
Xiaomi Redmi Note 5 

Ten eerste is belangrijk is dat op de mobiel de volgende instellingen AAN staan: 

- GPS (Locatie = Hoge precisie) zonder spaarstanden/ batterijmodus 

- Wifi 

- Mobiele data/mobiele gegevens 

- Sensing/meten in de app 

 
 
Batterijgebruik 

Ga naar Instellingen-Batterij en schakel Batterijbesparing uit. De achtergrondactiviteit van apps mag 

niet worden verminderd. Dit is niet gewenst voor onze app. 

Ook mag er niet worden gepland dat Batterijbesparing wordt ingeschakeld. 

 

Opschoner 

Met ‘Opschoner’ (te vinden in de Beveiliging-app) wordt een automatische scan voor prullenbak 

gestart, waaronder deze 5 hoofdcategorieën: cachebestanden, verouderde bestanden, 

installatiepakketten, restanten en geheugencache. Nadat de scan is voltooid, kunt u kiezen welke 

items u wilt opschonen.  

U kunt de items die u niet wilt verwijderen aan uitzonderingen toevoegen. Kies hier, indien mogelijk, 

onze app. 

Wanneer de scan met ‘Opschoner’ voltooid is, houdt u het betreffende item/onze app ingedrukt en 

selecteert u 'Toevoegen aan uitzonderingen'. Dit item wordt tijdens de toekomstige scans 

genegeerd.  

 

 

Machtigingen 

Automatisch starten 

U kunt het automatisch starten van een app beheren om hoog stroomverbruik te voorkomen. Dit is 

voor onze app echter niet gewenst. De app moet altijd automatisch worden gestart. 

Stel de bedieningsregelaar van de app daarom niet in op 'Uit' om het automatisch starten te 

beperken.  

Tik op de knop 'Meer' bovenaan het scherm om de machtigingen voor automatisch starten van 

systeem-apps te beheren. 

 

Verder kunt u alle machtigingen van een app controleren door op de app te tikken. Met de regelaars 

naast elke machtiging kunt u snel toegang geven of beperken. -> Voor onze app is het gewenst dat er 

geen beperkingen zijn en alle toegang is! 

 

 

App beschermen 

Gebruik App-vergrendeling om de gegevens van afzonderlijke apps en uw privacy te beschermen.  

Open Beveiliging en tik op 'App-vergrendeling' om uw wachtwoord in te stellen. Het 

wachtwoordtype is standaard ingesteld op patroon. 

 

Wanneer u App-vergrendeling voor de eerste keer gebruikt, kunt u met de functie controleren welke 

apps op uw apparaat zijn geïnstalleerd en geeft u aan welke apps mogelijk moeten worden 

beschermd. -> Stel hier in dat onze app beschermt moet worden! 



Verschuif de regelaar naast de naam van onze app om beveiliging voor App-vergrendeling toe te 

voegen. 

Tik op het zoekvak bovenaan het scherm om naar de app te zoeken. 

Het beschermen van apps kan ook via Instellingen-App-vergrendeling/Settings-App lock. Zoek in de 

lijst onze app op welke beschermd moet worden en zet de schakelaar AAN. 

Controleer tenslotte ook of er in de rechterbovenhoek van onze app-icon een gesloten slotje staat. 

Mocht dit slotje geopend zijn, veeg dan over de app-icon naar beneden om het slotje te sluiten. Dit 

gesloten slotje betekent dat de app nooit automatisch zal worden afgesloten. Iets wat erg gewenst is 

voor een goede functionaliteit van de app. 

 

 

Geïnstalleerde apps 

Ga naar Instellingen-Geïnstalleerde apps/Settings-Installed apps en selecteer in de lijst onze app. 

Het volgende scherm met alle app-instellingen verschijnt: 

 

− Klik in dit scherm op Batterij besparing/Battery saver en kies ‘No restrictions’/’Geen 

beperkingen’. 

 

 

 

 

 



 

Geef de app de volgende permissies: 

− Zet de optie Autostart AAN. De app zal dan meteen gestart wordt zodra de telefoon wordt 

gestart. 

− Ga naar optie App permissies/App permissions en zet de Locatie AAN. 

 

 

 

− Ga naar de optie Andere permissies/Other permissions en zet de volgende instellingen AAN: 

 


