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ColorOS 7.1 Gebruikershandleiding 
 
Hier vindt u alles wat u moet weten over ColorOS 7.1 de interface van de Oppo A9 2020 en andere 
Oppo telefoons 
De gedemonstreerde inhoud (inclusief maar niet beperkt tot gebruikersinterface, achtergronden) 
zijn slechts verwijzingen.  
De functies kunnen per model en regio verschillen. Raadpleeg het daadwerkelijke product. 
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Communicatie en Netwerk 

 
SIM Card Instellingen 
 
Als uw OPPO-smartphone Dual SIM ondersteunt, is de kaartlade 
voor Nano-SIM. De kaartlade twee ondersteunt zowel Nano-SIM 
als MicroSD-kaart. In de Dual SIM-modus kunt u een standaard 
SIM-kaart instellen om te kiezen, of u kunt er handmatig een 
selecteren tijdens het kiezen. U kunt ook een simkaart instellen 
voor mobiele netwerken.  
 
 
 
 
U kunt twee simkaarten hernoemen en de netwerkinstellingen 
wijzigen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wi-Fi 
 
Wi-Fi Verbinding 
 
 
Ga naar [Instellingen] > [Wi-Fi], Wi-Fi Toestaan. 
Gedetecteerde Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.  
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Wi-Fi Zonder Wachtwoord Tik rechtstreeks op het netwerk 
  
Wachtwoord-Vereist Wi-Fi Tik op het netwerk en voer het wachtwoord in als dat 

 Verplicht is. 

  
Handmatig een Netwerk 
Toevoegen 

Als u het gewenste netwerk niet kunt vinden 

 verbinden, voer zowel de netwerknaam als in 

 wachtwoord nadat u op de optie hebt getikt 

 "Handmatig een netwerk toevoegen". 

  
 
  Zodra het apparaat met succes is verbonden met een netwerk en het netwerk beschikbaar 

is, maakt het apparaat verbinding met het netwerk zonder het wachtwoord opnieuw in te 
voeren. 

  Als u niet automatisch verbinding wilt maken met een netwerk, tikt u op om het aangesloten 
netwerk te verwijderen. 

  U kunt de "Opgeslagen netwerken" bekijken in "Geavanceerde instellingen". 
 
 
Verbeter de internetervaring 
 
Was als het Wi-Fi signaal onstabiel is? 
 

      Wi-Fi Assistent    Schakel "Automatisch het beste selecteren 
Wi-Fi " in, zodat de telefoon verbinding maakt met het 
beste wifi-netwerk. 
 U kunt ook "Automatisch overschakelen naar 
Mobiel netwerk "wanneer alle wifi 
netwerken van slechte kwaliteit zijn, terwijl de 
mobiele data is ingeschakeld, schakelt de telefoon over 
automatisch naar het mobiele netwerk 

 

   

   

   

   

   
    

 

     Dual Channel Netwerk 
Acceleratie 

   Als "Dual Channel Network Acceleration" is 
ingeschakeld, wordt de netwerksnelheid intelligent 
versneld wanneer mobiele data en wifi gelijktijdig 
worden gebruikt.  
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Apps voor netwerkversnelling worden hieronder weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dual-Wi-Fi Versnelling 
 
 
Nadat de Dual-Wi-Fi-modus is ingeschakeld, worden twee Wi-Fi-netwerken tegelijkertijd 
verbonden en wordt het versnellen van de netwerkverbinding en naadloos schakelen een fluitje 
van een cent. 
 
 
Dual-Wi-Fi Mode Aanzetten 

 
Ga naar [Instellingen] > [Wi-Fi] > [Slimme Speed-Up] > Toestaan [Dual-Wi-Fi 
Versnelling]. 
 

  2 Wi-Fi hot spots: Een is 2.4 Ghz, de andere is 5 Ghz. Er ligt geen onderlinge storing 
tussen hen en elke hotspot kan onafhankelijk gegevens ontvangen en verzenden. 

  2 hotspots kunnen dezelfde of een andere naam hebben. 
  2 hotspots kunnen dezelfde router delen of worden ondersteund door 

verschillende routers. (Slechts enkele telefoons ondersteunen deze functie) 
 
 
Apps die Wi-Fi en Mobiele Data gebruiken 
 
U kunt de instellingen voor netwerktoestemming voor elke app aanpassen in "Wi-Fi en mobiele 
gegevens", "Wi-Fi" of "Sluiten". U kunt ook het totale verkeer bekijken dat door elke app wordt 
gebruikt. 
Ga naar [Instellingen]> [Simkaart en mobiele data]> [Datagebruik]> [Netwerk Permissies].  
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Andere draadloze verbindingen 
 
VPN 
 
VPN of Virtual Private Network, stelt u in staat een veilige verbinding tot stand te brengen met 
een ander netwerk via internet dat een privaat netwerk uitbreidt over een openbaar netwerk. 
 
 
VPN Toevoegen 
 
Ga naar [Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen]> [VPN]> . Voer de naam, het 
VPN-type, het serveradres en meer informatie in om een VPN toe te voegen.  
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Tethering 
 
U kunt uw netwerk op de volgende vier manieren delen. 
 
 
  

Persoonlijke Hotspot    Indien ingeschakeld, uw internetverbinding 

 kan worden gedetecteerd en gedeeld door omgeving 

 apparaten. 

    Ga naar [Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen 

 Verbindingen]> [Persoonlijke hotspot]. 

    Voer "Persoonlijke hotspot-instellingen" in om de 

 naam en wachtwoord voor uw persoonlijke 

 hotspot. 

    U kunt ook een zwarte lijst instellen, maximum 

 aangesloten apparaten en gegevensbeperking in 

 "Verbindingsbeheer". 

  
Wi-Fi Tethering    Als Wi-Fi-tethering is ingeschakeld, is uw Wi-Fi 

netwerk wordt gedeeld. 
   Ga naar [Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen 
Verbindingen]> [Wi-Fi-tethering]. 
   Voer "Wi-Fi-tethering-instellingen" in om het 
naam en wachtwoord voor uw hotspot. 
Wanneer "Zichtbaar voor andere apparaten" is ingeschakeld 
uitgeschakeld, kunt u handmatig netwerken toevoegen aan 
maak verbinding met de hotspot 
   Er kunnen maximaal 10 apparaten verbinding maken met 
uw hotspot tegelijkertijd. Wifi tethering kan niet 
tegelijkertijd met OPPO worden gebruikt. 

 
USB Tethering 

 
Delen, Wi-Fi Direct, Interactie op meerdere schermen, 

en andere functies. 

    Verbind uw telefoon met de computer met een 

 

datakabel. Ga naar [Instellingen]> [Overig 
Draadloze verbindingen]> [USB-tethering], 

de computer zal automatisch herkennen 

en deel uw internetverbinding. 

   Wanneer het koppelen is voltooid. Ga naar 
[Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen]> 
[Bluetooth Tethering]. 
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  Bluetooth-tethering uitschakelen. Ga naar [Instellingen]> [Andere draadloze 
verbindingen]> [Bluetooth-tethering]. Of u kunt op "Ontkoppelen" tikken om 
Bluetooth te verbreken en het delen van uw internetverbinding te stoppen..  

  Ga naar [Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen]> [NFC] om in te schakelen.  
 
NFC  
 
  Als "NFC" is ingeschakeld, mag de telefoon gegevens uitwisselen met elk apparaat in 

de buurt.  
U kunt ook "Touch & Pay" en "Android Beam" gebruiken. Je telefoon mag een 
betaling doen of gegevens overzetten via NFC.  

 
 
 
Draadloos transport 
 

Wi-Fi Direct Via "Wi-Fi Direct" kunt u gegevens overdragen 
 snel naar peer-apparaten bij het verbinden met de 

 hetzelfde draadloze netwerk. 

  
Screencast   Ga naar [Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen 

]> [Screencast] om in te schakelen. 
 

   Het scherm van uw telefoon kan in het echt worden 
gekoppeld 
met een weergaveapparaat na inschakelen van de 

 draadloze weergave op het weergaveapparaat. 

  
  
DLNA   Als "DLNA" is ingeschakeld, zal de telefoon dat 

 automatisch zoeken naar het DLNA-apparaat in het 

 
hetzelfde draadloze Wi-Fi-netwerk en projecteer 
vervolgens 

 het telefoonscherm naar het doelapparaat. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 18 van 113 
 

 
De Telefoon Aanzetten 
 
 
Er zijn meerdere manieren om uw telefoon te activeren. 
 
 
Op de Power Knop drukken 
 
Druk op de aan / uit-knop aan de rechterkant om de telefoon te activeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik Optillen om te activeren 
 
Schakel "Optillen om te activeren" in. Wanneer u uw telefoon opheft om ernaar te 
kijken, wordt automatisch het vergrendelde scherm geactiveerd. 
Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak]> [Gebaren en bewegingen], 
schakel [Optillen om te activeren] in. 
  
De telefoon ontgrendelen 
 
Voor veiligheid en privacy kunt u vele manieren instellen om uw telefoon te ontgrendelen, 
inclusief toegangscode, vingerafdruk en gezichtsherkenning. U kunt meer dan één methode 
gebruiken om uw telefoon te ontgrendelen. 
 
 
Toegangscode 
 
U kunt een 6-cijferige code instellen om uw telefoon te ontgrendelen. Schuif de telefoon 
nadat u de telefoon uit de slaapstand hebt gehaald en voer de toegangscode in. 
Ga naar [Instellingen]> [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord]> [Wachtwoord 
vergrendelscherm]. 
Uw wachtwoord voor het vergrendelscherm wordt gebruikt om uw telefoon te ontgrendelen. Als 
u het vergeet, moet u het resetten door uw telefoon te herstellen naar de fabrieksinstellingen, 
waardoor alle gegevens op uw telefoon worden gewist. 
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Vingerafdruk 
 
 
Volg de instructies op het scherm de eerste keer dat u uw vingerafdrukwachtwoord instelt. U 
kunt maximaal vijf verschillende vingerafdrukken toevoegen. 
Ga naar [Instellingen]> [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord]> [Vingerafdruk]> [Voeg een 
vingerafdruk toe]. 
Tik op "Animatiestijl", u kunt de gewenste animatiestijl van de vingerafdruk kiezen. 
 
 
Als u het vingerafdrukpictogram wilt weergeven wanneer het scherm is uitgeschakeld, tikt u op 
"Screen-Off Unlock" om het in te stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gezicht registreren 
 
U kunt uw telefoon ook binnen slechts 0,08 seconden ontgrendelen met een simpele blik op de 
telefoon. 
Om gezichtsherkenning te gebruiken, moet u de toegangscode voor gezichtsherkenning op uw 
telefoon instellen. 
Ga naar [Instellingen]> [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord]> [Gezicht toevoegen]> [Gezicht 
registreren].  
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Note: 
 Denk eraan om de instructies op het scherm te volgen door uw gezicht te registreren voor 

de beste resultaten. 
 Kijk rechtstreeks naar het scherm. 
 Houd de telefoon 20-50 cm van uw gezicht verwijderd en plaats uw hele gezicht in de cirkel 

totdat de registratie is voltooid. 
 Stel uw gezicht niet bloot aan een heldere of zwakke omgeving. 
 U wordt geadviseerd om Verhogen om scherm in te schakelen in te schakelen om uw gezicht 

beter te identificeren. 
 
 
Er zijn twee manieren om te ontgrendelen tijdens het gebruik van gezichtsinschrijving: 
 
1. Veeg omhoog om te ontgrendelen 
2. Wacht op automatische ontgrendeling als het schermlampje brandt. 
 
Tip: u kunt uw persoonlijke veiligheid verder beschermen als u uw telefoon instelt als 
ontoegankelijk om te worden ontgrendeld wanneer uw ogen gesloten zijn. 
 
 
Navigatie Toetsen 
 
 
Tik op [Instellingen]> [Gemakshulp]> [Navigatietoetsen]. Er zijn drie soorten 
navigatiebewegingen, waaronder veegbewegingen van beide kanten, virtuele toetsen en 
omhoog vegen. 
 
 
Veeg gebaren van beide kanten 
 
 Veeg naar binnen vanaf linksonder of rechtsonder op het scherm. 
 Terug naar het startscherm Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm. 

 Recente taken weergeven Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm en houd   
vervolgens vast. 

 Overschakelen naar vorige app Veeg naar binnen vanaf linksonder of rechtsonder op 
het scherm en houd vast. 

 
U kunt ook "Foutieve aanraking voorkomen voor veegbewegingen van beide kanten" 
inschakelen. Als u het volledige scherm in liggende modus gebruikt, hebben gebaren 2 
veegbewegingen nodig om in werking te treden. 
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Virtuele Toetsen 
 
Virtuele sleutels worden onder aan het scherm weergegeven zodra ze zijn ingeschakeld. U kunt 
ook de lay-out aanpassen of ervoor kiezen om virtuele sleutels te verbergen volgens uw 
dagelijkse gebruiksgewoonten. 
Android-navigatietoetsen bestaan uit navigatiesnelkoppelingen. Schakel tussen verschillende 
pagina's door eenvoudig te vegen, slepen of tikken. 
 
  Multi-Tasks: veeg de middelste knop omhoog 
  Tussen apps schakelen: schuif de middelste knop naar links of rechts. 
  Ga naar het startscherm: tik op de middelste knop. 
  Awake Google Assistant: houd de middelste knop ingedrukt. 
  Terug naar vorige pagina: tik op de terugknop. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Gemakshulp]> [Virtuele sleutels]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veegbewegingen 
 
Tik op "Meer", je kunt "Veegbewegingen" inschakelen. Met behulp van Veegbewegingen wordt 
het gemakkelijker om je telefoon te bedienen met een groter scherm en een meer meeslepende 
gebruikerservaring. 
 
Veeg omhoog naar: 
 
 Keer terug naar de vorige pagina 
 Ga naar het startscherm 
 Bekijk recente taken 

 
U kunt ook verschillende gebaren aanpassen, zoals: 
 
  Eenvoudige gebaren. Veeg omhoog vanaf de middelste onderkant om 

naar het startscherm te gaan en veeg omhoog vanaf de middelste 
onderkant en pauzeer 1 seconde om recente taken te bekijken. 

  Terug aan de rechterkant. Veeg omhoog vanaf de linker onderkant om 
recente taken te bekijken, veeg omhoog vanaf de middelste onderkant 
om naar het startscherm te gaan en veeg omhoog vanaf de rechterkant 
om terug te keren naar de bovenste pagina. 

  Terug aan de linkerkant. Veeg omhoog vanaf de linker onderkant om 
terug te keren naar de bovenste pagina, veeg omhoog vanaf de 
middelste onderkant om naar het startscherm te gaan en veeg omhoog 
vanaf de rechterkant om recente taken te bekijken. 
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Pas het volume aan en regel het 
 
In overeenstemming met ons oneindige ontwerpconcept hebben we 
systeemgeluiden opnieuw ontworpen om ze eenvoudig maar verfijnd te 
maken. De nieuwe geluiden zijn milder en zijn ontworpen om prettige 
gevoelens op te roepen. 
 
ColorOS 7.1 biedt gepersonaliseerde oplossingen voor het aanpassen en 
regelen van het volume. U kunt aangepaste volumeniveaus instellen voor 
verschillende toepassingen. 
 
 
Volumeregelingsknoppen 
 
Gebruik knoppen aan de linkerkant van de telefoon om het audiovolume aan 
te passen als u naar liedjes, films of andere media luistert. 
 
Als je het volume voor beltonen, waarschuwingen en andere geluidseffecten wilt aanpassen, tik 
je op in de zijbalk en verschuif je de balk om het volume aan te passen. 
 
 
 
Klik op  aan de onderkant om het volume voor media, beltoon en alarm 
aan te passen. U kunt bijvoorbeeld het volume voor media en beltoon 
uitschakelen en het alarm inschakelen voordat u gaat slapen, om de beste 
kwaliteit tijdens uw rust te garanderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belsignalen bewerken 
 
Met ColorOS 7.1 kan de gebruiker beltonen aanpassen. U kunt verschillende beltonen instellen 
om inkomende oproepen, berichten en agendameldingen te identificeren. U kunt de beltonen 
ook aanpassen door waarschuwingsbestanden op uw telefoon of uit online bronnen te 
importeren. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Geluid en trillingen]. 
 
Stille modus 
 
U kunt de stille modus inschakelen als u geen inkomende oproepen en 
waarschuwingen hoort of ziet wanneer u verwacht. 

 
De stille modus inschakelen: 
 
 Veeg van bovenaf over het scherm omlaag, ga naar Control Center en   

tik op dempen". 

 Tik op de volumeknop aan de zijkant van de telefoon, tik op  
linksonder op de volumeknop.  
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Meer opties voor aanpassing van de beltoon 
 
Om betere operationele feedback te geven, biedt ColorOS 7.1 er vier gepersonaliseerde 
ringtones-instellingen. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Geluid en trillingen]> [Systeemfeedback]. 
 
 Kiestoon 
 Tik op Geluiden 
 Toon vergrendelscherm 
 Trillen bij aanraking 
  Screenshot-geluid 
 Vingerafdruk animatiegeluid 
  Verwijderingsgeluid 
 
 
 
Dolby Atmos 
 
Dolby Atmos is standaard geactiveerd, u kunt ervoor kiezen om deze uit te schakelen wanneer 
uw apparaat is aangesloten op een oortelefoon. 
Naast de Smart-modus zijn er film-, gaming- en muziekmodi waaruit u kunt kiezen op basis van 
scenario's. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Geluid en trilling]> [Dolby Atmos].  
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Schermhelderheid aanpassen 

 
U kunt de helderheid van het scherm aanpassen onder verschillende lichtomstandigheden voor 
een betere visuele weergave. 

 

Pas de helderheid van het scherm handmatig aan 
 Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, ga naar Control Center en sleep de 

schuifregelaar. 
  Ga naar "Instellingen"> "Display en helderheid", sleep de schuifregelaar..  
 
 
 
 
Pas de helderheid van het scherm automatisch aan 
 
Nadat u Auto-Brightness hebt ingeschakeld, past ColorOS 7.1 de helderheid van het scherm aan 
de huidige lichtomstandigheden aan met behulp van de ingebouwde omgevingslichtsensor om 
vermoeidheid van de ogen en een hoger stroomverbruik te voorkomen. 
 Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, ga naar Control Center en tik op de knop 

aan de rechterkant van de helderheidsschuifregelaar. 
  Ga naar "Instellingen"> "Display en helderheid"> "Auto-helderheid". 
 
 
 
Scherm kleurtemperatuur aanpassing 
 
U kunt de schermtint instellen op warm of koel. 
Ga naar [Instellingen]> [Display en helderheid], stel de schermtoon in door te slepen 
de schuifregelaar.  
 
 
 
 
 
 
 
Schakel Oogbeschermingsmodus in 
 
ColorOS 7.1 maakt het gemakkelijker om de telefoon 's nachts of onder te gebruiken 
licht dimmen. U kunt de oogbeschermingsmodus inschakelen om vermoeidheid en 
vermoeidheid van de ogen te verminderen wanneer u gedurende lange tijd aan een digitaal 
scherm wordt blootgesteld. 
Er zijn twee soorten oogbeschermende modi. 
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  De Eye Care-modus kan het blauw helpen verminderen  
 licht uitgestraald door het display om oog te voorkomen  
Oogbescherming vermoeidheid. 

 
 

  
  U kunt de kleurtemperatuur van het scherm aanpassen  
 van koel tot warm. U kunt ook de  
 tijd plannen.  

   
Lage-Helderheid 
Flikkervrije 
Oogbescherming 

    Wanneer Flicker-Free Eye Care bij lage helderheid is    
ingeschakeld, zal de vermoeidheid van de ogen aanzienlijk 
worden verlicht, aangezien dit het geval is bij de minimale 
helderheid in slecht verlichte omgevingen. Maar de beeldruis 
kan iets toenemen als u de niet-stroboscopisch gedimde 
lichtmodus inschakelt. 
  Ga naar [Instellingen]> [Scherm en helderheid]> [Flikkervrije 
oogzorg bij lage helderheid].   

 
 

 
  

 
 
Donkere modus, die de hele dag een comfortabele ervaring biedt 
 
Met automatische achtergrondverlichting zullen uw ogen comfortabel zijn, of het nu sterk 
of donker is, 's middags of' s nachts. Daarnaast hebben we ook de kleurstructuur 
geüpgraded om het donkere contrast te verbeteren, zodat de pagina goed gedefinieerd is, 
patchwork is en de belangrijkste informatie prominenter naar voren komt. In de donkere 
modus wordt het stroomverbruik van het scherm effectief verminderd en is de kracht van 
de mobiele telefoon ook comfortabel. 
 
