediening met gebaren te configureren. Til één hand op als je voor de
camera staat om de zelftimer van drie seconden te starten.
Raster: Toon het raster op het scherm om beter te kadreren.
Scèneherkenning door AI: Schakel de automatische modus in of uit.
Watermerk: Je kunt een watermerk aan je foto’s toevoegen. Standaard wordt de naam en het model van je telefoon

gebruikt. Je kunt het watermerk personaliseren en de tijd en datum of de locatie toevoegen. Ook de naam van de fotograaf
kun je toevoegen. Bedenk wel dat de naam van de fotograaf aan iedere foto met watermerk wordt toegevoegd vanaf het
moment dat die naam is ingevoerd. De naam kan wel weer worden verwijderd of aangepast.

Video’s

Videoresolutie: standaard wordt een video met een resolutie van 1080p en met 30 fps (beelden of frames per seconde)

opgenomen. Afhankelijk van het model van je telefoon, kun je kiezen tussen andere instellingen voor de resolutie en
beeldsnelheid.
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Hoe hoger de beeldsnelheid en hoe hoger de resolutie, hoe groter het videobestand dat je aanmaakt wordt.

Let op: raadpleeg de specificaties van het model van je telefoon om de mogelijkheden te leren kennen.
Resolutie van een slow motion video: Je kunt de resolutie van een SLO-MO video instellen op en 720P of 1080P. Hoe hoger

de resolutie, hoe meer ruimte het videobestand inneemt.
Videocodering: kies welke van de twee beschikbare codes (H.264 of H.265) je wilt gebruiken.
Terug naar standaardinstellingen: zorgt ervoor dat de instellingen van de camera weer op de originele waarden worden

ingesteld.

Portretmodus

Met de Portretmodus maak je makkelijk natuurlijker en indrukwekkender portretten. De portretmodus is zowel beschikbaar
op de frontcamera als op die aan de achterzijde van je telefoon en je kunt de scherptediepte makkelijk aanpassen.
Je kunt ook de Ultra-scherpe modus inschakelen om het detailniveau van je portretten de verhogen. Tik op [Camera] >
en schakel de functie in.

Nachtmodus

In de nachtmodus neemt de camera meerdere foto’s achter elkaar met verschillende sluitertijden om aan de hand van met
AI verbeterde algoritmes één beeld samen te stellen.
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De ingebouwde AI Ultra Clear-motor is in staat om 21 categorieën met beeldelementen in 800 verschillende scènecombinaties te herkennen. Als je foto’s in de Nachtmodus neemt, herkent de camera automatisch de beste opname.
Je kunt ook de optie [Statief] modus activeren om foto’s te maken in een omgeving met extreem weinig licht.

Zowel in de Nachtmodus als in de Statiefmodus raden we je aan een statief of andere steun te gebruiken om te voorkomen
dat de camera tijdens de opname beweegt.

Let op: het kan zijn dat de Nachtmodus niet beschikbaar is op jouw model telefoon. Raadpleeg de specificaties op de
support-pagina van onze website.

Expert-modus

In de Expert-modus kun je de waarden voor je foto’s heel precies instellen.
Open [Camera] > [Meer] > [Expert]
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Tik op iedere optie en verschuif de regelaar om de waarden aan te passen. Tik op de knop om te wisselen tussen de
automatische of handmatige waarden.
ISO-gevoeligheid: Hoe hoger de ISO-waarde, hoe hoger de gevoeligheid van de ‘film’ (in dit geval de beeldsensor), hoe

beter je opnames in het donker kunt maken. Bij zeer hoge ISO-waarden ontstaat echter ruis in het beeld.
Sluitersnelheid: De sluitersnelheid bepaalt de tijd dat de beeldsensor aan het licht wordt blootgesteld. Hoe hoger de

snelheid, hoe minder kans op een foto met ‘beweging’.
Witbalans: Afhankelijk van de lichtomstandigheden kan de kleurtoon variëren. Om een natuurlijk of realistische

kleurweergave te bereiken, moet de instelling voor de witbalans overeenkomen met de lichtomstandigheden in het beeld.
Scherptediepte: hiermee kun je de scherptediepte instellen; bij meer scherptediepte komen er meer dingen (zoals de

achtergrond) scherp in beeld, bij minder scherptediepte wordt slechts een klein deel scherp.
Gecompenseerde belichting: als de ingebouwde belichtingsmeter moeite heeft met het instellen van de gewenste

belichting kun je het teveel of juist het gebrek aan licht compenseren.

