
Huawei P8 

Uit de handleiding van de P8 

 

Vergrendel de app 

Vergrendelde apps worden niet gesloten. Daarom is het erg belangrijk om onze app te vergrendelen. 

Raak onderaan het scherm         Recent aan om een lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven. 

Daarna moet u het volgende doen: 

1. Veeg naar links of rechts om de app weer te geven. 

2. Veeg vervolgens omlaag over de miniatuur om        boven aan de miniatuur weer te geven en 

de bijbehorende app te vergrendelen.  

 

Telefoonbeheer 

Telefoonbeheer is de unieke systeembeheerapp van Huawei waarmee u uw telefoon beter kunt 

beschermen en beheren. U vindt Telefoonbeheer op het startscherm           

Voor onze app zijn bij Telefoonbeheer de volgende acties echter niet gewenst: 

- Bij Stroombesparing mag de energiebesparende modus niet worden ingeschakeld om de 

stand-bytijd van uw telefoon te maximaliseren. 

- Bij Scannen of Tik om te scannen mag er niet voor worden gekozen om de app te 

optimaliseren. 

- Bij Telefoon-versneller moet de weergegeven app niet worden gesloten. 

- Bij Opslag reinigen mag de app niet worden verwijderd. 

- Bij Verkeersbeheer is het niet gewenst om een limiet te stellen aan uw databundel. 

 

Mocht de Zwevende toets aanwezig zijn op uw toestel, dan de volgende menu-optie niet gebruiken: 

1. Raak op het startscherm           Instellingen aan en ga vervolgens naar het tabblad Alles. 

2. Onder  Slimme assistentie raakt u Meer aan. 

3. Raak Zwevende toets aan. 

4. Schakel Zwevende toets in.        Verschijnt vervolgens op alle schermen, behalve het  

vergrendelingsscherm en het berichtenpaneel. 

5. Raak           aan om de toets uit te vouwen. 

6. Vanuit het uitgevouwen menu moet u de volgende actie nooit uitvoeren! Want daarmee zou 

de app worden afgesloten en dat is niet de bedoeling. 

• Raak           aan  om het telefoongeheugen op te schonen en alle energie-intensieve 

apps die in de achtergrond worden uitgevoerd te sluiten.  

 