 
 
Donkere modus Inschakelen 
 
U kunt de donkere modus op twee manieren instellen: 

 
Kies [Instellingen]> [Display en helderheid] schakel [Donkere modus] in. 
Ga naar  Het Controle Centrum, en stel de Donkere modus in. 

 
De donkere modus instellen om op een specifiek tijdstip te starten 

Nadat de donkere modus is ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om altijd 
de donkere modus te gebruiken of een starttijd naar wens in te stellen. 
Kies [Instellingen]> [Display en helderheid]> [Donkere modus] schakel 
[Tijdschema] in en stel de begin- en eindtijden in.  
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De achtergrond wijzigen zoals gewenst 
 
U kunt de achtergrond van uw mobiele telefoon naar wens wijzigen. ColorOS 7.1 biedt 
verschillende briljant ontworpen statische achtergronden, live achtergronden en interactieve 
live achtergronden. U kunt ook een foto uit Foto's kiezen als achtergrond, waardoor uw telefoon 
zowel van binnen als van buiten mooi is. 
 
De achtergrond wijzigen 
 

 Kies [Instellingen]> [Startscherm en tijdschrift 
vergrendelscherm]> [Achtergrond instellen]. 

 
   Kies uw favoriete achtergrond uit Static Wallpapers of 

Live Wallpapers. U kunt de achtergrond vergroten met 
twee vingers of verplaats de achtergrond om de locatie 
van de afbeelding aan te passen.  

 U kunt een statische achtergrond instellen als uw 
startscherm, vergrendelscherm of startscherm en 
vergrendelscherm, en een live achtergrond als 
startscherm of startscherm en vergrendelscherm 

 
 
 
 
 

 
Een foto uit foto's kiezen als achtergrond 

 
  Kies [Instellingen]> [Startscherm en tijdschrift vergrendelscherm]>   

[Achtergrond instellen]. 
  Tik op Foto's en kies een foto. U kunt de foto vergroten met twee vingers 

of de foto verplaatsen om de locatie van de foto aan te passen. 
  Tik op Instellen als en kies Instellen als achtergrond vergrendelscherm, 

Instellen als achtergrond startscherm of Instellen als beide. 
 
 
 
Klok automatisch vergrendelen 
 
 U hoeft de telefoon niet te ontgrendelen om de tijd te controleren. 

Schakel de Auto-lock Clock in om de exacte tijd en datums te zien. 
 Hoe langer de automatische vergrendelingstijd blijft, hoe meer de batterij 

leegraakt. 
 De Auto-Lock Clock is niet langer beschikbaar als er minder dan 10% 

batterijvermogen is. 
 
 
Automatisch scherm uit 
 
Uw apparaat wordt standaard automatisch vergrendeld als u de telefoon langer dan 30 seconden 
niet bedient, om uw persoonlijke privacy te beschermen. U kunt dit wijzigen door de 
automatische vergrendelingstijd aan te passen. 
Ga naar [Instellingen]> [Display en helderheid]> [Auto scherm uit]. De opties variëren van 15 
seconden tot 30 minuten. 
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Automatisch Draaien 
 
U krijgt verschillende weergaven als u uw telefoon draait terwijl u teksten typt of films 
kijkt. U kunt "Automatisch draaien" inschakelen om automatisch te schakelen van 
liggende of verticale oriëntatie. 
 
 Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, ga naar Control Center en tik op 
 
 Ga naar [Instellingen]> [Scherm en helderheid]> [Automatisch draaien].  
 
 
 
Volledige Schermweergave 
 
 
Om de meer meeslepende ervaring te krijgen bij het gebruik van ColorOS 7.1, kunt u de 
weergave van de app op volledig scherm optimaliseren. 
Ga naar [Instellingen]> [Display en helderheid]> [Volledige schermweergave]. Selecteer de 
apps die u op volledig scherm wilt weergeven. 
 
 
Vliegtuig Modus 
 
 
U kunt de vliegtuigmodus handmatig in- of uitschakelen. Wanneer de vliegtuigmodus is 
ingeschakeld, worden Bluetooth, Wi-Fi en mobiele data verbroken. 
 

 Ga naar [Instellingen]> [Schakel "Vliegtuigmodus" in / uit]. 
 Schuif het scherm van boven naar beneden om het Control Center te openen, tik op 

om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.  
 

 
Data Manager 
 
 
Mobiele Data Gebruik 
 
Bekijk het mobiele datagebruik, tik op "Datagebruik". 
 
De bedragen voor mobiele data die uw provider onlangs heeft geteld, kunnen verschillen 
van die op uw apparaat. 
 
 
Tik op "Mobiele datalimiet", u kunt de startdatum voor het datagebruik en de 
dagelijkse mobiele datalimiet instellen. [Datalimiet]> [Mobiele datalimiet] als u 
het dagelijkse gebruik wilt weten. 
U ontvangt meldingen wanneer het datagebruik een beperkt bedrag bereikt. 
 
 
Data Opslag 
 
Als 'Gegevensbesparing' is ingeschakeld, kunnen apps op de achtergrond geen mobiele 
gegevens gebruiken. Applicatie op de voorgrond zal beslissen of gegevensbesparende 
maatregelen moeten worden genomen, bijv. het verminderen van beeldresoluties. 
Bovendien kunt u de netwerk-tetheringfunctie niet gebruiken en wordt op de 
statusbalk het pictogram voor gegevensopslag weergegeven. 
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U kunt ook een onbeperkte app instellen. Wanneer gegevens 
opslaan is ingeschakeld, kunnen die onbeperkte berichten nieuwe 
berichten ontvangen via mobiele gegevens. 

 
[Instellingen] > [SIM Card & Mobiele Netwerk] > [Data Gebruik] > 
[Data Opslag]. 
 
 
 
Contacten 
 
 
Handmatig nieuwe contacten aanmaken 
 

   Open "Contacten", tik op    in de rechterbovenhoek. 
  U kunt voor elk contact andere aanvullende informatie toevoegen, zoals avatar, naam, 

werkplek, e-mailadres, verjaardag. 
  U kunt beltonen aanpassen en contacten afstemmen op een bepaalde groep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacten Importeren 
 
 
 Contacten importeren van opslagapparaat. U kunt contacten van uw 

simkaart importeren. Als er contacten zijn opgeslagen op de 
MicroSD-kaart op uw oude telefoon, kunt u contacten exporteren 
als een VCF-bestand en het bestand openen om contacten naar uw 
nieuwe telefoon te importeren. 

 Contacten importeren van een andere telefoon. Importeer de 
contacten die op andere telefoons zijn opgeslagen naar de nieuwe 
telefoon.  
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Naamkaartjes scannen 
 

Tik op > [Map met naamkaart] in de linkerbovenhoek, scan het visitekaartje om het te 
identificeren en op te slaan als een nieuw contact. 
 
 
Contacten beheren 
 

Tik op > [Instellingen]. 
 
Contacten om weer te geven. U kunt contacten kiezen die u wilt weergeven, of u selecteert 
contacten met nummers om weer te geven. 
 
Voeg dubbele contacten samen. Tik op "Dubbele contacten samenvoegen" en de telefoon zal 
automatisch contacten met dezelfde naam samenvoegen. 
 
Beheer contacten. U kunt contacten zonder naam of nummer beheren of snel ongeldige 
nummers verwijderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIP Contacten 

 
Wanneer u de telefoon in de stille modus zet, of wanneer u de telefoon zo instelt dat oproepen 
en meldingen worden geblokkeerd met Stiltetijd, Spelversnelling of Anti-intimidatie, kunt u nog 
steeds bepaalde contacten toevoegen aan uw VIP-contactenlijst, zodat ze de telefoon kunnen 
negeren instellingen en laat hun oproepen binnenkomen en overgaan.  
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Alle oproeplogboeken 
 
In "Contacten" kunt u alle oproeplogboeken van een specifieke contactpersoon bekijken 
Oproeplogboeken bekijken 
 
Ga naar [Contacten]> [Selecteer een contact]> Tik op [Alles weergeven].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn Groepen 
 
 
U kunt in batches contact opnemen met mensen uit "Contacten" via "Mijn groep". 
 
 
Nieuwe Groep 
 

 Ga naar [Bellen] > > [Mijn Groepen]. Tik op en voer een groepsnaam in om een 
nieuwe groep te starten. 

 Voer de groepsnaam in en selecteer een account om groepen toe te voegen. 
 Tik op "Selecteren" en kies de leden die u wilt verwijderen, tik vervolgens op 

"Verwijderen". 
 U kunt berichten of e-mails sturen naar een of meerdere leden van een groep. U kunt 

beltonen aanpassen voor VIP-contacten en zelfgemaakte groepen. 
 

 
VIP Contacten 

 
Oproepen van VIP-contacten worden niet beïnvloed door Stille modus, Niet storen, Niet-
storen-gaming, Niet-storen-autorijden, Niet-storen-fietscontacten. U kunt een bericht en 
e-mail sturen naar contacten in slimme groepen.  
 
 
Niet Storen 
 
 
Als u een vergadering bijwoont of in slaap bent, schakelt u 'Niet storen' in om 
telefoonstoringen uit te sluiten. In deze modus worden oproepen, berichten en meldingen 
gedempt. 
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'Niet storen' inschakelen 
 
Ga naar [Instellingen]> [Niet storen]. 
 
Wanneer 'Niet storen' is ingeschakeld, worden oproepen, berichten en meldingen 
gedempt, behalve de wekker, afteltimer en waarschuwingen die u eerder hebt toegestaan. 
Een waarschuwingsmaanvormig symbool verschijnt in de statusbalk. 
 
U kunt ervoor kiezen om 'Niet storen' handmatig of automatisch in te schakelen. 
In de Auto-on-modus kunt u de tijd aanpassen waarop u niet wordt gestoord of de inhoud 
die mag worden weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Niet storen' aanpassen 
 
Als u de modus "Niet storen" automatisch op weekdagen of 's nachts wilt activeren, kunt u 
ervoor kiezen om de m op bepaalde data te starten en ook de begin- en eindtijd instellen. 
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Toegestane inhoud 
 
U kunt ervoor kiezen om meldingen, berichten of oproepen van specifieke 
contacten toe te staan. 
 
Als "Beltoon voor herhaalde oproepen" is geactiveerd, wordt een andere 
oproep van dezelfde contactpersoon binnen 3 minuten niet gedempt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handige functies 
 
 
Zoek instellingen 
 
Voer bij "Instellingen" een trefwoord in het zoekvak in, u vindt relevante functies. Tik op een 
resultaat om snel naar de bijbehorende instellingenpagina te gaan. Als u bijvoorbeeld op "Wi-Fi" 
zoekt, ziet u alle instellingen met betrekking tot Wi-Fi. 
 
 
Lettertype 
 
Lettergrootte aanpassen 
 
U kunt de lettergrootte ook wijzigen als u een groter of kleiner lettertype nodig heeft. 
Ga naar [Instellingen]> [Scherm en helderheid]> [Tekengrootte].  
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Hulpmiddelen voor gebruiksgemak 
 
Eenvoudige gebaren leiden u naar een nauwkeuriger en gemakkelijker gebruik met ColorOS 7.1. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelenvoor gebruiksgemak]. Bekijk en pas bewegingen aan, 
zoals tikken, vegen, slepen en spreiden.  
 
Eenvoudige gebaren leiden u naar een nauwkeuriger en gemakkelijker gebruik met ColorOS 7.1. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruikersgemak]. Bekijk en pas bewegingen aan, 
zoals tikken, vegen, slepen en spreiden. 
 
  
Google Assistent Wakker Maken 
 
U kunt 'Schakel Google Assistent wakker maken in door de aan / uit-knop 0,5 seconde ingedrukt 
te houden' inschakelen. Terwijl u de aan / uit-knop 3 seconden ingedrukt kunt houden om 
pagina's uit te schakelen, en de aan / uit-knop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd 10 
seconden ingedrukt houdt om een herstart te forceren. 
 
Ondersteunende bal 
 
Zodra de ondersteunende bal is ingeschakeld, kunt u verschillende gebaren proberen met de 
ondersteunende bal. Er zijn twee manieren om de hulpbal te bedienen. 
 
 
Gebaren 
 
 Tik om terug te keren naar de bovenste pagina 
 Dubbeltik om de multitask-modus te openen 
 Houd ingedrukt om terug te gaan naar het startscherm.  

Je kunt de gebaren voor Assistive Ball ook personaliseren op basis van je voorkeuren en 
gebruiksgewoonten. 
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Tik  Menu 
 
Nadat je het "Tik-menu" hebt geopend, tik je op de Assistive Ball en je ziet vijf knoppen met 
verschillende functies. Tik op de knop om uw actie te voltooien. 
 
 Keer terug naar de bovenste pagina 
 Screenshot 
 Meerdere taken 
 Vergrendelscherm 
 Ga terug naar het startscherm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat je Assistive Ball hebt ingeschakeld, kun je de weergave ook aanpassen. 

 
 Sleep de ondersteunende bal om de locatie te wijzigen 
 Pas de transparantie van de hulpbal aan 
 Verberg Assistive Ball automatisch op volledig scherm 
 
Screen-off gebaren 
 
Over schermgebaren 
 
Als het scherm is uitgeschakeld, kunt u aangepaste gebaren op het scherm gebruiken voor snelle 
bewerkingen. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruikersgemak]> [Gebaren en bewegingen]> 
[Schermbewegingen]. 
Nadat u Screen-off-bewegingen hebt ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om de volgende 
bewegingen toe te voegen: 
 
 Dubbeltik om het scherm in te schakelen. 
 Teken een ‘O’ om de camera in te schakelen. 
 Teken een ‘V’ om Flashlight te openen. 
 Muziekbediening: u kunt twee vingers gebruiken om "II" op het scherm te tekenen om het 

afspelen van muziek te stoppen of te hervatten en "<" of ">" naar vorige of volgende 
muziek, zelfs als het scherm is uitgeschakeld, 
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Voeg schermgebaren toe 
 
U kunt ook uw gepersonaliseerde Screen-off-gebaren toevoegen, bijvoorbeeld omhoog schuiven 
om de rekenmachine te openen. 
 
Slimme zijbalk 
 
Met Slimme zijbalk kunt u schakelen tussen apps, bestanden overbrengen, berichten 
beantwoorden of screenshots maken wanneer u een game speelt of een video bekijkt. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruikersgemak]> [Slimme zijbalk] 
 
Nadat de Slimme zijbalk is ingeschakeld, ziet u aan de rechterkant een witte verticale 
balk. Veeg naar links en de slimme zijbalk wordt weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snelle Gereedschappen 
 
 Schermafdruk: U kunt de screenshots maken. 
 Schermopname: u kunt de schermbewegingen opnemen. 
 
 
 
Snelle Apps 
 
U kunt overschakelen van en naar verschillende meest gebruikte apps. 
Tijdens het bekijken van een video kunt u bijvoorbeeld ook sms-berichten 
verzenden met behulp van de zwevende zijbalk. 
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Schermafdruk 
 
U kunt schermafbeeldingen maken terwijl u de telefoon gebruikt, de 
schermafbeeldingen worden opgeslagen in "Foto's" 
U kunt op de volgende manieren schermafbeeldingen maken. 
 
Schermafdruk Knop 
 
Houd de aan / uit-knop en de knop Volume omlaag ingedrukt. 
  
 
3-vinger Schermafdruk 
 
Veeg met drie vingers omlaag om snel een screenshot te maken. 
Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruikersgemak]> [Gebaren en bewegingen]> 
[Schermafbeelding met 3 vingers]. 
 
Nadat de schermopname met drie vingers is ingeschakeld, houdt u met drie vingers een 
willekeurige positie op het scherm ingedrukt en schuift u omlaag om de grootte van het vast te 
leggen gebied naar wens in te stellen. 
 
 
Schermafbeelding van ondersteunende bal 
 
1. Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruikersgemak]> [Hulpbal]. 
2. Als Assistive Ball is ingeschakeld, tik je op "Tap Menu" om snelkoppelingspictogrammen weer 
te geven. 
3. Tik op de ondersteunende bal en tik op "Screenshot" om een screenshot te maken. 
 
 
Slimme zijbalk-schermafdruk 
 
Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruikersgemak]> [Slimme zijbalk]. 
Veeg de zijbalk uit en tik op "Schermafdruk" om een scchermafdruk te maken 
 
 
Lange schermafbeelding 
 
Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, opent u het zwevende venster met 
voorbeeldweergave om een lange schermafbeelding te maken. Schuif het scherm naar de 
gewenste positie en tik op Voltooien om het scherm op te slaan als een lange schermafbeelding. 
 
 
Een schermafbeelding delen 
 
Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, trekt u het zwevende venster met 
voorbeeldweergave naar beneden om naar het scherm voor delen te gaan. U kunt de 
schermafbeelding met uw vrienden delen door OPPO Share, WhatsApp, enz. te gebruiken. 
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Gesplitst scherm 
 
De app-gesplitste scherm biedt u een gedeeld scherm dat is opgesplitst in twee gebieden, 
waarbij elk gebied tegelijkertijd een andere scène laat zien. U kunt een film kijken terwijl u met 
vrienden aan het chatten bent in het gesplitste scherm. 
 
Ga naar [Instellingen]> [App-gesplitst scherm]. 
 
Schakel 'App-gesplitst scherm' op de volgende drie manieren in. 
 
 Veeg met 3 vingers omhoog om de modus voor gesplitst scherm te 

openen. 
 Houd de Multitask-knop ingedrukt om de gesplitste schermmodus te 

openen 
 Veeg een taakkaart omlaag en tik op Gesplitst scherm om de modus 

voor gesplitst scherm te   openen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpassing gesplitst scherm 
 
Nadat u Gesplitst scherm hebt geopend, kunt u de grens tussen twee apps slepen om elk 
schermformaat aan te passen. 
 
 
Pas de locatie van het gesplitste scherm aan 
 
U kunt de locatie van het pictogram voor apps met een gesplitst scherm naar het bovenste of 

onderste gedeelte verplaatsen, op de rand in het midden tikken en op  
 
Verlaat het gesplitste scherm 
 
U kunt de modus voor gesplitst scherm op de volgende drie manieren verlaten: 
 
 Sleep de grenslijn om het gesplitste scherm te verlaten. U kunt de lijn naar boven slepen om 

het bovenste gesplitste scherm te verlaten, of u kunt de lijn naar beneden slepen om het 
onderste gesplitste scherm te verlaten. 

 Tik op de grenslijn en kies . 
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App Klonen 
 
 
Nadat u App Cloner heeft ingeschakeld, wordt er een kopie van een bepaalde app 
gegenereerd op het startscherm. De originele app en de kopie kunnen tegelijkertijd worden 
uitgevoerd zonder elkaar te beïnvloeden. 
 
Clone Apps werkt alleen als zowel de app zelf als de telefoon dit ondersteunt. Als een 
gekloonde app niet goed werkt, betekent dit dat de functie of bewerking niet wordt 
ondersteund door de app of telefoon. 
 
Clone Apps ondersteunen momenteel geen gegevensoverdracht tussen een gekloonde app 
en een computer. Er kunnen maximaal twee app-klonen tegelijkertijd worden bediend. 
 
 
Apps die Gekloned kunnen worden: 

 
 BBM 
 WhatsApp Messenger 
 Messenger 
 Hike Nieuws & Inhoud 
 Facebook 
 imo 
 Instagram 
 Skype 
 Telegram 
 Viber Messenger 
 Zalo 
 
 
 
Ga naar [Instellingen] > [App Klonen] > [Apps Die Gekloned Kunnen Worden].  
 
 
Energie Besparen 
 
ColorOS 7.1 detecteert gebruikersscenario's en u kunt kiezen uit verschillende energie-
besparende strategieën. 
 
 
Bespaar energie 
 
ColorOS 7.1 detecteert automatisch problemen met het stroomverbruik. U kunt op "Energie 
besparen" tikken om de levensduur van de batterij te optimaliseren en te verlengen. 
Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Energie besparen]> [Levensduur batterij verlengen]. 
 
 
Slimme energiebesparing 
 
Wanneer de "Smart Power Saver" is ingeschakeld, zal het systeem de actieve status van apps 
identificeren en een gerichte energiebesparende modus gebruiken om ervoor te zorgen dat de 
apps op de achtergrond soepel werken. 
U wordt aangeraden Smart Power Saver te gebruiken om ervoor te zorgen dat uw telefoon slim 
stroom verbruikt, het stroomverbruik vermindert en de levensduur van de batterij verlengt. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Smart Power Saver (Aanbevolen)]. 
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Stroom Verbruik 
 
Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Stroomverbruik]. 
 
U kunt het stroomverbruik voor vandaag, gisteren en 2 dagen geleden bekijken. U kunt ook 
de voorgrond- en achtergrond activiteitstijd van apps en hun stroomverbruik bekijken. 
  
 
Stroomverbruik opties 
 
Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Energiebesparingsopties]> [Slaapmodus]. Deze functie 
kan detecteren wanneer u misschien slaapt en schakelt vervolgens over naar de 
energiebesparende modus om uw telefoon energiezuiniger te maken. 
 