Panorama-modus

Als je camera niet over een groothoeklens beschikt of die lens onvoldoende bereik heeft, gebruik dan de Panoramische modus om foto’s van een groot gebied te
kunnen nemen.
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Maak panoramafoto’s met de camera aan de achterzijde

Open [Camera] > [Meer] > [Panorama]
Tik op de sluiterknop en maak een trage horizontale beweging (pan) in de richting van de pijl en houd daarbij de pijl op de
lijn in het midden. Als je klaar bent, tik je opnieuw op de sluiterknop.
Om een panorama in de tegenovergestelde richting te maken, tik je op de pijl.
Om foto’s te maken van hoge gebouwen moet je de telefoon een kwartslag draaien.

Maak panoramafoto’s met de frontcamera

Je kunt ook panoramafoto’s maken met de frontcamera door de camera naar rechts of links te bewegen om selfies van
grote groepen te maken.

Video’s opnemen

Tik op de [rode knop] om te beginnen met de opname en tik er nog een keer op om te opname te beëindigen.
Foto’s maken tijdens het opnemen van een video: tik op het camerasymbool in de linkeronderhoek van het scherm om een

foto te maken tijdens de opname, zonder dat de video-opname wordt onderbroken.
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De video vervagen (Video Bokeh)

Schakel “Vervagen van de achtergrond” in om het belangrijkste onderwerp of persoon van je video ‘uit te lichten’ of ‘meer
op de voorgrond te plaatsen’ door de achtergrond te vervagen. In de video-modus kun je “vervaag de achtergrond” aanen uit zetten.
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Slow motion video (SLO-MO)

SLO-MO maakt een opname in slow motion van een scene met een normale of snelle beweging die vertraagd wordt
afgespeeld. Tik op [Camera] > [Meer] > [Slowmotion]

TIME-LAPSE-video

Een TIME-LAPSE-video maakt een serie foto’s met tussenpozen en converteert die beelden in een video.
Zo kun je een zonsondergang, een verkeersstroom of andere langer durende ervaringen filmen en te converteren in een
dynamische video.
Pulse [Camera] > [Meer] > [Time Lapse]

Let op: verzeker je ervan dat de telefoon op een stabiele en veilige plek staat opgesteld. Controleer of jouw telefoon
geschikt is voor deze optie.
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Google Lens
ColorOS 11 integreert Google Lens. Deze technologie, ontwikkeld door Google, geeft je de mogelijkheid je gemaakte foto

real time te identificeren, fotozoekopdrachten op te geven, voedingsmiddelen te herkennen, artikelen in (web)shops
helpen vinden etc.

Google Lens inschakelen

Open [Camera] >

vanuit het onderste menu en kies de optie die je nodig hebt.

Direct vertalen door een schermfoto te maken met drie vingers

Als je een foto van een deel van je scherm maakt door op het scherm te drukken met drie vingers en naar het gebied dat
je wilt vastleggen te schuiven. Klik vervolgens op Vertalen.

Informatie zoeken over een afbeelding

Je kunt ook naar Google Lens gaan voor foto’s die op je telefoon zijn opgeslagen. Open de foto waar je informatie over
wilt zoeken en tik op het symbool

van Google Lens om de online zoekopdracht te starten.
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Tekstscanner
Met deze optie kun je tekst herkennen tijdens een presentatie of de camera als scanner gebruiken.
Open [Camera] > [Meer] > [TEKSTSCANNER] en maak een foto. De inhoud wordt herkend en tekst wordt gemarkeerd.

Foto’s met tekst verbeteren

Open een foto waarin tekst is gemarkeerd en tik op het [T] symbool bovenin. Je kunt het beeld als volgt corrigeren:
Vervorming: pas het perspectief aan met behulp van het raster.
Beeldverbetering: verhoog het contrast en laat de tekst eruit springen om het lezen te vergemakkelijken. Je kunt ook kleur

of zwart-wit effecten toepassen.
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Afdrukmogelijkheden
Documenten of foto’s afdrukken

Tik op het document dat je wilt afdrukken of open een geschikte app om het document te bewerken.
Als je een foto wilt afdrukken, selecteer de foto. Tik op

> [Afdrukken] en kies een geschikte printer. Tik op Afdrukken om

te beginnen.
Tik op [enviar] > [Afdrukken] (Standaardservice)
Als je printer niet geschikt is voor Mopria Print Service moet je de betreffende print plugin downloaden.
Op het scherm kun je de verschillende opties zien. Pas het papierformaat aan je behoefte.

Let op: raadpleeg de handleiding van je printer voor meer informatie.
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Fotobibliotheek
De app [Foto’s] slaat al je foto’s op in een bibliotheek, door ze automatisch in te delen. Standaard worden de foto’s op
datum weergegeven.

