
SAMSUNG GALAXY S8 
Uit de handleiding van de Samsung Galaxy S8 

 

App-slaapstand niet gebruiken 

Blijf de app aanraken en de-selecteer de optie Slaap: 

Zet de app niet in de slaapstand om de batterij te sparen. De app moet altijd op de achtergrond 

actief blijven. 

 

 

Alarmstand uitschakelen 

U kunt het apparaat overschakelen naar de stand voor noodgevallen om het batterijverbruik te 

beperken. Bepaalde apps en functies worden beperkt, daarom deze optie niet inschakelen. 

Tik op       → Alarmstand uitschakelen om de alarmstand uit te schakelen. U kunt ook de aan/uit-

toets ingedrukt houden en op Alarmstand tikken. 

 

 

App-machtigingen inschakelen 

Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw 

apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster 

waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op TOESTAAN op het 

popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app. 

 

Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u 

op Apps. Selecteer de app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app 

bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen. 

 

Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen, 

opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → App-machtigingen. Selecteer een item en tik 

op de schakelaars naast de app om machtigingen te verlenen. Controleer hier goed of alle mogelijke 

machtigingen worden verleend om de app zo goed mogelijk te laten functioneren. 

 

 

De snelle optimalisatiefunctie niet gebruiken 

De volgende actie moet niet worden uitgevoerd, omdat deze waarschijnlijk de app zal sluiten die op 

de achtergrond uitgevoerd wordt:  

Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → NU OPLOSSEN of NU OPTIMALISEREN. 

 

 

De spaarstanden MID en MAX niet activeren 

• MID: activeer deze spaarstand niet om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. 

• MAX: deze spaarstand niet activeren. In de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het 

apparaat minder door toepassing van het donkere thema en beperking van de beschikbare apps en 

functies. Netwerkverbindingen, met uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld. 

 

 

De batterij beheren 

U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd, 

batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Deze optie moet echter niet voor de app 

worden gebruikt. Vink daarom de app niet aan in de lijst met apps en tik niet op SPAARSTAND.  

  



Tik ook op      -> Geavanceerde instellingen en stel de opties voor Energieverbruik app in. Stel ook 

hier voor de app geen beperkingen in. Er mag geen optimalisatie of batterijbesparing worden gedaan 

voor de app. 

 