 
 
Modus “Hoge prestatie” 
 
Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Modus Hoge Prestatie]. 
 
Het systeem werkt in de Modus Hoge Prestatie, maar het verhoogt het 
extra stroomverbruik.  
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Controle Centrum 
 
Controlecentrum biedt u directe toegang tot de meest gebruikte functies, zoals 
rekenmachines, camera's en zaklampen, zodat u recente en eerdere meldingen kunt 
bekijken met eenvoudige veegbewegingen. 
 
Veeg vanaf de bovenkant van een scherm naar beneden (behalve de inkeping in het 
midden bovenaan het scherm) om Control Center te openen. 
 
Houd een bepaald pictogram ingedrukt om de aanpassing te starten. U kunt bijvoorbeeld 
de warmte of koelte van het display handmatig aanpassen door het pictogram voor de 
Nachtschild-modus ingedrukt te houden. 
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Pictogrammen wijzigen of herschikken 
 
Voor de vaak gebruikte pictogrammen of functies kunt u deze handmatig aan de 

notificatiebalk toevoegen. Scroll omlaag om Control Center te openen, tik op  in de 
rechterbovenhoek en houd vervolgens ingedrukt om de pictogrammen naar de 
meldingsbalk te verplaatsen. 
 
Snelle Acties 
 
Snelle acties in het Controle Centrum zijn onder meer: 
 
Netwerk Inschakelen 
 
 Vliegtuigmodus: schakel mobiele gegevens onmiddellijk uit. 
 Mobiele data: schakel mobiele data in of uit om verbinding te maken met het netwerk. 
 WLAN: bekijk websites of download films. 
 Bluetooth: maak verbinding met oortelefoons, carkitsysteem of andere apparaten 

die Bluetooth-connectiviteit ondersteunen. 
 Persoonlijke hotspot: maak verbinding met computers of andere apparaten die 

uw netwerk delen. 
 OPPO Share: deel uw foto's, video's of locaties met andere OPPO-apparaten om 

u heen. 
 NFC: schakel NFC in om de betaling af te ronden of gegevens te verzenden. 
 Locatieservices: schakel locatieservices in om apps en systeemservices toegang 

te geven tot uw locatie. 
 
 
 
Volume Controle 

 
 Stille Modus: Meldingen dempen. 
 Niet storen-modus: demp inkomende oproepen en meldingen, kies wanneer u niet 

gestoord wilt worden. 
 
 
Toegankelijkheidshulp 
 
 Ondersteunende Ball: schakel Ondersteunende Ball in om bij operaties te helpen. 
 Modus voor één hand: verklein de schermgrootte voor gebruikers die met één hand willen 

werken. 
 Automatisch draaien: het scherm wordt automatisch in liggende of verticale stand 

geschakeld terwijl u de telefoon draait. 
 Vergrendelscherm met één tik: schakel de snelle schermvergrendeling in. 
 
 
Andere Snelle Acties 
 
 
 Zaklamp: schakel de LED-zaklamp in als er verlichting nodig is. 
 Rekenmachine: start snel rekenen en voltooi online valutawissel. 
 Snel zoeken: open de OPPO-browser en zoek. 
 Versnellen en Opschonen: Ga naar de Opschonen Geheugen-modus en start het 

opschonen. 
 Energiebesparing: inschakelen om stroom te besparen. 
 Camera: tik om te beginnen met fotograferen, selfies te maken of video's op te 

nemen. 
 Klok: voer Klok in om toegang te krijgen tot de wekker, stopwatch en timer. 
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 Schermopname: tik om de opname van het scherm te starten. 
 Nachtmodus: pas de schermtoon aan als warmer 's nachts of in een gedimde 

omgeving voor oogbescherming. 
 Interactie op meerdere schermen: projecteer het scherm naar een tv of andere 

stopcontacten via het Wi-Fi display.  
 
 
Notificatiebalk 
 
 
U kunt uw meldingen aanpassen, zodat u alleen ziet wat voor u belangrijk is. U zou echter 
niet zien wat er in de meldingsbalk staat als het scherm is vergrendeld. Veeg vanaf de 
bovenkant naar beneden om recente meldingen te zien en scroll vervolgens omhoog om 
oudere meldingen te zien. 
 
 
Recente en Oudere Notificaties Bekijken 
 
Tik om de notificaties te bekijken. 
 
 
Herinner Me Later 
 

Veeg naar links en tik op en de melding wordt daarna gepusht. Stel de 
duur in van hoe laat u de melding wilt ontvangen de melding wordt daarna 
gepusht. Stel de duur in van hoe laat u de melding wilt ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stel Notificatie In 

Veeg naar links om de notificaties te beheren. Tik op  >  om de 
voorkeur in te stellen voor een specifieke melding, of beheer een batch 
meldingen volgens de instructies: 
 
Ga naar [Instellingen]> [Meldings- en statusbalk]> [Meldingen]. 
Pas meldingen aan op basis van uw voorkeuren en dagelijkse 
gebruiksgewoonten. De aanpassing omvat de stijl van voorbeelden en het 
type meldingen. 

 
U kunt kiezen uit: 

 
 Pictogrammen weergeven op het startscherm. 
 Pictogrammen weergeven op het vergrendelscherm. 
 Banners boven aan het scherm weergeven wanneer de telefoon is vergrendeld. 
 Schakel beltonen en trillingen in. 

 
U kunt ook instellen dat sommige app-meldingen worden weergegeven, zelfs als uw 
telefoon in de stille modus staat. 
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Status Balk 
 
Statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk om de tijd, provider, draadloze 
connectiviteit en batterijstatus aan te geven. 
U kunt een visuele presentatie krijgen van het batterijpercentage en de netwerksnelheid 
nadat u om de schakelaar hebt gevraagd. 
 

Ga naar [Instellingen]> [Meldings- en statusbalk] en zet de schuifregelaars op groen. 

 
 
App Snelkoppelingen 
 
 
ColorOS 7.1 introduceert zeer handige manoeuvres, omdat het 
pictogrammen toestaat om vereenvoudigde bewerkingen te creëren 
ColorOS 7.1 introduceert zeer handige manoeuvres, omdat het 
pictogrammen toestaat vereenvoudigde bewerkingen te creëren. 
 
 
 
 
 
 
 
Maak App Snelkoppelingen 

 
Nadat u de modus App-snelkoppelingen hebt ingeschakeld, houdt u het app-pictogram ingedrukt 
om een pictogram te maken. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken, waarna de app 
rechtstreeks voor die functie wordt geopend. Ga bijvoorbeeld naar je startscherm en houd het 
pictogram Camera ingedrukt waarmee je direct naar portretopnamen, Schoonheidsselfie, Video-
opname of de app-infopagina gaat. 
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Toetsenbord en Invoer Methoden 
 
 
Teksten zijn belangrijke ingrediënten om informatie vast te leggen en uit te wisselen. Met 
behulp van handige toetsenborden wordt de werkefficiëntie verbeterd tijdens de 
communicatie met anderen. 
 
Standaard Invoermethoden 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toetsenbord & invoer Methoden] > 
[Huidige Toetsenbord]. 

 
Veilig Toetsenbord 
 
Nadat u 'Veilig toetsenbord gebruiken voor invoeren wachtwoord' hebt aangevinkt, 
wordt het beveiligingstoetsenbord automatisch ingeschakeld terwijl u wachtwoorden 
typt, om de privacy en gegevensveiligheid beter te beschermen. 
 
 
Toetsenbordinstellingen aanpassen 

 
Om de toetsenbordinstelling te personaliseren, ga naar [Instellingen]> [Aanvullende 
instellingen]> [Toetsenbord en invoermethode]> [Beschikbare toetsenborden]> tik op de 
bestaande invoermethoden en pas deze aan. 
 
 
Soorten Emoji’s en Stikkers 

 
Het is misschien een beetje saai om alleen met teksten te typen. Tik op de Emoji-knop 
onder aan de toetsenborden en probeer tijdens het typen iets interessants uit, zoals 
Emoji's en stickers (deze moet extra worden gedownload). 
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Google Spraakgestuurd Typen 
 
Hoewel het een beetje lastig voor u is om teksten te typen, kunt u de ingebouwde microfoon 
gebruiken om door audio gegenereerde teksten in te voeren in plaats van deze te typen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatische Invulservice 
 
U kunt apps voor automatisch aanvullen downloaden en installeren vanuit de App Store 
om u te helpen herinneren wat u al hebt ingevuld, en de informatie automatisch invullen 
wanneer u deze nodig heeft. 
Ga naar [Instellingen]> [Aanvullende instellingen]> [Toetsenbord en invoermethode]> 
[Automatische Invul-Service].  
 
OPPO Delen 
 
 
Gebruik OPPO Delen om bestanden draadloos en moeiteloos te verzenden tussen OPPO-
apparaten. Mobiele data zijn niet langer nodig. 
 
 
OPPO Delen inschakelen  
OPPO Share inschakelen: 
 
 De ontvanger moet het Controle Centrum openen en vervolgens 

OPPO Share inschakelen  
 Selecteer de bestanden die u wilt delen en het apparaat waarmee u wilt 

delen, tik op Verzenden en tik vervolgens op de gedetecteerde OPPO-
telefoon. 

 Tik op Ontvangen op het andere apparaat en begin met delen. 

 
Tips: 
 

 OPPO Share vereist dat zowel de afzender als de ontvanger OPPO-telefoons zijn. 
 Zorg ervoor dat de afzender en ontvanger verbinding maken met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. 
 OPPO Share wordt binnen 5 minuten uitgeschakeld. 
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Vind Innerlijke Rust met OPPO Relax 
 
 
Ooit de behoefte gevoeld om de stad te ontvluchten en een tijdje in de 
natuur te verdwalen? 
OPPO Relax neemt je rechtstreeks vanaf je telefoon mee op een 
therapeutisch toevluchtsoord. Ontspan uw lichaam en geest door te 
luisteren naar realistische natuurgeluiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ademhaling  Ga naar de OPPO RelaxHomepage, tik op Instellingen en pas de duur 

van de ademhalingssessie naar wens aan; Ga naar Ademhaling op de 
homepagina en tik op Start; 
• Volg de instructies en concentreer u op uw ademhaling om 

volledige ontspanning te bereiken. 
 

Muziek  Ga naar Muziek vanaf de homepage; 
Kies uit Solitude, Coffee Shop en A Ray of Sunlight voor verbeterde 
concentratie, of Meditatie, Sound Slumber en Temple voor een 
betere nachtrust (6 opties in totaal die elk 30 minuten duren). Maak 
het uzelf gemakkelijk en laat de muziek de rest doen. 
 

Omgevingsgeluiden  Ga naar omgevingsgeluiden vanaf de homepage;Kies uit Summer 
Seashore, Morning Sunshine, Mystic Cosmos en Zen Temple voor 
verbeterde concentratie, of Nighttime Camping, Placid Jungle, Home 
Comfort, Stormy Night, City Strolling, White Noise, Pink Noise, Grey 
Noise en Violet Noise voor een betere nachtrust (13 opties die in 
totaal 30 minuten duren). Laat uw telefoon uw eigen persoonlijke 
oase worden. 
 

 
 
 
Zoek instellingen, gegevens en bestanden 
 
 
U hoeft niet in elke app door uw telefoon te kijken om een instelling of 
bestand te vinden. Met OPPO kunnen gebruikers de ingebouwde 
zoekmachine optimaliseren door simpelweg op een trefwoord te tikken. 
 
 
Er zijn twee manieren om zoeken te configureren: 
 
  Veeg op een willekeurige pagina over het scherm om te beginnen 

met zoeken 
  Tik op de zoekbalk bij "Smart Assistant"  
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Verschillende Gebruikers, één telefoon 
 
 
Zijn uw persoonlijke gegevens door elkaar gehaald op een gedeeld apparaat? Heeft u een 
gemakkelijkere manier nodig om uw werk en privéleven gescheiden te houden? Wilt u uw 
privacy behouden bij het uitlenen van uw telefoon? 
 
Met de multi-user modus kunt u meerdere gebruikersprofielen maken. Elk account heeft een 
onafhankelijk wachtwoord en gegevens van verschillende accounts worden gescheiden 
gehouden om ieders privacy te behouden. 
 
 
1. Ga naar Instellingen, voer Gebruikers en accounts in 

en tik op Meerdere gebruikers; 
2. Tik op Gebruiker toevoegen om 3 soorten 

accountprofielen in te stellen: eigenaar, gebruikers en 
gasten. 

3. Schakel direct tussen accounts met slechts een tik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toegankelijkheid 
 
Toegankelijkheid is bedoeld om de gebruikerservaring te optimaliseren voor gebruikers met een 
visuele beperking. 
Ga naar [Instellingen]> [Aanvullende instellingen]> [Toegankelijkheid]. 
 
 
 
TalkBack 

 
When TalkBack in on, it provides spoken feedback so that you can use your device without 
looking at the screen. This can be helpful for people who are blind or have low vision. 
 
 
 
TalkBack Activeren 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [TalkBack]. 
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TalkBack Instellingen 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [TalkBack] > 
[Instellingen]. 
U kunt instellen: Spraak, Andere feedback, Navigation en Diversen overeenkomstig 
uw wensen. 
 
 
Navigeren met TalkBack 

 
 Veeg naar rechts of links om tussen items te wisselen. 
 Dubbeltik om een item te activeren. 
 Sleep twee vingers om te scrollen. 

 
TalkBack Uitschakelen 

 
 Tik op de schakelaar. U ziet een groene omtrek. Dubbeltik op de schakelaar. 
 Tik in het bevestigingsbericht op "OK". Dubbeltik vervolgens op OK. 
 
 
Toegankelijkheidsmenu 
 
Het toegankelijkheidsmenu biedt een groot schermmenu waarmee u uw telefoon kunt 
bedienen. U kunt gebaren, hardwareknoppen, navigatie en meer bedienen. 
 
 
Toegankelijkheidsmenu Activeren 
 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid]  > 
[Toegankelijkheid Menu ]. 
Klik op de Instellingen knop onder aan het scherm om deze functie te gebruiken. 
 
 
Toegankelijkheidsmenu Uitschakelen 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid]  > 
[Toegankelijkheid Menu ].  
Note:   
Houd de Toegankelijkheidsknop onder aan het scherm ingedrukt om te schakelen tussen het 
“Toegankelijkheidsmenu” en “Selecteer om uitgesproken te worden.
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Selecteer om uitgesproken te worden 
 
Als “Selecteer om uitgesproken te worden” is geactiveerd, kunt u op specifieke items op uw 
scherm tikken om ze hardop te laten voorlezen. 
 
 
Selecteer om uitgesproken te worden Aanzetten 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Selecteer 
om uitgesproken te worden]. 
Tik op de toegankelijkheidsknop onder aan uw scherm om deze functie te gebruiken. 
 
 
 
Selecteer om uitgesproken te worden Instellingen 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Selecteer 
om uitgesproken te worden] > [Instellingen]. 
U kunt “Op de achtergrond lezen” of “Tekst op afbeeldingen voorlezen” 
afhankelijk van uw behoefte. 
 

Selecteer om uitgesproken te worden Gebruiken 

 
Tik op het Icoon. Vervolgens kunt u: 

 
 Tik op een specifiek item, zoals tekst of een afbeelding. Sleep uw vinger over het scherm om 

meerdere items te selecteren 
 Tik op de afspeelknop om alles op het scherm te horen 
 Selecteer tekst die in de Camera Weergave verschijnt 
 
 
Selecteer om uitgesproken te worden Uitschakelen 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Selecteer 
om uitgesproken te worden]. 
Note:  
Houd de toegankelijkheidsknop onder aan het scherm ingedrukt om te schakelen 
tussen het toegankelijkheidsmenu en Selecteer om uitgesproken te worden. 

 
 
Switch Access 
 
Met Switch Access kunnen mensen met motorische beperkingen telefoons en tablets 
bedienen met een of meer schakelaars. Gebruik schakelaars om items te selecteren, te 
scrollen, tekst in te voeren en meer. 
 
 
Switch Access Activeren 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Switch 
Access]. 
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Switch Access Instelligen 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Switch 
Access] > [Instellingen]. 
 
You can set Assign switches, Customize scanning, Display & sound, Switch 
accommodation and more according to your needs. 
U kunt schakelaars Toewijzen, scannen Aanpassen, Weergave  & Geluid, tussen 
accommodatie schakelen en meer instellen volgens uw behoeften 
 
 
 
Toegangsinstelligen Uitzetten 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Switch 
Access]. 
 
 
Instellingen Aanpassen 

 
U kunt 'Tik wanneer de aanwijzer stopt met bewegen', 'Druk op de aan / uit-knop om het 
gesprek te beëindigen' en 'Aanraken en wachtstand uitstellen' instellen volgens uw 
gebruikersgewoonten.  
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid]. 
 
 
 
Tekst naar Spraak (TTS) Uitvoer 
 
U kunt TTS Uitvoer Aanpassen 
 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > 
[Spraakuitvoer] > [Tekst naar Spraak (TTS) Out]. 
Tik op het icoon rechts naast "Voorkeursengine”, u kunt  Spraakgegenens selecteren en 
installeren. 
 
U kunt ook de taal, spreeksnelheid en toonhoogte aanpassen aan uw wensen. 
 
 
Toegankelijkheidssnelkoppelingen 
 
Als Toegankelijkheidssnelkoppelingen is ingeschakeld, houdt u beide volumeknoppen 3 
seconden ingedrukt om de toegankelijkheidsfunctie in te schakelen. U kunt 
snelkoppelingsservices kiezen en "Beschikbaar, zelfs wanneer het scherm is vergrendeld" 
in- / uitschakelen. 
 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Toegankelijkheid 
Afkortingen]. 
 
 
Ondertiteling 
 
U kunt ondertitels op het scherm aanpassen om de kijkervaring te verbeteren. 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Voorkeuren voor 
Ondertiteling]. 
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Geheugen Opschonen 
 
De opslag opschonen wanneer er minder ruimte is voor opslag om apps te downloaden en 
foto's te herstellen. Terwijl Geheugen Opschonen u helpt bij het detecteren en 
verwijderen van onnodige bestanden, cookie- en cachebestanden om meer opslagruimte 
vrij te maken. 
 
 
Geheugen controleren 
 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Opslag], dan ziet u 
het volgende: 
 
 Algemene beschikbaarheid van opslag 
 Gebruikte opslag 
 Opslagruimte over 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opschonen met één tik 

 
ColorOS 7.1 helpt bij het identificeren van nutteloze of onbelangrijke bestanden als u de 
opslag wilt opschonen. Tik op "Opschonen" en de telefoon zal de bestanden automatisch 
opschonen. Snel en stabiel. 

 
 
App Data Verwijderen 

 
ColorOS 7.1 biedt ook een gespecialiseerde schoonmaakservice voor een aantal 
veelgebruikte apps. 
 
 
Gecategoriseerd Opschonen 

 
U kunt ook opslag opschonen en het systeem versnellen op basis van 
verschillende categorieën bestanden en gegevens. 
 
  Foto opruiming 

U kunt gemakkelijk foto's verwijderen die visueel minder esthetisch of 
repetitief zijn. ColorOS 7.1 helpt u bij het opschonen van foto's, 
aangezien het ze al automatisch heeft gescreend in categorieën zoals 
screenshots, recentelijk verwijderd, burst-opnamen, wazige shots en 
bewerkte foto's. 
Als u foto's uit de bovenstaande categorieën verwijdert, komt er meer 
ruimte vrij. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden. 

  Video opruimen 
U kunt onnodige video's of videoclips verwijderen nadat u ze hebt 
bekeken. 
Selecteer de videobestanden die u wilt verwijderen. 
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  Opschonen van audio en documenten 
Nadat ColorOS 7.1 audio en documenten heeft gefilterd, kunt u kiezen welke u wilt 
verwijderen op basis van de grootte en het type audio en documenten. 

 
 
Uw telefoon Back Uppen 
 
Als u bent overgeschakeld naar een nieuwe OPPO-telefoon, kunt u uw gegevens van de 
oude telefoon naar uw nieuwe OPPO-telefoon overzetten. Het wordt aangeraden dat u 
regelmatig een back-up van de telefoon maakt. Er zijn twee manieren om dit te doen. 
 
 
HeyTap Cloud Gebruiken 
 
Ga naar [Instellingen] > [HeyTap Cloud] Voer het HeyTap ID en 
Wachtwoord in. 
 
Als u nog geen HeyTap ID hebt aangemaakt, tik dan op "Registreren" in 
de rechter benedenhoek om de registratie met de mobiele telefoon of 
het e-mailadres te voltooien. 
 