Foto’s bekijken

Tik op [Foto’s] om de bibliotheek te openen. Beweeg twee vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar om het beeld te
verkleinen of vergroten.
Tik op een foto om hem goed te bekijken en toegang te krijgen tot de beschikbare opties.
Verzenden: deel de foto met andere gebruikers of apps.
Favoriet: tik op de foto om hem favoriet te maken en makkelijk terug te kunnen.
Wijzigen: tik op de foto om hem aan te passen.
Verwijderen: tik om de foto te verwijderen.
Meer: tik op een foto om hem als schermachtergrond te gebruiken, als avatar van een contact in te stellen en hem als

privé of publiek te bestempelen of de details te bekijken.
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Albums

ColorOS 11 deelt de foto’s op een intelligente manier in verschillende albums, om het beheer en zoeken te vereenvoudigen.
Sommige albums worden automatisch gecreëerd door de geïnstalleerde apps.
Alle: Alle foto’s die op je telefoon zijn opgeslagen.
Camera: alle foto’s en video’s die met je telefoon zijn genomen.
Screenshots: alle screenshots.
Favorieten: alle foto’s en video’s die als favoriet zijn gemarkeerd.
Video: alle videobestanden die op je telefoon zijn opgeslagen.
Recent verwijderd: alle foto’s en video’s die de afgelopen 30 dagen zijn verwijderd worden in deze map gezet voordat

deze definitief worden gewist.

Een nieuw album creëren

Je kunt nieuwe albums creëren om foto’s in te delen en te ordenen.
Tik op [Foto’s] > [Albums] >

> [Nieuw album] en geef het nieuwe album een naam en tik op Bewaar.

Je kunt de foto’s die je wilt aan een album toevoegen door ze te selecteren en op [Toevoegen aan album] te tikken. Je
kunt dan ook nóg een nieuw album creëren.
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Een album met herinneringen maken

Je kunt je eigen album met herinneringen maken en een vooringesteld thema of muziek toewijzen.
Tik op [Foto’s] > [Verkennen] >

> [Nieuwe herinnering], geef het album een naam en selecteer minimaal 20 foto’s.

Herinneringsalbums personaliseren

Je kunt je Herinneringsalbums personaliseren. Klik op "Afspelen", Klik op "Wijzig" in de rechterbovenhoek en begin met
aanpassen.
Thema: kies je favoriete thema uit de tien meegeleverde, elk met een achtergrondmuziek en een ander scherm.
Muziek: voeg muziek toe vanuit het geheugen van je telefoon of upload een muziekbestand.
Titelfoto: kies een van de foto’s als titelfoto van de albumvideo.
Titel: pas de titel aan.
Foto’s: geef aan hoe lang de foto’s moeten worden vertoond. Je kunt ze ook wissen as je achteraf denkt dat ze niet

helemaal recht doen aan het herinneringsalbum door op “Verwijderen” te tikken in de rechteronderhoek. Klik op “x” om
meerdere foto’s tegelijk te selecteren om te verwijderen.
Duur: pas de duur van de video aan. De maximale afspeelduur is 48 seconden.
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Video’s bewerken
Open een video en tik op [Bewerk] aan de onderzijde.

Een video inkorten

Sleep de uiteinden van de videopresentatie naar links of naar rechts om de overbodige delen van de video te verwijderen
of om de duur van de video in te korten.

Aanpassen van de afspeelsnelheid

Kies de snelheid waarop de video moet worden afgespeeld. Er zijn vijf snelheden waar je uit kunt kiezen: 0,25x, 0,5x, 1x,
1,5x y 2x. Je kunt de video slow motion afspelen door de snelheid 0,25x te kiezen of als time-lapse door de snelheid 2x te
kiezen.

Thema’s, filters, muziek en meer

Je kunt verschillende zaken aan je video toevoegen: filters, muziek of kiezen uit één van de standaardthema’s om
automatisch de kwaliteit van de video te verbeteren.
Je kunt ook special effects toepassen, zoals Inzoomen (Detailopname) of het beeld laten Pulseren.
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Met de editor kun je ook teksten, een watermerk en overgangen aan de video toevoegen.

Let op: als de geavanceerde video-editor SOLOOP op je telefoon is meegeleverd, kun je deze ook gebruiken. Raadpleeg de
handleiding van SOLOOP voor meer informatie.
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Ondersteuning en Service
Contact opnemen met de helpdesk van OPPO

Neem per mail contact op met het OPPO-team voor meer hulp: support.es@oppo.com

Online ondersteuning

Vind meer informatie over de gebruikershandleiding, prijzen van onderdelen, de staat van je garantie en andere zaken op
https://oppo.custhelp.com/

Veel gestelde vragen (FAQ)

Bekijk de Veel gestelde vragen over populaire onderwerpen van OPPO op internet:
https://oppo.custhelp.com/app/popular_faq

Meer informatie

Raadpleeg de meest actuele informatie en onze belangrijkste services op de officiële website van OPPO
https://www.oppo.com/
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