Nadat u zich hebt aangemeld bij uw HeyTap-ID, gaat u naar [HeyTap 
Cloud]> [Cloudback-up]> [Handmatige back-up], en u kunt de volgende 
gegevens en bestanden naar de cloud overbrengen, inclusief: 
  
 Call log 
 SMS 
 Instellingen  
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Handmatige synchronisatie 
 
Sync to the Phone 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > [Back up en Reset] > 
[Back Up & Herstel] > [Nieuwe Backup], selecteer vervolgens de dat die u 
wilt synchroniseren. 
 
 Contacten 
 Berichten 
 Belgeschiedenis 
 Systeem data 
 Apps (exclusief data) 
 
Nadat u op "Start" hebt getikt, worden de geselecteerde gegevens 
gesynchroniseerd en hersteld op uw telefoon in een bestandspad met de 
naam "Back-up". Het synchroniseren duurt even. Koppel uw telefoon niet 
los tijdens het back-upproces en vermijd het opnieuw opstarten of 
uitschakelen van de telefoon in geval van gegevensverlies. 
 
Opgemerkt wordt dat alle lokale back-upgegevens worden gewist als u alle instellingen wist of 
opnieuw opstart. Daarom is het verstandig om bestanden en gegevens te kopiëren of te 
herstellen voordat u het systeem opnieuw opstart of upgradet. 
 
 
Herstel uw gegevens op uw computer 

 
Gebruik een USB-kabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten. Volg de instructies op 
het scherm en kies "Bestanden overzetten". Open "Sharing Storage" op de computer, selecteer 
vervolgens de map "Backup" en kopieer deze naar de computer. Vervolgens wordt de back-up 
naar uw computer overgebracht. 
 
De Batterij Opladen 
 
 
U kunt het resterende batterijpercentage zien in de statusbalk in de 
rechterbovenhoek van de telefoon. Laad uw batterij op wanneer uw 
telefoon bijna leeg is met behulp van de Type C USB-kabel en USB-
lichtnetadapter. Laad de batterij op. Sluit uw telefoon aan op een 
standaard stopcontact of een draagbare oplader.  
 
 
Als het batterijaandeel te laag is, is het waarschijnlijk dat u uw telefoon 
niet kunt inschakelen. U moet de batterij opladen om uw telefoon te 
blijven gebruiken. 
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Uw Telefoon Opnieuw Opstarten of Uitzetten 
 
 
Als iets niet goed werkt, probeer dan je telefoon opnieuw op te starten. 
Om de telefoon opnieuw op te starten, kunt u: 

 
 Houd de sluimer- / waakknop langer dan 3 seconden ingedrukt en sleep 

het witgekleurde aan / uit-pictogram omhoog om opnieuw op te 
starten of, 

 Houd de aan / uit-knop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd meer 
dan 10 seconden ingedrukt. 

 
Om de telefoon uit te schakelen, houdt u de aan / uit-knop langer dan 3 
seconden ingedrukt en sleept u de witgekleurde knop naar beneden. 
 
 
 
 
Rechtstreeks Printen vanaf Uw Telefoon 
 
Afdrukken is niet langer alleen voor computers. We hebben 
mobiel printen mogelijk gemaakt. 
ColorOS 7.1 wordt geleverd met een ingebouwde 
afdrukservice genaamd Wireless Printing. Je print 
eenvoudig documenten en foto's als je smartphone is 
aangesloten op een printer. 
 
 
Documenten Printen 
 
 
1. Zorg ervoor dat uw printer de Mopria-afdrukservice 

ondersteunt en is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-
netwerk als uw telefoon. 

2. Ga naar Bestandsbeheer, open een document, tik op het pictogram 
met de drie stippen en selecteer Afdrukken; 

3. Selecteer een printer en maak er verbinding mee, en selecteer 
vervolgens afdrukinstellingen; 

4. Tik op Afdrukken om uw documenten af te drukken.  
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Foto’s printen 
 
 
1.  Zorg ervoor dat uw printer de Mopria-afdrukservice ondersteunt en is 

verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw telefoon. 
2.  Open Foto's, selecteer een foto, tik op Verzenden en selecteer 

Standaard afdrukservice; 
3.  Selecteer afdrukinstellingen; 
4.  Tik op Afdrukken om uw foto's af te drukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

* Draadloos Printen ondersteunt momenteel alleen foto's en pdf-bestanden  
 
 
 
Beheer al uw e-mails op één plek 
 
Het beheren van meerdere e-mailaccounts is tijdrovend, waardoor u met verschillende 
apps moet jongleren die mogelijk te veel ruimte op uw telefoon innemen. 
 
De ingebouwde Mail-app op ColorOS 7.1 is nu de enige plek waar u al uw e-mails 
gemakkelijk kunt beheren. Verzend, ontvang en volg e-mails moeiteloos en 
synchroniseer zelfs uw Google Agenda-account. Om het nog beter te maken, is het 
volledig advertentievrij.     
Log in op uw e-mailaccount 
 
Open Mail en log in op uw e-mailaccount (bijvoorbeeld Google, 
Outlook, Yahoo Mail, enz.).  
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Accounts en e-mails beheren 
 
 
Nadat u bent ingelogd, kunt u naar links vegen om de app in te stellen en 
meerdere accounts te beheren. 
 
1. Tik op Toevoegen om andere e-mailaccounts toe te voegen, zodat u ze 

allemaal in deze app kunt beheren. 
2. Tik op Instellingen en selecteer Handtekening om unieke e-

mailhandtekeningen te maken. 
3. Tik op het + -pictogram op de homepage om nieuwe e-mails op te stellen. 
4. Tik op de knop Gebeurtenis toevoegen in de rechterbenedenhoek van het 

scherm voor het opstellen van een e-mail om een uitnodiging voor een 
vergadering te verzenden. Evenementen worden naadloos 
gesynchroniseerd met uw Google-agenda-account om uw workflow te 
stroomlijnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak altijd en overal aantekeningen met de tekstscanner 
 
Heb je ooit moeite gehad om duidelijke foto's te maken tijdens een 
presentatie terwijl je aan de andere kant van de kamer zit? 
De tekstscanner is er om u te helpen foto's te verbeteren en fototekst te 
verscherpen. 
 
 
Foto’s nemen 
 

1. Open Camera, tik op Meer, selecteer Tekstscanner en maak foto's. 
2. De tekstscanner kan tekst op uw foto's herkennen, vervorming corrigeren en 

de tekstlay-out aanpassen. 
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Verbeter uw foto's 
 
 

1. 1. Open een foto en tik op het T-pictogram in de rechterbovenhoek. 
2. 2. Vervolgens kunt u Aanpassen selecteren om het formaat van foto's aan te passen om 

de tekst overzichtelijker te maken. 
3. 3. U kunt ook Verbeteren selecteren om effecten zoals "Kleur", "Zwart-wit" en 

"Omtrek" toe te passen om de tekst te verscherpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacy en Beveiliging 
 
Informatie Beheren en Toestemming 
 
 
Persoonlijke Informatie Bescherming 
 
Wanneer een app persoonlijke informatie leest, zoals de geschiedenis van telefoongesprekken en 
contacten, zal het systeem de authentieke informatie afschermen om informatielekken te 
voorkomen. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [Bescherming van persoonlijke gegevens]. U kunt 'Slimme 
bescherming inschakelen' inschakelen om het systeem zelf te laten bepalen of de bescherming 
voor nieuwe apps moet worden ingeschakeld.  
U kunt er ook voor kiezen om 'Beveilig oproepgeschiedenis', 'Contacten beveiligen', 'Berichten 
beveiligen' en 'Gebeurtenissen beveiligen' zelf in te schakelen. 
 
 
App Machtigingen Beheren 
 
Enable "APP Permissions" to manage and set the 
permissions of each app, such as locating, dialing, 
acquiring calling history and more. 
 
Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [App-
Machtigingen].  
 
U kunt de machtigingen die sommige apps toestaan 
voor bepaalde functies, zoals bellen, contacten en 
berichten ophalen, met een camera aanpassen. U kunt 
ook rechten instellen voor een enkele app. 
 
 
 
 
 
 



Pagina 58 van 113 
 

 
SOS bij Noodsituaties 
 
ColorOS 7.1 geeft om de persoonlijke veiligheid van gebruikers. "Emergency SOS" is een functie 
die is bedoeld om u te helpen noodoproepen te maken en gemakkelijker SOS-berichten te 
verzenden. 
 
 
SOS bij Noodsituaties aanzetten 
 
Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Snelle Toegang to Noodsituaties]. 
Tik na het zorgvuldig lezen van de algemene voorwaarden op "Akkoord". 
 
Alarmnummers: 
 
Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Snelle Toegang naar Noodsituaties] > 
[Contact voor Noodgevallen Toevoegen]. 
 
Politie, brandweer en ambulance zijn de 3 standaard contactpersonen voor 
noodgevallen die door het telefoonsysteem zijn ingesteld. U kunt maximaal 
3 noodnummers toevoegen en SOS-berichten met locaties, afbeeldingen en 
audio-opnamen verzenden. 
 
 
Een SOS-noodoproep starten 
 
 Druk vijf keer achter elkaar op de aan-uitknop om een SOS-noodoproep te starten. 
 Schakel "Automatisch het standaardnummer kiezen" in door op de aan / uit-knop te 

drukken. Een noodoproep wordt automatisch gebeld na 3 seconden aftellen. 
 
 
Een SOS Bericht Verzenden 
 
 
Als u "SOS-bericht verzenden" inschakelt, kunt u ervoor kiezen om een SOS-bericht te sturen 
naar de contactpersoon voor noodgevallen die uw huidige locatie aangeeft, inclusief foto's van 
de omgeving of een audio-opname van 5 seconden.  
 
 
Privacy Wachtwoord 
 
 
Een privacywachtwoord wordt gebruikt om uw persoonlijke privacy te beschermen. Als het 
privacywachtwoord is ingeschakeld, wordt de toegangscode gebruikt voor verificatie in app-
codering. 
 
 
Privacy Wachtwoord Instellen 
 
 Ga naar [Intellingen] > [Vingerafdruk, Gezicht en Wachtwoord]. 
 Tik "PrivacyWachtwoord" en tik "Voer Privacywachtwoord in". 
 U kunt een patroonwachtwoord, 4-bits, 6-bits, 4-16 bits digitaal wachtwoord of 4-16 bits 

alfanumeriek wachtwoordcombinatie kiezen. 
 Nadat u klaar bent met het beantwoorden van beveiligingsvragen, tikt u op "Gereed" in de 

rechterbovenhoek. 
 U kunt ook een beveiligd e-mailadres koppelen. 
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Privacy Wachtwoord Aanpassen 
 
Ga naar [Intellingen] > [Vingerafdruk, Gezicht en Wachtwoord] > [Privacy Wachtwoord]. Tap 
[Privacy Wachtwoord Aanpassen], Voer het originele wachtwoord in en stel dan een nieuw 
wachtwoord in. 
 
 
Privacy Wachtwoord Resetten 
 

 Als u uw privacy-wachtwoord bent vergeten, kunt u deze op drie manieren resetten: 
beveiligingsvragen beantwoorden, verificatiecode invoeren via de ingebonden beveiligingsmail. 
 
Tik op "Wachtwoord vergeten" om de toegangscode opnieuw in te stellen: 

 Beveiligingsvraag: beantwoord de beveiligingsvraag. 
 Beveiligings-e-mail: voer het gebonden e-mailadres in om de verificatiecode te ontvangen. 

 
 
Privacy Wachtwoord Uitschakelen 
 
Ga naar [Intellingen] > [Vingerafdruk, Gezicht en Wachtwoord] > [Privacy Wachtwoord]. Tik op 
"Uitschakelen Privacy Wachtwoord", tik op "Uitschakelen" en voer het originele Wachtwoord in. 
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App Vergrendeling 
 
U moet een privacywachtwoord instellen voordat u 'App-vergrendeling' 
gebruikt. 
 
 
App Vergrendeling Aanzetten 
 
 Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [App-vergrendeling]. 
 Voer het Privacy Wachtwoord in. 
 Selecteer de apps die u wilt versleutelen en tik op "Versleutelen". 
 
 
 
 

 
Toegang versleutelde Apps 
 
  Toegang met een privé wachtwoord. Als een app versleuteld is, 

voer dan het juiste privacywachtwoord in om toegang te krijgen tot 
de app. 

  Vingerafdruk en gezichtsherkenning. U kunt ook vingerafdruk- en 
gezichtsherkenning gebruiken om gecodeerde apps te openen. 

 
Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [App-vergrendeling]. 

Na het invoeren van het privacy wachtwoord, tik op  om de 'App-
vergrendelingsinstellingen' te openen, schakelt u 'Gebruik vingerafdruk 
voor app-vergrendeling' of 'Gebruik gezicht voor app-vergrendeling' in.  
 
 
 
 
 
App Vergrendeling Uitzetten 
 

 Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [App-vergrendeling]. 
 Voer het Privacy Wachtwoord in. 
 Tik op de app en schakel "Wachtwoordverificatie inschakelen" uit. 

 
 
 
Pictogrammen op het startscherm verbergen 
 
 Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [App-vergrendeling] en voer uw Privacy Wachtwoord in. 
  Selecteer de app-pictogrammen die u in het startscherm wilt verbergen, draai 

op "Wachtwoord Verificatie inschakelen", vervolgens zet u "Verberg Home scherm Iconen" 
aan. 

 
Als een app-pictogram verborgen is, kunt u de app bekijken door het toegangsnummer op het 
touchpad in te voeren. Dit vereist geen verificatie van de coderingswachtwoordcode. 
 
 
Toegang verborgen apps 
 
Voer het toegangsnummer in op het touchpad om de app te openen. De toegangsnummers 
beginnen met "#" en eindigen met "#", die ook 1-16 cijfers bevat, zoals # 0000 #. 
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BetalingsBeveiliging 
 
 
ColorOS 7.1 biedt u een veilige betaalomgeving die zorgt voor een veilige omgeving voor online 
betalen. 
Wanneer je mobiel betaalt, detecteert het systeem automatisch de huidige betaalomgeving. 
 
Controle van de betaalomgeving omvat: 
 Systeembeveiligingscontrole 
 App-beveiligingscontrole 
 
Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [BetalingsBeveiliging]. Selecteer de apps die beveiligd 
moeten worden.  
 
 
Intimidatie en fraudepreventie 
 
 
ColorOS 7.1 beschermt gebruikers tegen phishing-oproepen en -berichten door automatisch 
berichten van de pseudobasis te blokkeren en verdachte oproepen te onderscheppen. 
 
 
Oproepen Blokkeren 
 
 
Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [Blokkeren en filteren]> [Oproepen blokkeren] of Ga naar 

   > Tik op  in de rechterbovenhoek> [Blokkeren en filteren]. 
 

U kunt zelf regels voor het blokkeren van oproepen instellen: 
 Alle inkomende oproepen blokkeren: u ontvangt geen oproepen meer tenzij er oproepen 

zijn van VIP-contacten of nummers op de witte lijst. 
 Blokkeer nummers die beginnen met specifieke cijfers. 
 Onbekende inkomende oproepen blokkeren: houd er rekening mee dat wanneer u deze 

functie inschakelt, u mogelijk enkele belangrijke telefoontjes mist. 
 Blokkeer onbekende nummers door locatiegebaseerde attributie: u kunt nummers van 

specifieke locaties blokkeren. 
 Inkomende gesprekken met één belsignaal en gesprekken zonder nummer blokkeren: dit is 

alleen voor onbekende nummers. 
 
 
 
Berichten Blokkeren 
 
Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Blokkeren en filteren] > [Berichten Blokkeren]. 
U kunt de regels voor het blokkeren van berichten zelf instellen. 

 
Sleutelwoorden voor spam 

 
Berichten van onbekende nummers die bepaalde trefwoorden bevatten die u heeft ingesteld, 
worden herkend als spam. 
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Blokkeer berichten van alle onbekende nummers 

 
Alle berichten van onbekende nummers die niet in uw contactenlijst staan, worden geblokkeerd. 
 
 
Zwarte lijst 

 
U ontvangt geen telefoontjes of berichten van nummers op de zwarte lijst. 
 
 
Zwarte lijst Toevoegen 

 
Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Blokkeren en filteren] > [Blacklist]. 
U kunt nummers handmatig invoeren of nummers uit contacten selecteren. 

 
 
Acceptatielijst 

 
Oproepen en berichten van nummers op de Acceptatielijst worden niet geblokkeerd. 

 
Acceptatielijst Toevoegen 

 
Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Blokkeren en filteren] > [Acceptatielijst]. 
U kunt het nummer handmatig invoeren of een nummer uit contacten selecteren. 
 
 
Kid Space 
 
In "Kid Space", kunt u: 
 Pas de gebruiksduur aan die het kind de telefoon mag gebruiken voor elke keer 
 Apps instellen waartoe het kind toegang heeft 
 Schakel mobiel netwerk uit 

 
Naar Kid Space 

 
Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Kid Space]. 

 
Tik na het voltooien van de aanpassing in "Instellingen" op "Naar Kid Space". 
Met de Kid Space-modus mogen gebruikers alleen de apps gebruiken in de lijst met 
"Toegestane apps". Elke keer dat de vooraf ingestelde tijd is verstreken, wordt de mobiele 
telefoon automatisch vergrendeld. Er is dan een toegangscode nodig om de telefoon te 
ontgrendelen. 
 
 
Kid Space Afsluiten 

 
Tik in de Kid Space-modus op 'Kid Space afsluiten' onder aan het scherm en verifieer je 
identiteit om Kid Space te verlaten. 
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Privékluis 
 
Private Safe verbergt foto's, audio, documenten en andere bestanden. U kunt de bestanden 
kiezen die u wilt verbergen. Toegangscode, vingerafdruk of gezicht zijn nodig om toegang te 
krijgen tot bestanden in Private Safe. U kunt geen screenshots maken nadat u Private Safe 
hebt geopend. 
 
 
Bestanden Toevoegen 
 
U kunt op de volgende manier bestanden toevoegen 
 
 
Privékluis 

 
Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Privékluis].  
Controleer het wachtwoord en selecteer de bestanden die u wilt versleutelen. 
 
 
 
Versleutelde Bestanden 

 
Open "Bestandsbeheer", houd de bestanden die u wilt versleutelen ingedrukt en tik op 
"Instellen als privé" in "Meer" in de werkbalk hieronder. 
 
 
Versleutelde Foto’s 

 
Open "Foto's", houd de foto's ingedrukt die u wilt versleutelen en tik op "Instellen als privé" in 
"Meer" in de werkbalk hieronder. 
  
Toegang tot privébestanden 
 
 Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [Privékluis] of open 

[Privékluis] via snelkoppeling op het bureaublad. 
 De versleutelde bestanden kunnen worden bekeken 

nadat u ze heeft geverifieerd met wachtwoord, 
vingerafdruk of gezichtsherkenning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voeg de Privékluis toe aan het Startscherm 
 
 Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [Privékluis] en verifieer het Wachtwoord. 
 Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om "Startschermsnelkoppeling" in te 

schakelen. U krijgt toegang tot "Privékluis" nadat u een snelkoppeling op het startscherm 
hebt gemaakt.  
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Gereedschappen en toepassingen 
 
 
Toepassingsbasis 
 
 
Apps Downloaden en Installeren  

 
U kunt verschillende soorten apps downloaden en installeren op basis van uw behoeften en 
voorkeuren om de functies van ColorOS 7.1 uit te breiden en de gebruikerservaring te 
verbeteren. 

 
 Tik op "App Market" op het startscherm. 
 Zoek en selecteer de app die u wilt downloaden en tik op "Installeren". 
 Nadat de app is geïnstalleerd, tik je op "Openen" in de app store of tik je op de app 

vanuit het startscherm om de app te openen. 
 
 
App Details 
 
Selecteer de app die u wilt downloaden en ga naar de introductiepagina voor meer details, 
recensies en aanbevelingen van de app. 
 
 
Tussen verschillende Apps manoevreren 

 
U kunt snel overschakelen naar verschillende apps en multitasken met behulp van applicaties 
die in de backstage draaien. 

 
 Veeg vanaf de onderkant van het scherm om de multitasking-interface te activeren. 
 Blader door alle apps in de interface en veeg naar links of rechts om van app te wisselen. 
 Tik op "X" om alle actieve apps te sluiten. 

 
Apps Verplaatsen en organiseren 
 
Hoe om te gaan met apps die op het startscherm verschijnen? U kunt ze naar behoefte 
organiseren en indelen. 
 
 
Apps Verplaatsen 

 
Apps op het startscherm kunnen naar wens worden verplaatst. 

 
 Druk lang op de app. 
 Versleep de app naar de gewenste pagina en locatie. Veeg naar links of rechts om naar een 
 andere pagina te gaan. 
 Beweeg met het dok. Het aantal stippen boven het dock toont het aantal startschermen. 
 Meerdere apps tegelijkertijd verplaatsen: Druk lang op het lege gebied van het startscherm 

om de bewerkingsmodus te openen. Een selectievak verschijnt rechtsboven in de app. 
Controleer de apps en verplaats ze tegelijkertijd. 
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Mappen Maken 

 
Organiseer uw apps door ze in mappen te stapelen om het startscherm 
netter te laten lijken. Het kan ook gemakkelijker zijn om apps te vinden. 
 
 Maak een map door het ene app-pictogram op het andere te 
verplaatsen. 
 Verplaats de apps die u wilt classificeren naar de mappen. Een map 
kan meer dan één pagina bevatten. 
 Om een map een naam te geven, tikt u op de naambalk om de naam 
te wijzigen en tikt u vervolgens ergens anders buiten de naambalk om de 
mapnaam op te slaan. 
 Verwijder de map om alle apps uit de map te verwijderen. 
 
 
 
 
Apps Verwijderen 
 
U kunt ongewenste Apps te allen tijde verwijderen. 
 
 Houd de app ingedrukt totdat een wit vak verschijnt en tik op "Verwijderen". 
 Er verschijnt een bevestigingsvenster waarin u zeker weet dat u de app gaat 

verwijderen. Tik nogmaals op "Verwijderen" om de app te verwijderen en alle 
gerelateerde gegevens zijn opgeschoond.  

 
 
Klok 
 
Alarm Klok 

 
Als je de telefoon op een bepaald tijdstip wilt laten overgaan of trillen, kun je een wekker 
instellen in de "Klok"-app. 
 
 
Alarmklok Instellen 

 
 Open "Klok" en tik op "Alarm" bovenaan de interface. 

 Tik op  in de rechterbovenhoek om een alarm toe te voegen. 
 Stel een tijd in voor het alarm en het label. 
 Tik op "Herhalen" om in te stellen op welke dagen in een week het alarm afgaat. 
 Tik op "Meer", u kunt verschillende beltonen instellen voor het alarm. 
 Als je 'Snooze' inschakelt, gaat het alarm voor de tweede keer af 5 minuten nadat je op 

de aan / uit-knop hebt gedrukt of de klok hebt uitgezet, of het alarm gaat continu af 
zonder te worden uitgeschakeld. 

 Tik op "Opslaan" nadat u de instelling heeft voltooid.  
 
 
Een Alarm Bewerken of Verwijderen 

 
 Om het alarm te bewerken, tikt u op het overeenkomstige alarm in de alarmlijst. 
 De schakelknop aan de rechterkant van een alarm kan worden gebruikt om een alarm in / uit 

te schakelen. 
 Om een alarm te verwijderen, tikt u op 'Bewerken' in de linkerbovenhoek of drukt u lang op 

het bijbehorende alarm, selecteert u het alarm en bevestigt u het verwijderen. 
 



Pagina 66 van 113 
 

Stel de vibratie van een specifiek alarm in 

 
Het trillen van een specifiek alarm wordt niet beïnvloed door de trilmodus van uw telefoon. 
 
 
Schakel Alarmtrilling in 
 
Ga naar [Alarm]> Tik op「+」om een nieuw alarm toe te voegen> [Meer]> [Ringtoon]> [Trilling]. 
 
 
Weersafhankelijk alarm 
 
 
Het weersafhankelijke alarm is nieuw in ColorOS 7.1. Uw alarmgeluid 
kan nu worden aangepast aan het huidige weer. Begin uw dag goed 
door meer te weten te komen over de weersomstandigheden met een 
achtergrond van melodieuze muziek. 
 
Hoe in te schakelen: tik op een alarm, kies Meer, tik op Ringtoon en 
schakel Weersafhankelijk in. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wereldklok 
 
Gebruik de "Klok" om de lokale tijd in verschillende tijdzones te zien. 
 
 
Tijdweergave Instelling 

 
 Het 24-uurs en 12-uursysteem 

1.  Open de app "Klok". 
2. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om de instellingenpagina te openen en tik 
op "Datum en tijd". 
3. De telefoonklok wordt standaard weergegeven in het 24-vier-formaat. Als de 24-uurs 
indeling is uitgeschakeld, wordt deze weergegeven in de 12-uurs indeling. 

 Datum en tijd automatisch instellen 
1. Open "Klok". 
2. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om instellingen in te voeren en tik op 

"Datum en tijd". 
3. Schakel "Gebruik door netwerk geleverde tijd" in, en de telefoon kalibreert automatisch 

de tijd wanneer deze is verbonden met het netwerk. 
 Tijd en tijdzone 

1. Open "Klok". 
2. Tap the icon on the upper right corner to enter settings, and tap "Date and Time". 
3. After turning off "Use network-provided time", you can change the time zone and time 

by yourself. 
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EenTiijd Zone Klok Toevoegen 

 
1. Open "Klok". 

2.  Tik op  in de rechterbovenhoek om in verschillende steden, landen of gemeenten te 
zoeken. 

3. Tik op om de lokale tijd van die locatie aan de klok toe te voegen. 
4. Om de lokale tijd te verwijderen, tik op "Bewerken" in de linkerbovenhoek of druk lang 

op de corresponderende klok en tik op "Verwijderen". 
5. Om de wereldklok aan uw bureaublad toe te voegen: Druk lang op het 

startscherm, tik op "Widgets toevoegen" en sleep de wereldklok naar 
het startscherm. 

 
 
 
Dual Klok Instellen 

 
 Hoe Dual Clock te openen 

1. Open "Klok" en tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om 
instellingen in te voeren. 

2. Tik op "Datum en tijd", en tik vervolgens op om "Dubbele klok" in te 
schakelen. 

3. Nadat u de "Dubbele klok" hebt ingeschakeld, geeft het vergrendelscherm of de 
klokwidget de tijd in twee verschillende tijdzones weer wanneer u niet in de buurt bent 
van de woonplaats. 

 Woonplaats 
1. Tik op "Datum en tijd" en tik vervolgens op "Dubbele klok". 
2. Tik op "Gebruikelijke woonplaats" om de woonplaats te selecteren nadat u de 

weerfunctie hebt geautoriseerd om toegang te krijgen tot een netwerk. 
 Waar kan ik de Dual Clock vinden? 

1. Tik op "Datum en tijd" en tik vervolgens op "Dubbele klok".. 
2. Tik op "Dubbele klok weergeven aan" om te kiezen of u het vergrendelscherm 

en de klokwidget wilt inschakelen om Dubbele klok weer te geven. 
 
 
Stopwatch 
 
Stopwatch Gebruiken 

 
  Open "Stopwatch". Tik op "Start" om te beginnen met het tellen van 

seconden. Zelfs als je tegelijkertijd andere apps opent, blijft de 
stopwatch werken. 

  Om ronden of tussentijd vast te leggen, tikt u op "Ronde". 
  Tik op "Stop" na het opnemen en tik op "Reset" om records te wissen.
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Timer 

 
Gebruik Timer in de Clock-app om een aftelling in te stellen voor meerdere evenementen, 
waardoor het gemakkelijker wordt om de tijd beter te beheren. 
 
Timer Instellen 

 
 Tik na het instellen van de afteltijd op "Start". 
 U kunt het aftellen pauzeren door op "Pauze" te tikken, en het aftellen verlaten door op 

"Annuleren" te tikken. 
 
Vooraf ingestelde gemeenschappelijke items 

 
 Systeemstandaard 

Er zijn drie vooraf ingestelde timingitems in het systeem, waaronder tandenborstel, 
gezichtsmasker en stoomeieren. Selecteer het timing-item en tik op om het aftellen te 
starten. 

 Gepersonaliseerde preset 
U kunt indien nodig ook een persoonlijk aftelitem instellen. Tik op [+] eronder om een 
timer toe te voegen. 

 
Stel bijvoorbeeld een timer in met het label "Study" met een aftelling van "20 minuten" en 
tik op "Opslaan". 
U kunt ongewenste timers verwijderen door in de linkerbovenhoek op "Bewerken" te tikken en 
vervolgens op de gepersonaliseerde timer te tikken. 
 
 
Weer 
 
Ontvang real-time weersinformatie voor verschillende steden. 
 
 
Autorisatie om locatiegegevens te verkrijgen 

 
Het scherm toont uw lokale weersinformatie wanneer de locatie. Info wordt verkregen. 
 
 
Bekijk het huidige weer en de weersvoorspelling 

 
Bekijk het huidige weer en de weersvoorspelling voor uw huidige locatie of 
de andere steden. 
 Bekijk huidig weer: Open "Weer", het scherm toont het lokale weer. 
 Weer per uur bekijken: trek het scherm omlaag, veeg naar links of 

rechts om het weer per uur overdag te bekijken. 
 Weergegevens bekijken: trek naar beneden om luchtkwaliteit, 

zichtbaarheid, UV-straling, vochtigheid en meer te bekijken. 
 Weersvoorspelling: tik op "15-daagse weersvoorspelling" en ga naar de 

pagina "Weer in China" voor meer weersinformatie. 
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Bekijk het weer in meerdere steden  

 
Bekijk het weer in meerdere steden om uw reis beter te beheren. 

 
 Ga naar de "Weer" -app, tik op het gebouwpictogram in de rechterbovenhoek en kies 

"Stadsbeheer". 

 Tik op  in de rechterbovenhoek, voer de naam van een stad in en open de pagina met 
stadsweer. 

 Veeg van links naar rechts om van stad te wisselen en weersinformatie voor verschillende 
steden te bekijken. 

 Een stad verwijderen: ga naar "Stadsbeheer"> "Bewerken", selecteer een stad en tik op 
"Verwijderen".   

 
 
Calculator 
 
In "Calculator", you can add, subtract, multiply, and divide. You can also do math in 
exponential functions, logarithmic functions, trigonometric functions, etc., as well as online 
exchange rate, length, area, volume, speed, weight, temperature, power, pressure, and 
other unit conversions. 

 
Numerieke Calculaties 

 
Basis Calculaties 

 
 In "Rekenmachine" kunt u basisberekeningen uitvoeren, zoals 

optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
 Tik op (C) om de cijfers in het huidige scherm te wissen. 
 Schuif het toetsenbord omlaag om de berekeningsgeschiedenis te 

zien. 
 
 
 
 
Wetenschappelijke Calculator 
 

Tik op  om naar de wetenschappelijke calculator te gaan. 

 
Online wisselkoers omrekenen 

 
In "Wisselkoers" kunt u gemakkelijk omrekenen tussen verschillende valuta's. Het online 
wisselkoersomrekenen past de laatste gegevens van Webull toe. 
Houd het berekeningsresultaat ingedrukt om het naar het klembord te kopiëren. 
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 Meer eenheden omrekenen 
 
 
Tik op "Meer" om Eenheden omrekenen uit te voeren, zoals lengte, 
oppervlakte, volume, snelheid, gewicht, temperatuur, vermogen en 
druk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompas 
 
Gebruik "Kompas" om te navigeren, de richting weer te geven en de lengte- en breedtegraad te 
controleren. 
 
Kompas Kalibreren 
 
Kalibreer " Kompas " voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Zwaai uw telefoon terwijl u uit 
de buurt blijft van storingsbronnen om het kompas te kalibreren. 
 
 
Bekijk de richting van waar uw telefoon heen wijst 
 
Gebruik "Kompas" om u te helpen bij het navigeren in een richting. 
 Plaats de telefoon horizontaal om toegang te hebben tot lengtegraad en richting. 
 Kijkrichting: het onderste gebied rond het kompas geeft de richting aan waar de telefoon 

naar wijst. 
 Breedtegraad en lengtegraad bekijken: de onderkant van het scherm geeft de 

breedtegraad en lengtegraad van uw huidige locatie aan. 
 
 
Telefoon gesprekken 
 
 
Een Gesprek Beginnen 

 
Bellen door een nummer in uw contacten te selecteren of op een van uw favorieten of recente 
oproepen te tikken. 
 
Handmatig kiezen 
 
 Voer het nummer in met het toetsenbord en tik op . 
 Tik op het invoerveld boven het toetsenbord, tik op 'Plakken' om een nummer op het 

toetsenbord te plakken en tik vervolgens  om te bellen. 
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Bel uw contacten 
 
Voeg iemand toe aan uw contacten, bel door de naam te zoeken in Contacten. 
 
 Open [Bellen] > [Contacten]. 
 Tik op "Naamkaart" in het Contact. 
 Selecteer het nummer dat u op het visitekaartje wilt bellen en tik op. 

 
Terug Bellen 

 
De telefoon houdt de recente oproepen bij, tik op het nummer om direct terug te bellen. 

 
 Open [Bellen] > [Telefoon] om recente oproepen te bekijken, tik op het nummer om 

terug te bellen. 
 Tik op achter een nummer om gedetailleerde informatie over de oproep te zien. 
 
 
 
Inkomende Gesprekken Beheren 

 
U kunt de inkomende oproepen beantwoorden, dempen, weigeren of gewoon reageren 
met tekstberichten. 
 
Oproep Dempen 

 
Als u niet gestoord wilt worden door inkomende oproepen, kunt u alle actieve oproepen 
dempen. 
 
 Tik op "Dempen" wanneer er een telefoongesprek overgaat. 
 Druk op "Lower Volume" aan de linkerkant van de telefoon om de telefoongesprekken te 

dempen. 
 In de mute-modus kunt u de oproep nog steeds beantwoorden terwijl u de oproep niet hebt 

afgewezen. 
 
 
Beantwoorden met een SMS 

 
U kunt antwoorden met sms als u een oproep weigert.  
 

 Ga naar [Bellen] >  [Instellingen]> [Weigeren met SMS]. 
 U kunt snel reageren op inkomende oproepen met een standaard tekstbericht. U kunt de 

teksten ook zelf aanpassen. 
 Als je telefoon overgaat, tik je op 'Bericht' en selecteer je een standaardantwoord of tik je op 

'Aanpassen' om zelf een tekstbericht te schrijven. 
 
 
Oproep Doorverbinden 

 
Als u de oproep niet kunt beantwoorden, kunt u doorverbinden naar een ander nummer. 
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 Ga naar [Oproep] >  [Instellingen]> [Instellingen gespreksaanbieder]> [Oproep 
doorschakelen]. 

 Selecteer een doorschakelvoorwaarde, zoals "Indien bezet", "Indien niet beantwoord" en 
"Indien niet bereikbaar", en voer het nummer in om het doorschakelen te activeren. 

 De service voor het doorschakelen van oproepen is afhankelijk van de koerier. 

 
Wisselgesprek 

 
U kunt de andere oproepen niet beantwoorden als u het lopende gesprek niet ophangt. Schakel 
"Wisselgesprek" in om een melding te krijgen wanneer er een oproep binnenkomt. 

 

 Ga naar [Oproep] >  [Instellingen] > [Instellingen gespreksaanbieder] > [Aanvullende 
instellingen] > [Wisselgesprek]. 

 
 
Meer operaties tijdens een gesprek 
 
Pas de audio aan 

 
U kunt tijdens het beantwoorden van een oproep enkele aanpassingen maken met 
betrekking tot de audio. 
 
 Pas het volume aan: Druk op de volumeknop aan de linkerkant van de telefoon. 
 Stil: Tik op   
 Bewaren: Tik op  
 Speaker: Tik op  
 
 
Een telefonische vergadering starten 
 
Afhankelijk van de provider kunt u een telefonische vergadering starten met meerdere 
contacten. 
 
 Tik tijdens een oproep op  om oproepen toe te voegen. Ga vervolgens terug naar het 

huidige gesprek, kies een ander nummer en tik op "Oproepen samenvoegen". 
 Tijdens een telefonische vergadering kunt u ervoor kiezen om met een specifiek nummer te 

praten of om een nummer op te hangen. 

 
Andere apps gebruiken tijdens een gesprek  

 
U kunt ook andere apps gebruiken wanneer u een oproep beantwoordt. 
 
 Ga tijdens een lopend gesprek naar het startscherm en open andere apps. 
 Tik op het pictogram  bovenaan het scherm om terug te keren naar het gesprek. 
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Oproep Opnemen 

 
Als u ColorOS 7.1 gebruikt, kunt u een gesprek opnemen als u de audio-opnamen wilt bewaren. 

Als u een gesprek wilt opnemen, tikt u op  voor of tijdens een gesprek. 

Na het starten van de oproep, tik je op  en de knop wordt in groene kleur overgeschakeld 
naar "Opname-standby". 

 
Automatische opname 

 
U kunt ook automatisch opnemen instellen in plaats van oproepen handmatig op te nemen.       
 

 Ga naar [Oproep] > [Instellingen] <[ Oproep opnemen]. 
 Als u audio van specifieke nummers wilt opnemen, tikt u op "Opgegeven nummers 

opnemen". 
 Selecteer nummers uit "Oproepen", "Groepen" of "Contacten" om toe te voegen aan de 

Auto-record-lijst. 

 Tik op > "Bewerken" in de rechterbovenhoek om de nummers te verwijderen die u niet 
automatisch wilt opnemen. 

 Schakel "Alle onbekende nummers opnemen" in, uw telefoon neemt automatisch alle 
onbekende oproepen op. 

 Schakel "Alle oproepen opnemen" in om elk telefoongesprek op te nemen. 
 
 

 
Controleer oproepopnames 

 
Nadat u het gesprek hebt opgenomen, kunt u de opname afspelen, delen of verwijderen of de 
opname instellen als beltoon. 

 
 Ga naar "Bestandsbeheer" en tik op "Audio" om alle opgeslagen oproepopnames te vinden. 
 Tik op 'Selecteren' in de rechterbovenhoek om opnamen te selecteren die u wilt knippen, 

kopiëren, verwijderen of instellen als privé, enz.. 
 
 
 
Opname opslaglimiet 

 
Er is geen opslaglimiet voor oproepopnames in ColorOS 7.1. Anders kunt u ook zelf een limiet 
instellen voor de opslag van opnamen voor een beter gebruik van de telefoon. 

 

 Ga naar [Bellen] > > [Instellingen]. 
 Ga naar "Oproepopname", tik op "Maximale opname" en selecteer de items om de 

oproepopnames op te slaan. 
 
 
Identificeren van Onbekende Nummers 
 
Ga naar [Bellen] > > [Instellingen] > [Identificatie van onbekende nummers] > [Online 
identificatie van onbekende nummers]. 
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Wanneer "Identificatie van onbekende nummers" is ingeschakeld, kunt u onbekende 
nummers nauwkeurig identificeren uit inkomende oproepen, belgeschiedenis en berichten 
en ze vervolgens markeren als fraude of intimidatie, enz. Indien uitgeschakeld, kunnen 
onbekende nummers alleen worden geïdentificeerd met behulp van de lokale 
telefoonnummerdatabase.  
 
 
Berichten 
 
 
SMS Verzenden en Ontvangen 

 
Een Conversatie starten 

 
U kunt met een of meer contactpersonen praten in "Berichten". 

 Ga naar "Berichten", tik op  in de rechterbovenhoek. 

 Voer het nummer van de ontvanger rechtstreeks in of tik op  aan de rechterkant 
van het invoerveld om contacten te selecteren uit "Oproepen", "Groepen" en 
"Contacten". U kunt meerdere contacten tegelijk toevoegen. 

 Voer SMS-berichten in onder aan het scherm en tik op  om de berichten te 
verzenden.. 

 
 
Berichten Zoeken 
 
Berichten worden automatisch opgeslagen in de berichtenlijst, zodat u op elk moment 
gemakkelijker naar berichten kunt zoeken. 

 
 In de berichtenlijst kunt u op de naam van een contactpersoon tikken om de 

gespreksgeschiedenis te bekijken. 
 Als er te veel berichten in de lijst staan, kunt u trefwoorden in de zoekbalk typen om de 

bijbehorende inhoud te vinden. 
 
 
Bericht om te bellen 

 
U kunt de ontvanger bellen vanuit een tekstgesprek door op het nummer in de 
linkerbovenhoek te tikken. 
 

Afbeeldingen, video's en audio verzenden 

 
U kunt afbeeldingen, video's en audioberichten verzenden via SMS en MMS. 
 
Afbeeldingen verzenden 
 

1 Tik op  aan de linker onderkant van het scherm en tik op  om afbeeldingen uit 

“Foto’s” te selecteren. 

2 Tik op  om foto’s te nemen  
3 U kunt afbeeldingen in het invoerveld bekijken of verwijderen nadat u de te 

verzenden afbeeldingen hebt geselecteerd. 
4 Tik op  om afbeeldingen te verzenden. 
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Video’s verzenden 
 

1. Tik op  linksonder in het scherm en tik op . 
2. Tik op "Video's selecteren" om de video's te selecteren die op uw telefoon zijn opgeslagen. 
3. Tik op "Video maken" om de videoclips op te nemen. 
4. U kunt video's afspelen of verwijderen in het invoerveld nadat u de video's hebt 

geselecteerd. 
5. Tik op  om video's te verzenden. 
 
 

 
Audio verzenden 
 

1 Tik op  linksonder in het scherm en tik op     
2 Tik op “Audio Opnemen”. 
3 Tik op de rode knop onder aan het scherm om de opname te starten. Tik op ✔ na het 

opnemen. 
4 U kunt video's afspelen of verwijderen in het invoerveld nadat u de audio heeft 

geselecteerd. 
5 Tik op  om audio te verzenden. 
 
 
Bekijk afbeeldingen, video's en audioberichten 

 
 Videoberichten kunnen rechtstreeks vanuit de berichtenlijst worden bekeken. Afbeeldingen 

en audioberichten worden weergegeven als links naar de website. 
 Tik op een bericht en open de link om de afbeelding te bekijken of het audiobericht te 

beluisteren. 
 Tik op "Opslaan" om de afbeelding of audio te downloaden. 
 

 
Visitekaartje Verzenden 

 
U kunt de visitekaartje van een contactpersoon delen met een ontvanger in 'Berichten'. 
 

 Tik links onderaan op  en tik op. 
 Selecteer "Tekst" (naam en nummer), selecteer een contact uit "Oproepen", "Groepen" of 

"Contacten" en tik vervolgens op "Toevoegen". Tik op om de naamkaart met tekst te 
verzenden. 

 Selecteer "vCard" (volledige versie van het visitekaartje), selecteer een contact en tik op 
"Toevoegen". Tik op  om vCard te verzenden. 

 Tik op vCard wordt weergegeven als een websitelink. U kunt de vCard in de browser 
bekijken en downloaden. 
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Berichten Blokkeren of Verwijderen 
 
 
Berichten Verwijderen 

 
U kunt berichten één voor één verwijderen of ze in batches verwijderen. 

 
1 Houd een bericht ingedrukt om te kopiëren, delen, verwijderen of aan favorieten toe te 

voegen, enz. 
2  Druk lang op een bericht om in batches opnieuw te posten, te verwijderen of toe te voegen 

aan favorieten. 
 
 
Conversatie verwijderen 

 
U kunt het gesprek met contacten verwijderen. 

 
 Zoek in de berichtenlijst de conversatie die u wilt verwijderen. 
 Houd de teksten ingedrukt en tik op "Gesprek verwijderen".  
 
 
Browser 
 
Op het net surfen 
 
Een Website bekijken 
 
Wanneer u de OPPO-browser gebruikt, kunnen de volgende bewerkingen u helpen bij het 
navigeren op de websitelink. 
 
 Een webpagina openen: zoek of voer een URL in, of bekijk de bladwijzers / geschiedenis. 
 Vernieuw het web: tik op het vernieuwingspictogram naast het zoekvak. 
 Veeg over scherm om te navigeren: ga naar [Instellingen]> [Veeg over scherm om te 

navigeren] om naar links te vegen om terug te gaan naar de vorige pagina of veeg naar 
rechts om vooruit te gaan naar de volgende pagina. 

 
 
Browser-ID wisselen (UA) 

 
Als u de pc-versie van internet wilt bekijken, kunt u de browseridentificatie (UA) wijzigen. 
 
 Ga naar [Instellingen]> [Browseridentificatie (UA)]. 
 Webpagina's kunnen niet automatisch worden aangepast aan het mobiele display na het 

overschakelen naar de pc-versie van UA 
 
 
Een Webpagina delen 

 
Tik op "Delen" om de huidige webpagina met uw vrienden te delen. 

 
 Tik op "Delen" onder aan de browser. 
 Kopieer de URL naar het klembord of deel de link rechtstreeks naar Berichten, Gmail, 

Facebook, enz. 
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Fotoloze modus 

 
Het bekijken van foto's via een mobiel netwerk kan gegevens in beslag nemen. Schakel de 
"Fotoloze modus" in om gegevens op te slaan. 

 
 Tik op "Fotoloze modus" onder aan de browser. 
 In de beeldloze modus worden afbeeldingen weergegeven wanneer Wi-Fi is 

ingeschakeld, terwijl ze niet worden weergegeven onder mobiele netwerken. 
 
 
Bladeren door tabbladen 

 
U kunt bladertabbladen gebruiken terwijl u meerdere websites bekijkt. 

 
Nieuwe Tabbladen Toevoegen 
 

Tik op "Multi-Window" en tik op  om een nieuwe tab toe te voegen. 

 
Tabbladen Bekijken 

 
 Tik op "Multi-Window" om alle tabbladen te zien die worden weergegeven, die worden 

weergegeven in de vorm van kaarten. 
 Tik op de kaart om één tabblad weer te geven. 
 Tik op de knop Terug om de huidige website te bekijken. 
 

 
Tabbladen Sluiten 

 
 Tik op het tabbladpictogram onderaan om alle geopende tabbladen te bekijken. 

 Om de tabbladen te sluiten, tikt u op  in de rechterbovenhoek of veegt u naar links of 
rechts op het tabblad. 

 Om alle geopende tabbladen te sluiten, tikt u op "Alles sluiten" aan de linkerkant van de 
browser. 

 
Zoeken 
 
Voer in de OPPO-browser een URL of trefwoorden in om websites of informatie te 
doorzoeken. 
 
Krijg snel toegang tot gekopieerde inhoud 

 
 Ga naar [Instelling]> [Snelle toegang tot / zoeken naar gekopieerde inhoud]. 
 Zoek trefwoorden of kopieer een URL, de browser toont de nieuwste inhoud op 

het klembord. Tik op "Zoeken" en ga. 
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Zoeken op de pagina 

 
 Druk lang ergens in het lege gebied en tik vervolgens op de optie die verschijnt als 

"Zoeken op de pagina". 
 Tik op "Zoeken op de pagina" en zoek de trefwoorden. De gerelateerde inhoud wordt 

gemarkeerd in blauwe kleur. 
 
 
Zoekmachine 
 
 Ga naar [Instellingen]> [Zoekmachine] om de zoekmachine te selecteren waarmee u 

wilt gebruiken. 
 OPPO-browser biedt vier zoekmachines: Google, DuckDuckGo, Yahoo en Bing. 
 
 
Reclame Blokkeren 
 
 
Als u geen advertenties wilt zien terwijl u door webpagina's bladert, kunt u "AD-blokkering" 
inschakelen. 
 
 Ga naar [Instellingen]> [AD-blokkering], schakel [AD-blokkering] en [Blokkeerherinnering] 

in. 
 Houd tijdens het bekijken van een webpagina de lege pagina ingedrukt en tik op 

"ADVERTENTIE blokkeren" om de webpagina toe te voegen aan "Blokkeringsbeheer". 
 Ga naar "Blokkeringsbeheer" en tik op "Bewerken" in de rechterbovenhoek om 

geblokkeerde sites te verwijderen. 
 
 
Privé Surfen 
 
U kunt de OPPO-browserinstellingen aanpassen om de privacy te beschermen. 

 
Gegevens wissen 

 
Ga naar [Instellingen]> [Gegevens wissen]. 
U kunt ervoor kiezen om invoergegevens, geschiedenis, webpagina's in de cache, cookies of 
andere gegevens op te schonen. 
 
 
Anoniem Surfen 

 
 Ga naar [Instellingen] > [Anoniem Surfen]. Uw browsen laat geen Surfgeschiedenis achter.  
 
 
Bestandsbeheer 
 
Mogelijk staan er veel bestanden op het apparaat. "Bestandsbeheer" helpt u bestanden efficiënt 
en gemakkelijk te vinden. 
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Snel bestanden sorteren 
 
Bestandsbeheer zal automatisch bestanden detecteren en sorteren. Bestanden worden 
weergegeven als audio, video, foto's, document, APK, downloads, clouddrive en aanbevolen 
apps. 
 
Snel sorteren van bestanden is toegankelijk via het snel sorteren item op de startpagina, waar 
bestanden worden beheerd via een eenvoudige en gemakkelijke interface. Alle afbeeldingen 
worden bijvoorbeeld weergegeven in 'Foto's'. 
Tik op "Recent" om recent gebruikte bestanden te zien. 
 
 
 
Mappenbeheer 
 
Tik op "Telefoonopslag" om bestanden te beheren via een hiërarchische 
weergave in de map. 
ColorOS 7.1 zal automatisch identificeren of een bestand is gemaakt door 
de app en het bestandstype. De mapattributie wordt rechts van de 
bestandsnaam gemarkeerd. 
 
De map 'Opnames' wordt bijvoorbeeld gemarkeerd als 'Opnames' waar alle 
audiobestanden zijn opgenomen door de 'Opname'-app. 
 
 
 
 
 
Instellen als privé 

 
U kunt een bestand instellen als privé, privébestanden worden niet weergegeven in 
Bestandsbeheer. U moet naar "Private Safe" gaan om het te bekijken. 
 
Lang indrukken om het bestand te selecteren. Tik op [Meer]> [Instellen als privé]. 
Om veilig toegang te krijgen tot de privé, houdt u "Recent" of "Categorieën" ingedrukt, of 
u kunt een snelkoppeling naar Private Safe aan uw bureaublad toevoegen om deze later te 
openen. 
 
Voor het eerste gebruik van Private Safe dient u een privacy wachtwoord in te stellen. 
Ga naar [Instellingen]> [Vingerafdruk, Gezicht & Wachtwoord]> [Privacy Wachtwoord].  
 
 
Telefoonbeheer 
 
" Telefoonbeheer" is een beveiligings- en optimalisatiecentrum. Het biedt 
handige tools zoals virusscan, schone opslag, privacyrechten, enz. 
 
Onderzoeken en optimaliseren 
 
Na het invoeren van "Telefoonbeheer", zal het systeem automatisch de 
algemene werkingsstatus detecteren en beoordelen. 
Tik op "Optimaliseren" onderaan de partituur om het systeem te 
optimaliseren. 



Pagina 80 van 113 
 

Geheugen Opschonen 

 
" Geheugen Opschonen " is een efficiënte en directe methode om het 
geheugen van uw telefoon op te schonen. 
U kunt ook openen via [Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > 
[Opslag] > [Opschonen]. 
 
 
The system will automatically analyze the file type, and categorize the apps 
cache, advertising cache, redundant installation packages, and uninstall the 
residues for system optimization. 
 
 
 
 
Privacyrechten 
 
Tik op "Privacyrechten" om de toestemming voor elke app te bekijken en te beheren. 
Sommige apps hebben bijvoorbeeld toegang nodig tot "Camera gebruiken". 
Een goede controle van de app-machtigingen kan het stroomverbruik optimaliseren en ook 
privacy openbaarmaking en financieel verlies voorkomen. 
 
 
Virusscanner 
 
Tik op "Virusscan" om een automatische virusscan te starten en de 
vermeende kwaadaardige apps en bestanden te detecteren. Indien 
gevonden, tik dan op het onderstaande pictogram om de schadelijke 
apps en bestanden op te schonen. 
Ga naar [Telefoonbeheer]> [Instellingen]> [Virusscanner]. U kunt 
verschillende antivirussoftware kiezen om het virus te scannen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betalingsbeveiliging 
 
 
Betalingsomgeving Controle 

 
Tik op "Betalingsbeveiliging" om een automatische systeem-
beveiligingscontrole te starten. De controle van de betaalomgeving zal 
bijvoorbeeld identificeren of het systeem is bijgewerkt met de nieuwste 
beveiligingspatches, of de huidige netwerkverbinding betrouwbaar is, of 
er kwaadaardige toepassingen zijn, enz. Zorg ervoor dat u uw 
persoonlijke eigendommen alleen betaalt of beheert als er een veilige 
betalingsomgeving.  
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Apps bewaakt door betalingsbeveiliging 

 
'Betalingsbeveiliging' beveiligt mobiele betalingen, internetbankieren, aandelen en andere apps 
om te voorkomen dat apps van derden de veiligheidsstatus van uw telefoon detecteren, 
waardoor uw betalingsproces mogelijk privé is en uw persoonlijke eigendommen worden 
bewaakt. 
 

 
Component Check 
 
"Component Check" is gelijk aan het veiligheidsonderzoekscentrum van een mobiele telefoon, als 
een manier om de potentiële veiligheidsrisico's te detecteren, evenals de defecten in zowel 
software als hardware.. 
 
 
Testen 

 
 Tik op "Start Check" om de test te starten. 
 Tijdens de detectie kunt u ervoor kiezen om enkele items over te 

slaan. 
 Na de test wordt een testrapport gegenereerd dat aangeeft of de 

huidige hardware en software van de telefoon goed werken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testverslagen 
 
Tik op "Records" om het vorige testrapport te bekijken. 
 
 
Thema Winkel 
 
In de "Thema Winkel" kunt u thema's, achtergronden en beltonen 
downloaden en wijzigen om uw telefoon aan te passen. 
 
 
Kopen e/o Bestanden downloaden 

 
U kunt de themanaam, stijl, kleur en ontwerper zoeken in het zoekvak 
bovenaan. Anders kunt u de beschikbare items in de Store bekijken.  
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Thema Instellen 

 
Ga naar [Thema Instellen]> [Mij]> [Mijn Bronnen] om de thema's te zien 
die je momenteel hebt. 
Thema's zijn onderverdeeld in "Systeemthema's" en "Gedownloade 
thema's". 
Een volledige reeks "Thema's" kan verschillende elementen bevatten, van 
het vergrendelingsscherm, de interface, de achtergrond van het 
startscherm tot pictogrammen en andere. Als u slechts enkele elementen 
wilt wijzigen, voert u een thema in en kiest u "Het thema toepassen op".  
 

 
 
 
 
 

Achtergrond instellen 

 
Ga naar [Thema Instellen]> [Mij]> [Mijn Bronnen]> [Achtergronden] om 
de wallpapers te zien die je momenteel hebt. Achtergronden zijn 
onderverdeeld in "Systeemachtergronden" en "Gedownloade 
achtergronden". 
Tik op "Toepassen" om de achtergrond in te stellen als "Achtergrond 
vergrendelscherm" "Achtergrond startscherm" of beide. 
U kunt ook afbeeldingen in "Foto's" instellen als achtergrond. 
Ga naar "Foto's" of "Bestandsbeheer", selecteer een afbeelding en tik op 
"Meer" om deze als achtergrond in te stellen.  
 

 
 
 
 

App Markt 
 
"App Market" is een officieel platform om verschillende apps te installeren en beheren. 
U kunt apps downloaden die u nodig heeft in App Market. 
Apps in App Market zijn gratis. Sommige app-ontwikkelaars kunnen echter een beperking 
instellen voor bepaalde specifieke functies in de app en deze in rekening brengen. Opgemerkt 
moet worden dat het de ontwikkelaar is die de vergoeding in rekening brengt. 
Als u App Market per ongeluk verwijdert, gaat u naar https://store.oppomobile.com/ om 
opnieuw te installeren. 
Op de startpagina ziet u enkele aanbevolen apps, namelijk "Home". Voer de trefwoorden in het 
zoekvak bovenaan in om naar gerelateerde apps te zoeken. 
 
 
 
Banner 

U ziet de laatste updates die worden aanbevolen door App Market in de banner. 

 
 
 
 
 
 

https://store.oppomobile.com/
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Games 

 
Selecties 

 
Bekijk, reserveer en installeer aanbevolen spellen. 

 
Categoriën 

 
U kunt games zoeken in verschillende categorieën op basis van uw voorkeuren, zoals actie, 
avontuur, arcade en meer. 
 
Apps 

 
Selecties 

 
Bekijk, reserveer en installeer aanbevolen apps. 

 
Categoriën 

 
U kunt apps in verschillende categorieën zoeken op basis van uw voorkeuren, zoals Beauty, 
Business, Comics en meer. 
 
Top 

 
App Market biedt u ook de meest gedownloade apps om uit de eerste hand updates te geven, 
waaronder "Bijgewerkt" "Trending" "Nieuw" "Hot Search". 
 
Mijn Informatie 

 
Tik onderaan op "Algemeen" om persoonlijke informatie, hulp, feedback en meer te zien. 
Beheer Persoonlijke Informatie: u kunt uw naam, alias, geboortedatum en meer bewerken. 
 
Apps beheren: u beheert geïnstalleerde apps en bekijkt app-updates.  
 
 
Muziek Party 
 
Met "Music Party" kunt u muziek afspelen op meer dan één apparaat tegelijk. 
 
 
Een Party Creëren 

 
1. Ga naar [Music Party]> [Create a Party].  
2. Selecteer de verbindingsmodus uit "Verbinden via persoonlijke hotspot" of 

"Verbinden via Wi-Fi", en tik vervolgens op "Volgende".  
3. Je ontvangt dan een QR-code waarmee je vrienden mee kunnen doen aan het feest 

door simpelweg de QR-code te scannen. Tik op "Gereed" om het koppelen te 
voltooien.. 
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4. Tik op "Nummers toevoegen" om nummers van uw apparaten te 
selecteren. 

5. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om de QR-code van de 
party te zien, en beheer vervolgens de afspeellijst of verlaat de 
partymodus. 

6. Tik op om de apparaten te zien die zich in de partymodus hebben 
aangesloten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan een Party deelnemen  

 
Als je wilt deelnemen aan een muziekfeest, voer dan het "Muziekfeest" in, tik op "Deelnemen 

aan een feestje" en scan de QR-code om deel te nemen aan het feest. Tik op in de 
rechterbovenhoek om de party te verlaten. 
 
 
Recorder 
 
U kunt de ingebouwde microfoon gebruiken om verschillende audio's op 
te nemen, waaronder dagelijkse gesprekken, lezingen, interviews of 
oproepen. 
 
Opname Standaard 

 
Tik op de rode stip onder aan de hoofdinterface van Recorder. 
Als u tijdens het opnemen overschakelt naar andere apps, gaat de 
opname door in de backstage. Om terug te keren naar "Recorder", tik je 
op de rode balk bovenaan het scherm of schuif je naar beneden om het 
meldingscentrum te openen en tik je op de lopende opnametaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opname van vergaderingen en interviews 

 
U kunt er ook voor kiezen om op te nemen in de modus "Vergadering opname" of "Interview 
Opname". Deze modi zijn geoptimaliseerd voor speciale gebruiksscenario's om betere 
opnameresultaten te creëren. 
 Opname van vergaderingen: het is geschikt voor conferenties met meerdere deelnemers. De 

verbeterde vocale opname-effecten kunnen worden gebruikt om duidelijkere stemmen van 
mensen op te nemen. 

 Interviewopname: het is geschikt voor dialoogscenario's. Plaats de bovenkant van de 
telefoon in de richting van de interviewer en de onderkant naar de geïnterviewde, om de 
microfoons aan beide uiteinden te gebruiken om het gesprek op te nemen. 
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Audio Beheer 

 
 De opgenomen audio wordt opgeslagen in [Bestandsbeheer]> [Audio], de standaardnaam 

van de opname wordt "REC + Eindtijd opname" genoemd. 
 Druk lang op een audiobestand om te delen, hernoemen, knippen en meer. 

 
Opname Markeren 

 
 Tik op de naam van een opname om de gedetailleerde afspeelinterface met golfvorm en 

voortgang te openen. 
 Tik op "Vlag" aan de linkerkant van Play / Pause om de belangrijke tijdpunten te markeren. 
 De standaardnaam van de gemarkeerde opname is ingesteld als "Mark + Number". Tik op 

het pictogram aan de rechterkant om de naam van het teken te wijzigen.  
 
 
Schermopname 
 
ColorOS 7.1 heeft een ingebouwde schermopnametool waarmee u video's, game-graphics en 
bedieningsstappen kunt opnemen, die u op sociale media met uw vrienden kunt delen. 
 
 
Schermopname Starten 

 
Vanuit het Controlecentrum 

 
 Schuif omlaag vanaf de bovenste meldingsbalk om het Control Center te 

openen. 

 Tik op  in de rechterbovenhoek. 

 Tik op  en de opname start automatisch binnen drie seconden. 

   U kunt tikken op  en naar de meldingsbalk slepen om het gemakkelijker te maken 
toegang tot schermopname. 

 
 
Vanuit de Slimme Zijbalk 

 
1. Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak]> [Slimme zijbalk]. 
2. Veeg over de slimme zijbalk en tik op "Schermopname" om het opnemen van het 

scherm te starten. 
De schermopname wordt automatisch gestopt en opgeslagen wanneer het 
videobestand de maximale grootte van 5 GB bereikt. Ondertussen wordt het 
schermopnameproces ook beëindigd als u het scherm vergrendelt, iemand belt of de 
telefoon uitschakelt. De opnames worden opgeslagen in "Foto's" in MP4-indeling. 
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Schermopname instellingen 

 
Ga naar [Instellingen]> [Aanvullende Instellingen]> [Schermopname]. 
 
 Videoresolutie: u kunt de videoresoluties schakelen tussen 480P en 720P. Als u de 

videoresolutie instelt op 480P, kan het bestand kleiner zijn, hoewel de kwaliteit lager kan 
zijn. 

 Schermtikken opnemen: tikjes op het scherm worden opgenomen om de gedetailleerde 
bewerkingen weer te geven, als een manier om beter te illustreren hoe u aan de telefoon 
werkt. 

 Camera aan de voorkant: je gezicht wordt opgenomen en op het scherm weergegeven in de 
vorm van een kleine cirkel, wat goed past bij degenen die de game live uitzenden.  

 
Eén hand modus 
 
U kunt inzoomen op het scherm voor bediening met één duim wanneer u de modus voor één 
hand inschakelt. Met de modus voor één hand kunt u met één hand sms'en, vooral wanneer u 
iets zwaars moet dragen of de openbare voertuigen moet nemen. 

 Schuif omlaag over het scherm om "Meldingscentrum" te openen, tik op  om alle 
pictogrammen uit te vouwen. 

 Tik op om eenhandige modus te activeren. 
 
 
Nadat de modus voor één hand is ingeschakeld, tikt u op de knoppen aan beide zijden om te 
schakelen tussen het scherm linksonder of rechtsonder. Tik op de knop bovenaan het scherm om 
de Eenhandige modus te verlaten. 
 
 
Focus modus 
 
Dompel uzelf onder in uw werk of studie met de focusmodus. In de Focus-modus speelt uw 
telefoon rustgevend omgevingsgeluid en blokkeert het oproepen en meldingen, zodat u zich 
kunt concentreren op de taken die voor u liggen. 
 
Focusmodus openen 
 
Ga naar het Control Center en kies Modus> Focusmodus. 
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De focusperiode instellen 
 
U kunt de focusperiode instellen van 5 minuten tot 180 minuten in het 
midden van het scherm. Tijdens de focusperiode zijn alle applicaties 
verborgen en uitgeschakeld en worden alle berichten en meldingen 
geblokkeerd. 
 
De focus atmosfeer selecteren 
 
U kunt een van de vier rustgevende omgevingen selecteren: 
omgevingsgeluiden, tarweveld, golven en zomernacht, vermeld onder de 
focusperiode..  
 
 
 
 
 
 
 
 
Focusschema's aanpassen 
 
U kunt op het pictogram bovenaan het scherm tikken om een focusschema 
aan te passen en uzelf aan te moedigen gefocust te blijven. 
 
Focus statistieken bekijken 
 
Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om Focus Statistieken te 
bekijken, inclusief de tijdsduur en het aantal keren dat je vandaag hebt 
gefocust en de tijd en het aantal keren dat je in totaal hebt gefocust.  
 
 
 
 
 
 
 
Waarschuwingen voor inkomende oproepen 
 
Als u in de focusmodus geen belangrijke oproepen wilt missen, kunt u in het scherm Telefoon op 

het pictogram  in de rechterbovenhoek tikken, Instellingen kiezen en Binnenkomende 
Oproepen  inschakelen, zodat u inkomende oproepen normaal kunt beantwoorden. 
 
 
Scherm-Uit Timer 
 
U hoeft niet elke keer op de aan / uit-knop te drukken als u de focustimer wilt controleren 

tijdens studie of werk. Tik op het pictogram  in de rechterbovenhoek, kies Instellingen 
en schakel de Binnenkomende Oproepen in. Vervolgens wordt de huidige focustimer 
weergegeven wanneer het scherm is uitgeschakeld (maar wordt niet weergegeven 
wanneer het batterijniveau laag is). 
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Slimme Services 
 
Rijden Modus 
 
"Rijden Modus" kan u helpen om inkomende oproepen en berichten gemakkelijker op te 
nemen tijdens het rijden, wat afleiding kan verminderen. 
 Voeg "Rijden Modus" toe aan het controlecentrum en schakel vervolgens de Rijden Modus in 

/ uit. 
 Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Rijden modus]. 
 Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Automatisch inschakelen bij 

verbinding met Bluetooth carkit].  
Bluetooth-carkits die eerder met uw telefoon waren verbonden, worden automatisch 
herkend als u Slim Rijden inschakelt. Als u niet rijdt, kunt u dit handmatig uitschakelen in de 
meldingsbalk of Instellingen. 

 
 
Niet Storen onder het rijden 

 
Als "Slim Rijden" is ingeschakeld, wordt alles behalve inkomende oproepen standaard gedempt. 
Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Niet storen onder het rijden]. 
 
 
Toegestane Oproepen 

 
U kunt aanpassen aan wie u hun oproepen toestaat, inclusief de oproepen "Van iedereen" 
"Alleen uit contacten" "Alleen uit favoriete contacten" of "Alle inkomende oproepen 
weigeren". 
 
 
Belsignaal voor herhaalde oproepen 

 
Schakel de functie "Belsignaal voor herhaalde oproepen" in om herhalende oproepen van 
hetzelfde nummer binnen 3 minuten mogelijk te maken. 
 
 
Automatisch bericht nadat een oproep is geweigerd 

 
Als "Automatisch bericht sturen nadat een oproep is geweigerd" is ingeschakeld, zal het 
systeem automatisch een sms beantwoorden nadat de oproep is geweigerd. U kunt ook 
de inhoud van de antwoordende teksten aanpassen. 
 
 
In-app spraak- en videooproepen blokkeren 

 
Als de rijmodus is ingeschakeld, worden stemmen en videogesprekken van WeChat 
en Messenger geblokkeerd. 
 
 
Banner Meldingen Blokkeren 

 
Als “Banner Meldingen Blokkeren” is ingeschakeld, worden meldingen gedempt en worden 
bannerherinneringen niet meer op het startscherm weergegeven. De herinneringen voor de 
wekker, timer en andere functies blijven echter weergegeven. 
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Rijden Assistent 

 
"Rijden assitent" kan u helpen bij het blokkeren van storingen en het afhandelen van inkomende 
oproepen om afleiding te verminderen. Voor uw veiligheid dient u zich tijdens het fietsen aan de 
relevante wet- en regelgeving en fietsrichtlijnen te houden. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Rijden modus]. 

 
Niet Storen  
 
Als "Rijmodus" is ingeschakeld, wordt alles behalve inkomende oproepen standaard 
gedempt. 
Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Slim Rijden]> [Niet storen 
onder het rijden]. 
 
 
Sta Oproepen toe van 

 
U kunt aanpassen aan wie u hun oproepen toestaat, inclusief de oproepen "Geen", "Iedereen" 
"Alleen contacten" of "Alleen favoriete contacten”. 
 
 
 
Belsignaal voor herhaalde oproepen 

 
Schakel de functie "Beltoon voor herhaalde oproepen" in om herhalende oproepen van 
hetzelfde nummer binnen 3 minuten mogelijk te maken. 
 
 
Automatisch een bericht sturen nadat een oproep is geweigerd 

 
Als "Automatisch een bericht sturen nadat een oproep is 
geweigerd" is ingeschakeld, zal het systeem automatisch 
een sms beantwoorden nadat de oproep is geweigerd. U 
kunt ook de inhoud van de antwoordende teksten 
aanpassen. 
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Telefoon Klonen 
 
Met Telefoon Klonen kun je alle gegevens die op je oude telefoon zijn opgeslagen (inclusief 
instellingen, foto's, contacten, apps) met een paar simpele tikken naar je nieuwe telefoon 
overbrengen. 
 

 
Importeren van een Android Telefoon 

 
De oude telefoon moet een "Telefoon Klonen" 
installeren. Houd er rekening mee dat beide apparaten 
voldoende zijn opgeladen. Als de oude telefoon de 
Telefoon Klonen-app niet installeert, tikt u op 
https://i.clonephone.coloros.com/download om te 
installeren. 
 Nadat u als prompt "Dit is de nieuwe telefoon" of "Dit 

is de oude telefoon" hebt geselecteerd, gebruikt u de 
app "Telefoon klonen" op de oude telefoon en scant 
u de QR-code op de nieuwe telefoon. 

 Eenmaal gekoppeld, zullen de apparaten automatisch 
de geselecteerde gegevens via een persoonlijke 
hotspot overbrengen. 

 
 
 
Importeren van een iPhone 

 
Om gegevens van een iPhone te importeren, moet u eerst de gegevens met iCloud 
synchroniseren. Tik op "Importeren van een iPhone" in de "Clone Phone" -app, log in op 
het iCloud-account van de iPhone om gegevens te importeren. 
 

https://i.clonephone.coloros.com/download
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ORoaming 
 
ORoaming biedt datapakketten van lokale providers terwijl u wereldwijd reist. Als u een 
datapakket koopt, krijgt u toegang tot internet zonder simkaart. 
 
Voer de volgende stappen uit om toegang te krijgen tot ORoaming 
voordat u naar het buitenland reist. 

 
 Open de datasupermarkt, selecteer het pakket dat u wilt kopen en tik 

op "Kopen" om de aankoop te voltooien. 
 Ga naar [ORoaming]> [Instellingen]> [Datapakket automatisch in- / 

uitschakelen]. Als het nog moet worden ingeschakeld, moet u het 
ORoaming-pakket handmatig inschakelen nadat u in het buitenland 
bent aangekomen. 
Een datapakket kan pas worden geactiveerd en op het netwerk 
worden aangesloten als u aankomt. Er is geen netwerk nodig om 
ORoaming te activeren. Eenmaal geactiveerd, kan het niet 
terugbetalen. Het duurt meestal 1 tot 3 minuten om een datapakket 
te activeren, afhankelijk van de lokale provider. 

 
 
Slimme Assistent 
 
 
Slimme gemaksdiensten 
 
De Slimme Assistent wordt weergegeven op het scherm nadat op het 
Startscherm van Links → Rechts wordt “Geveegd” en biedt slimme 
gemaksdiensten zoals snelle functies, reisplanbeheer en weersinformatie. 
 
Ga naar [Instellingen]> [Smart Services]> [Smart Assistant].  
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Zoeken 

 
Met 'Zoeken' kunt u snel apps, games, snelle apps en meer vinden op uw apparaat. Veeg het 
scherm helemaal naar rechts naar "Smart Convenience Services". Tik bovenaan op 'Zoeken' om 
te zoeken wat je nodig hebt, en tik op 'Afsluiten' in de rechterbovenhoek om het zoeken te 
stoppen. 
 
 
Permanente Diensten 

 
Permanente Services bestaan uit permanente Slimme Assistent, die functies kunt u bekijken en 
gebruiken. Bijvoorbeeld Step Tracker, Foto's, Favoriete contacten en meer. Permanente services 
in Slimme Assistent verschijnen alleen in specifieke scenario's. 

 
 Stappenteller 

"Step Tracker" toont het aantal stappen en de afgelegde afstand voor de dag. 
 Match (beschikbaar in India) 

Volg de wedstrijden waar je van houdt. Ontvang automatische updates van scores en 
schema's. 

 Favoriete contacten Met één tik uw favoriete contacten bellen. 
 Foto's 

Een snel overzicht van het laatste geheugen. 
 
 
Snelle functies 
 
Eén tik om veelgebruikte apps te openen, zoals "Scan DOC", "Foto vertalen", "Kaart scannen" en 
meer. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek van Snelfuncties om Snelfuncties in of uit te 
schakelen of functies toe te voegen / te verwijderen volgens uw gebruik. 
 
 
Slimme Scenario Services 

 
Slimme Scenario Service identificeert uw huidige scenario, zoals tijd en locatie om automatisch te 
verschijnen, te verdwijnen en te ordenen, en biedt de nuttige informatie waarover u zich zorgen 
maakt om uw leven gemakkelijker te maken. 
 Schema 

Als u schema's in Agenda hebt gemaakt, wordt gerelateerde informatie zoals tijd en thema 
weergegeven in Smart Scenario Services, voor het geval u belangrijke planningen vergeet. 

 Online bestelling (beschikbaar in India) 
Smart Assistant haalt uw online bestelinformatie op en geeft deze weer. 

 Reisplan (beschikbaar in India) 
Smart Assistant haalt bijgewerkte reisinformatie op en geeft deze weer. 

 
 
Slimme Assistent Kaarten Beheren 

 
Ga naar "Slimme gemaksdiensten" en tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om slimme 
assistent-kaarten te beheren. 
Tik op "Mijn" om Scene Smart Services en Permanente Services toe te voegen. 
U kunt ook verschillende kaarten toevoegen volgens "Aanbevolen", "Reizen", "Leven", "Gemak" 
en "Entertainment".  
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Maak uitstekende opnamen 
 
Leer hoe u de beste opnamen maakt 
 
Open "Camera" en begin met het maken van delicate en professionele foto's. Met ColorOS 7.1 
kunt u de opnamen verbluffender maken, omdat u de opnametimer, HDR, portretmodus, 
nachtscènemodus en time-lapse-fotografie kunt toepassen.  
 
 
Foto’s maken   
Helderheid aanpassen 
 
Open camera. Tik ergens in het frame om scherp te stellen. U kunt het scherpstelgebied 
aanpassen om te veranderen met waar u op het scherm tikt. Nadat u klaar bent met 
scherpstellen, houdt u het scherm ingedrukt en schuift u omhoog of omlaag om de helderheid 
aan te passen. 
 
 
In- en uitzoomen 
 

U kunt op de knop  tikken om op het object scherp te stellen. Het object zal zijn 
 
ingezoomd als u de knop omschakelt, en het zal omgekeerd zijn als u opnieuw schakelt. 
U kunt ook op het scherm knijpen om in of uit te zoomen. 
 
 
De flitser aan of uit zetten  
 

Tik op de zaklampknop  om de flitser in of uit te schakelen. U kunt de knop instellen voor 
verschillende toepassingen, waaronder "Uit", "Aan", "Auto" en "Licht invullen". Als u het instelt 
op "Auto", detecteert uw telefoon automatisch de lichtomstandigheden en bepaalt of flitser 
nodig is. Als je het instelt als "Invullicht", blijft de zaklamp aan om verlichting toe te voegen voor 
de opname. Het is aan te raden om 's nachts of in een slecht verlichte omgeving de flitser in te 
stellen op "Aan". 
 
 
Portret modus 
 
Met de PORTRET-modus kunt u gemakkelijk natuurlijkere en indrukwekkendere portretten 
maken. De portretbokeh-functie is beschikbaar voor zowel de camera aan de achterzijde als de 
camera aan de voorzijde en de mate van vervaging kan eenvoudig worden aangepast. Het 
systeem biedt vijf ingebouwde portretstijlen. 
 
Inschakelen: Open Camera en kies de PORTRET-modus onder aan het scherm. 

 
AI-verfraaiing 
 
De opgewaardeerde schoonheid is intiemer, kan niet alleen overeenkomen met 
verschillende huidskleuren in verschillende scènes en lichtomstandigheden, en 
gemakkelijk te openen met een make-up met één knop. Het past ook op intelligente 
wijze de schoonheidsintensiteit aan op basis van huidskleur en esthetische verschillen. 
Je schoonheid ga ik sublimeren. 
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U kunt 8 categorieën AI-ingeschakelde verfraaiing maken voor uw gezicht op de foto's. Tik op  
in de rechterbenedenhoek om de schoonheidsmodus te openen, waar je je gezicht kunt 
airbrushen, je ogen kunt vergroten, je gezicht slanker en meer gebeiteld kunt maken en 
retouches kunt toevoegen. Sleep de schuifregelaar op de knop van de camera om het niveau van 
de schoonheidsmodus aan te passen. 
 
 
 
Nacht Modus 
 
In de Ultra Night-modus maakt de camera 4 tot 5 continu-opnamen met verschillende 
belichtingen met AI-verbeterde algoritmische bewerkingen, in een poging om opnamen te 
combineren voor duidelijkere en helderdere foto's. 
 
De ingebouwde AI Ultra Clear Engine kan 21 categorieën scène-elementen identificeren met 800 
andere scènecombinaties. Bij het maken van foto's met de Ultra Night-modus herkent de camera 
de meest geschikte opnameoplossing en reconstrueert de kleurzweem op basis van de algehele 
kleuroptimalisatie, als een manier om de kleurexpressie onder verschillende 
lichtomstandigheden te verbeteren. 
 
OPPO Reno In de handheld-modus wordt een nachtfoto gesynthetiseerd door 3-8 foto's te 
synthetiseren met verschillende helderheid en duisternis. In de stand-modus kunnen maximaal 
17 foto's met verschillende helderheid en duisternis worden ondersteund voor synthese, en de 
beeldkwaliteit zal aanzienlijk worden verbeterd. 
 
OPPO Reno 10x Zoom verbetert fotografie, zelfs bij weinig licht 's nachts. Het zorgt voor een 
stabielere opname-ervaring, waardoor meer licht wordt vastgelegd en de foto's levendiger en 
helderder worden, zelfs 's nachts. Naast de hoge prestaties bij het maken van foto's in de 
dynamische nachtmodus, verhoogt OPPO Reno 10x Zoom ook portret wanneer het 's nachts 
wordt gemaakt, waardoor de opnameduur wordt verkort tot 1 tot 2 seconden. 
 
Het zelfontwikkelde algoritme voor zwakke beeldverbetering zorgt voor een helder en 
gestructureerd beeld, zelfs in extreme omgevingen waar het licht erg zwak is. Foto's zijn nooit 
aan beperkingen onderhevig en u kunt altijd en overal grote films maken. 
 
Note:  
Schud de telefoon niet en blijf stabiel terwijl u foto’s maakt Ultra Night-modus. 
 

Open "Camera", tik op  in de linker benedenhoek en kies "NACHT" (Ultra Night-modus is nu 
alleen beschikbaar op sommige OPPO-telefoons).  
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Kleurverbeterings Modus 
 
Wanneer u de modus Kleurverbetering inschakelt, stelt de camera de kleurverbetering in 
op levendig en helder, waardoor de kleuren van uw foto's opvallender worden. De modus 
Dazzle Color is niets anders dan het eenvoudig aanpassen van de verzadiging of het 
toevoegen van filters, maar het zal elke pixel polijsten om de kleuren te optimaliseren 

nadat is vastgesteld in welke fotomodus de foto is gemaakt. Tik op  de knop bovenaan 
het scherm om in te schakelen. 
 
 
Expert Modus 
 
Met de Expert-modus kunt u professionelere foto's maken met nauwkeurigere instellingen. 
Open "Camera", tik op "MEER" in de linker benedenhoek en kies dan "EXPERT". 
 
De opties die handmatig kunnen worden ingesteld, zijn onder meer gevoeligheid (ISO), sluitertijd 
(S), witbalans (WB), focus (AF / MF), belichtingscompensatie (EV), enz. Tik op elke optie en schuif 
de onderste schuifregelaar naar links of rechts. Pas specifieke waarden aan. Tik op de knop om 
de parameterwaarde om te schakelen tussen automatisch en handmatig. 
 
Gevoeligheidsaanpassing: hoe lager de ISO, hoe vloeiender de foto zal zijn. Hoe hoger de ISO, 
hoe luider de willekeurige achtergrondruis zal worden en hoe meer afleidend de kwaliteit zal zijn. 
 
De sluitertijd aanpassen: De sluitertijd bepaalt hoe lang de sensor wordt blootgesteld aan licht. 
Als je een foto maakt van een bewegend object, bijvoorbeeld een rennende kind, dan moet je de 
sluitertijd verhogen. 
 
Witbalans: Witbalans is nauw relevant voor de kleurtemperatuur. Onder verschillende 
lichtomstandigheden kunnen verschillende kleurzweem ontstaan. Het kan bijvoorbeeld een 
lichte blauwe zweem zijn onder de lichtbron van fluorescentielampen en een gele zweem onder 
de lichtbron van gloeilampen. Om de realistische kleurzweem te presenteren, kan het aanpassen 
van de witbalans er ook toe leiden dat de kleurtemperatuur verandert in koelere of warmere 
tinten. 
 
Scherpstellen: pas de scherpstelling aan om foto's scherper te maken. Kies ervoor om te 
focussen op een object met een wazige achtergrond of focus op een achtergrond met wazige 
objecten. 
 
Belichtingscompensatie: Zodra belichtingscompensatie is ingeschakeld, komt de camera 
automatisch met een geschikte parameter voor belichtingscompensatie, waardoor de foto's 
helderder of zwakker worden. 

 
Maak foto's met filters 
 
U kunt filters toevoegen terwijl u opnamen maakt en verschillende visuele effecten aanpassen. 
 

Tik op  in het bovenste gedeelte van het scherm om de gewenste filters te selecteren. 
 
Veeg naar links of rechts om filters te wijzigen, aangezien u deze in realtime kunt bekijken. U 
kunt direct opnamen maken nadat u hebt besloten welk filter u wilt gebruiken om uw opnamen 
te bewerken. 
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Een Panoramafoto maken 
 
Als het landschap niet vanuit een groothoeklens kan worden vastgelegd, profiteer dan van de 
panoramamodus tijdens het maken van foto's. 
 
Gebruik de camera aan de achterzijde voor panoramafoto's 
 
 Open "Camera", kies "PANO". 
 Tik op de sluiterknop, pan langzaam in de richting van de pijl en houd de pijl op de 

middellijn. Tik nogmaals op de knop om de pan af te maken. 
 Om in de andere richting te pannen, tikt u eerst op de pijl. 
 Als u foto's maakt van hoge gebouwen, draait u de telefoon in liggende stand door langzaam 

in de richting van de pijl te verschuiven. 

 
Gebruik een camera aan de voorzijde voor panoramafoto's 
 
 
U kunt ook de camera aan de voorzijde gebruiken om panoramafoto's te maken door de 
telefoon naar rechts of links te pannen. 
 
 
Tips voor panorama foto’s 

 
 You can take panorama photos from the furthest locations as long as the panorama allows. 

You may also stop the shooting by tapping the Shutter button. 
 Remember to pan the phone slowly to make sure that the camera captures as many details 

as it can and focuses better. This could also make the photos less blurring. 
 Avoid moving the camera up and down during shooting, otherwise, the photos may be 

formed unevenly. 
 
 
HDR 
 
HDR wordt High Dynamic Range Imaging genoemd. Wanneer HDR is ingeschakeld, reproduceren 
uw foto's een groter dynamisch bereik van helderheid, waardoor de foto's meer contrast krijgen 
en dichter bij wat de menselijke ogen zien. Tik op HDR, je kunt het instellen als "Aan", "Uit" of 
"Auto". 
 
 
Watermerk 
 
U kunt een watermerk aan uw foto's toevoegen. U kunt ook 
de auteur van foto's toevoegen. Opgemerkt moet worden 
dat elke foto wordt toegevoegd met het watermerk van de 
auteur zodra u de naam van de auteur upload. 
 
Open "Camera", tik op  in de rechter bovenhoek, voeg 
dan een atermerk toe of de naam van de eigenaar van de 
foto.  
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Gebaarbediening om een foto te maken 
 
Met de gebarenbediening kunt u selfies op lange afstand of groepsfoto's maken met een 
handgebaar. Geen extra aanraking aan de telefoon is vereist. U kunt een bepaald handgebaar 
maken en het schieten is voltooid. 
 
Ga naar de camera-instellingen en tik op "Gebaar om foto te maken" om automatisch 
fotograferen op basis van handgebaren in te schakelen. Als u deze functie voor het eerst 
gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om de gebarenbediening te voltooien. Je kunt 
alleen een hand opsteken als je 3 seconden naar de camera kijkt, daarna begint de camera 
automatisch te fotograferen. 
 
 
Video maken 
 
Tik op de opnameknop om te beginnen met het opnemen van video. Tik nogmaals om de 
opname te stoppen. Tik op "FOTO" om terug te schakelen naar de fotomodus. 
 
Standaard neemt video op met 30 fps (frames per seconde). Afhankelijk van uw model kunt u 
andere instellingen voor framesnelheden en videoresolutie kiezen. 
 
Hoe sneller de framesnelheid en hoe hoger de resolutie, hoe groter het resulterende 
videobestand. 
 
De videokwaliteit kan worden omgeschakeld van 4K / 1080p / 720p. 
 
Notitie: 
Slechts enkele modellen konden de videokwaliteit zelf instellen. 
 
Open "Camera", sleep de schuifregelaar onder aan de telefoon naar beneden om over te 
schakelen naar video-opname. 
 
Maak foto's terwijl u een video opneemt: u kunt ook op de sluiterknop in de linkerbenedenhoek 
van het scherm tikken om op te slaan als foto's terwijl u een video opneemt, en het fotograferen 
wordt niet onderbroken. 
 
 
Video Bokeh 
 
Na de achterkant wordt de onscherpte-aanpassing van de frontlens aan u overhandigd. 
Vervaging is krachtiger, zelfontspanner en hij is vrij om te fotograferen. Het probleem van valse 
en valse defecten is ook verbeterd, en de post-implementatie heeft het effect van overstraling 
en asymptotisch gevoel verder verbeterd. Wat nog verbazingwekkender is, is dat niet alleen het 
maken van foto's, maar ook het maken van video's wazig kan zijn. Terwijl de real-time 
achtergrond denkbeeldig is, is het onderwerp prominenter aanwezig. 
 
 
SLO-MO Video 
 
SLO-MO neemt een scène of object op met een normale actie of beweging en verandert deze in 
een video die op zeer lage snelheid wordt afgespeeld. U kunt de resolutieverhouding van de SLO-
MO-video aanpassen naar 720P of 1080P. Hoe hoger de resolutieverhouding, hoe meer ruimte 
het videobestand inneemt. 
Open "Camera", tik op "MEER" en selecteer "SLO-MO". 
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TIME-LAPSE Video 
 
TIME-LAPSE-video neemt een scène of object op met een langzame staat van verandering en 
verandert deze in een video die met hoge snelheid wordt afgespeeld. In de TIME-LAPSE-modus 
worden de video's gecomprimeerd tot de korte duur op basis van een tien-op-één-verhouding, 
ongeacht hoe lang de videoduur is. 
 
Als u een zonsondergang, verkeersstroom of andere ervaringen gedurende een bepaalde periode 
wilt vastleggen, moet u uw telefoon op een stabiele en veilige plaats plaatsen. 
 
Open "Camera", tik op "MEER", selecteer "TIME-LAPSE". 
 
Note: 
Niet alle OPPO-telefoons ondersteunen TIME-LAPSE-video. 
 
 
Een video bewerken 
 
Nadat u klaar bent met het opnemen van een video, kunt u de verschillende bewerkingen 
rechtstreeks op uw telefoon uitvoeren. 
Tik op "Bewerken" onder aan de video en ga naar de bewerkingsmodus. 
 
 
Een video bijsnijden 

 
Versleep een van de uiteinden van de frameviewer om onnodige delen te verwijderen of de 
videoduur te verkorten. 
 
 
Snelheid veranderen 

 
Kies de snelheid waarmee u de video wilt afspelen. Er zijn vijf verschillende snelheden, 
waaronder 0.25X, 0.5X, 1X, 1.5X en 2X. Je kunt de video in slow motion afspelen met de snelheid 
van 0,25x terwijl je in TIME-LAPSE-beweging bent als je de snelheid van 2X toepast. 
 
 
Een thema en filter toevoegen 

 
Als je klaar bent met het bijsnijden en het wijzigen van de snelheid voor de video, tik je op 
"Volgende" om meer thema's en filters toe te voegen. 
 
 
Een soundtrack toevoegen 

 
Om een video dynamischer te maken, kunt u ook een soundtrack toevoegen van zowel lokale 
muziek als systeemmuziek. 
 
 
Een speciaal effect toevoegen 

 

ColorOS 6 biedt twee soorten speciale effecten om de video beter te markeren, waaronder 

Close-up en Pulsatie. 

 Close-up: het videoframe wordt ingezoomd voor meer gedetailleerde opnamen. 
 Pulsatie: het ritme van regelmatig herhalende bewegingen. 
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Tekst toevoegen 

 
U kunt markeringen of ondertitels toevoegen aan verschillende frames in de video. 
 

 
Een watermerk toevoegen 
 
Voeg een watermerk toe met de locatie en datum van de video om in de linkerbenedenhoek van 
de video weer te geven. Tik na het bewerken op "Gereed" om de video op te slaan. 
 
 
Camera Instellingen 
 
Open "Camera", tik op  in de rechter bovenhoek om de camera instellingen aan te 
passen. 
 
 Format settings: You can set the photo ratio to 4: 3, 1: 1, full screen, and switch each time 

you Tap. 
 Countdown photo: After the countdown photo is turned on, pressing the shutter button will 

not take a photo immediately. You can set the time to 3 seconds or 10 seconds after each 
Tap to switch. 

 Touch to Take a Photo: Touch anywhere on the screen to start taking photos. 
 Volume Button: Set the Volume buttons to function as a shutter release or zoom controls. 
 Grid: Display gridlines to ensure the camera is leveled. 
 Shutter Sound: Make or mute camera shutter sound when capturing photos. 
 Location: Tag your photos with geo-locations. 
 
 Flip Selfie: Your selfies may look mirrored to what's actually taken. Turn on Flip Selfie to flip 

a mirror selfie image. 
 
 
Foto’s 
 
Alle foto's en video's worden weergegeven met de opnamedatum. 
 
 
Foto’s bekijken 

 
Knijp met twee vingers op het scherm om door de foto's in de tijdlijn van het jaar of de 
maand te kijken. Tik op de miniaturen om foto's op volledig scherm weer te geven. 
 
U kunt ook op het scherm knijpen door in of uit te zoomen om meer details van de foto's te zien. 
Veeg naar links of rechts om door foto's te bladeren. 
 
Tik op de foto's voor meer opties: 

 
 Delen: de foto naar andere gebruikers verzenden. 
 Favoriet: tik om de foto als favoriet in te stellen en te herstellen in het favoriete album. 
 Bewerken: tik om de foto te bewerken. 
 Verwijderen: tik om de foto te verwijderen. 
 Overige: u kunt ook een foto als achtergrond instellen, als avatar aan een contactpersoon 

toewijzen, deze privé of openbaar maken of meer informatie bekijken. 
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Foto’s delen 
 

Als je een foto naar je vrienden wilt sturen, tik je op  in de linker benedenhoek. 
Als je meer dan één foto of video wilt verzenden, selecteer ze dan in de miniatuurweergave en 

tik op  in de linkerbenedenhoek. 
 
Na het selecteren, kunt u ook het volgende doen, behalve ze naar uw vrienden sturen: 
 
 Stel ze in als privé 
 Voeg ze toe aan een album 
 Collage 
 Verwijderen 
 
"Albums" geeft alle foto's en video's weer in categorieën, inclusief camera-opnamen, 
screenshots, slimme albums, enz. 
 
 
Albums bekijken 

 
ColorOS 7.1 verdeelt foto's op intelligente wijze in meerdere albums, waardoor u gemakkelijk 
foto's kunt beheren en terugvinden. 
 
Alle foto's: alle foto's die op uw telefoon zijn opgeslagen 
Camera: alle foto's en video's die met de telefoon zijn gemaakt 
Screenshots: alle screenshots en screenshots van uw telefoon 
Favorieten: alle foto's en video's die u hebt opgenomen 
Video: alle videobestanden die op de telefoon zijn opgeslagen 
 
Onlangs verwijderd: alle foto's en video's die in de afgelopen 30 dagen zijn verwijderd, u kunt 
ervoor kiezen om het album te herstellen of permanent te verwijderen. 
 
Daarnaast biedt ColorOS 7.1 ook een slim album, waarin foto's en video's met betrekking tot 
mensen en locaties worden geordend. U kunt foto's en video's van bepaalde mensen of locaties 
bekijken. 
 
 
Een nieuw album maken 

 
U kunt nieuwe albums maken, los van de albums die door ColorOS zijn gemaakt 
 
Maak bijvoorbeeld een nieuw album met uw fotografie met de naam "Persoonlijk album". 
 

Ga naar [Foto's]> [Albums], tik op  in de rechterbovenhoek, typ een naam voor het nieuwe 
album en tik op 'Opslaan' 
 
Na het opslaan krijg je fotocategorieën die je naar je album kunt overbrengen. Kies gewoon de 
afbeelding of tik op "Alles selecteren" en vervolgens op "Opslaan". 

 
"Geheugen" analyseert uw foto's intelligent op basis van de opnamelocatie, de opnametijd en 
het opnamethema, en toont verschillende prachtige momenten in de vorm van video's. 
 
Tik op miniaturen om Herinneringen te openen en tik op Afspelen. Het speelt automatisch een 
filmachtige video af die is bewerkt met muziek en visuele effecten. 
Ga naar [Foto's]> [Verkennen]. 
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Een herinneringsalbum maken 

 
Je zou je eigen Herinneringsalbum kunnen maken. 
 
Voer [Foto's]> [Verkennen] in, tik op de rechterbovenhoek, tik op [Nieuw geheugen] om een 
geheugenalbum te maken, typ vervolgens een naam voor het geheugenalbum en selecteer niet 
minder dan 20 foto's. 

 
Pas het geheugenalbum aan 
 
U kunt de geheugenvideo ook bewerken of polijsten. Tik op "Spelen", tik op "Bewerken" in de 
rechterbovenhoek en begin met bewerken. 
 
 
Thema: kies uw favoriet uit de 10 thema's, waarbij elk thema overeenkomt met verschillende 
achtergrondmuziek en weergave. 
 
Muziek: voeg de muziek toe vanuit de ingebouwde opslag of upload een lokaal bestand. 
 
Titelafbeelding: selecteer een van uw favoriete titelafbeeldingen uit de geheugenvideo. 
 
Titel: Bewerk de titel van de geheugenvideo. 
 
Foto's: kies foto's om de weergavetijd in te stellen. Je kunt ze ook verwijderen als je denkt dat ze 
niet perfect passen in het thema van het Memory-album door in de rechter benedenhoek op 
"Verwijderen" te tikken. Tik op "X" om de foto's in batches te verwijderen. 
 
Duur: pas de duur van de video aan. De maximale duur is 48 seconden. 
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Opslag optimaliseren 

 
Schakel "Opslag optimaliseren" in om foto's en video's automatisch te synchroniseren om ruimte 
te maken voor andere bestanden. 
Open "Camera", tik op de rechterbovenhoek, tik op instellingen, tik op "Auto Sync", onderteken 
je HeyTap-account of Google-account en tik op "Optimaliseer opslag". 
 
Nadat u "Opslag optimaliseren" hebt ingeschakeld, worden foto's met de oorspronkelijke grootte 
gesynchroniseerd in OPPO Cloud en worden de foto's die op uw telefoon zijn opgeslagen, 
opgeslagen in een kleiner formaat, zodat uw telefoon meer opslagruimte heeft. 
 
Nadat u "Optimaliseer opslag" hebt uitgeschakeld, zal ColorOS 7.1 automatisch de foto's met de 
originele grootte voor u downloaden. 
 
 
Foto’s zoeken 

 
Met ColorOS 7.1 kun je foto's zoeken met de slimme zoekfunctie. 
Voer "Foto's" in en tik op de zoekbalk bovenaan om het zoeken naar foto's te starten. U kunt 
foto's bekijken die zijn geclassificeerd als Nieuwste, op gegevens, gebeurtenis / locatie en 
persoon. 
 
U kunt ook zoeken met trefwoorden zoals tijd, plaats of mensen om snel resultaten te vinden. 
Zoek bijvoorbeeld naar "Landschap" en bekijk de foto's die u tijdens het reizen hebt gemaakt. 
 
 
Soloop gebruiken om vlogs te maken 
 
Dankzij technologische vooruitgang in software en hardware hebben mensen nu overal de 
mogelijkheid om korte video's te maken van momenten in hun dagelijks leven. 
 
ColorOS 7.1 bevat een geheel nieuwe korte video-editor genaamd Soloop. Met Soloop kun je 
video's bewerken en binnen enkele seconden filters, muziek en effecten aan je video's 
toevoegen. Geweldige video's zijn slechts één tik verwijderd. 
 
 
Slim bewerken, een video maken met één tik 
 
Naast het automatisch creëren van prachtige verhalen, kunt u ook de 
krachtige bewerkingsfuncties van Soloop ervaren. De mobiele 
telefoon wordt een almachtige redacteur en realiseert je droom om 
regisseur te worden. 
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Materialen importeren 
 
Start Soloop, tik op Video maken en selecteer en importeer de vereiste video's en afbeeldingen. 
 
U kunt bestanden snel op type bekijken en selecteren, bijvoorbeeld Alles, Foto's en Video's. U 
kunt ook naar de Categorie-module vegen. Op dit scherm herkent Soloop automatisch meer dan 
80 beeldscenario's en 24 videoscenario's, en categoriseert op intelligente wijze grondstoffen, 
waarbij verschillende scenario's in het dagelijks leven uitvoerig worden behandeld.  
 
 
Videoformaat selecteren 
 
Soloop selecteert automatisch een geschikte weergaveverhouding op basis van het 
videomateriaal. U kunt de weergaveverhouding handmatig instellen op 1: 1, 4: 3, 3: 4, 16: 9 of 
9:16. Nadat het vereiste formaat is geselecteerd, worden de video en afbeeldingen automatisch 
bijgesneden. 
 
Een slim sjabloon selecteren 
 
Leer niet pijnlijk om te bewerken, maar een klein beetje, het zal 
automatisch de prachtige foto selecteren en de muziekritmekaart 
volgen om de prachtige blockbuster onmiddellijk te maken, zelfs als je 
moet beginnen, wanneer het genoeg uitstekende clips scant, zal het een 
prachtig verhaal op eigen initiatief. Het enige wat u hoeft te doen is 
exporteren en delen, en wachten op lof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialen Bewerken 

 
 Tik op Bewerken om de materialen specifieker te verwerken. 

Om materiaal toe te voegen, tikt u op het + -teken aan de linkerkant. 
 Om een materiaal te verwijderen, gaat u naar de corresponderende clip en tikt u op het 

verwijderpictogram. 
 Om een materiaal te knippen, gaat u naar de overeenkomstige clip en tikt u op het 

schaarpictogram om dit segment in tweeën te knippen. 
 Om de volgorde te wijzigen, houdt u een segment ingedrukt om naar het sorteerscherm te 

gaan. Houd het overeenkomstige materiaal ingedrukt om het te rangschikken. 
 Om de snelheid te wijzigen, tikt u op de gerelateerde clip en kiest u onder aan het scherm 

om de afspeelsnelheid te versnellen of te vertragen. 
 Om de duur te wijzigen, tikt u op de gerelateerde clip, houdt u de linkerkant of de 

rechterkant van de clip ingedrukt en schuift u naar binnen naar de gewenste positie. 
 Om het omgekeerde afspeeleffect toe te voegen, tik je op de gerelateerde clip, tik je op  

het pictogram om dit segment in omgekeerde volgorde af te spelen. 
 Om materialen te roteren, tikt u op de gerelateerde clip en tikt u op  het pictogram om 

dit segment 90 graden met de klok mee te draaien. 
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 Om een roterende animatie toe te voegen, tikt u op  het 
pictogram tussen twee materialen en voegt u hier een roterende 
animatie toe om de video vloeiender en levendiger te maken en 
het een geanimeerd effect te geven zoals een film.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een Filter selecteren 
 
Voeg een filter toe zodat de video en afbeeldingen een betere textuur 
hebben. 
 
Tik op Filter en selecteer er een voor de video. Er zijn meer dan 10 
filters beschikbaar. Nadat je een geschikt filter hebt geselecteerd, tik je 
nogmaals op het filter om de intensiteit aan te passen. 
 
 
 
 
 
 
 
Subtitels toevoegen 
 
Wil je ondertitels toevoegen zoals die in films en tv-series? Dit is 
gemakkelijk in Soloop. 
Tik op Ondertiteling en ga langs de tijdas naar het punt waar de 
ondertitel moet worden toegevoegd. Tik op Ondertitel toevoegen om 
naar het bewerkingsscherm te gaan, voer niet meer dan 100 tekens in 
en selecteer de lettertypekleur. Vervolgens wordt de ondertitel over 
de afbeelding weergegeven. U kunt op de ondertitel tikken om deze 
te vergroten, draaien, verplaatsen, opnieuw te bewerken of te 
verwijderen. 
 
Nadat de ondertitel is toegevoegd, wordt een ondertitellaag 
weergegeven in het video-bewerkingsgebied. U kunt de ondertitellaag 
ingedrukt houden en de tijdpositie wijzigen waarop de ondertitel 
verschijnt, en de linker- of rechterzijde ingedrukt houden en naar 
binnen schuiven om de duur van de ondertitel te verlengen of te 
verkorten..  
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Muziek toevoegen 
 
Tik op Muziek en voeg geschikte achtergrondmuziek toe aan de video. Soloop beveelt 
muziekstijlen aan op basis van de video-inhoud, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over 
de muziekkeuze. De muziekbibliotheek wordt regelmatig bijgewerkt en volgt trends om uw oren 
op elk moment tevreden te stellen. U kunt ook op Lokale muziek tikken om muziek toe te 
voegen die lokaal op de mobiele telefoon is opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een video genereren 
 
Als je klaar bent met bewerken, tik je rechtsboven op Genereren. Wacht even tot je video is 
afgerond. De video wordt automatisch opgeslagen in Foto's op uw mobiele telefoon. U kunt de 
video ook snel delen door OPPO Share, Facebook of Tik Tok te kiezen. 
 
 
De exportresolutie aanpassen 
 
Ga naar het startscherm van Soloop, tik op het 
pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek, tik op Resolutie 
exporteren en selecteer 1080p of 720p. 
 
Een Watermerk Toevoegen 
 
Ga naar het startscherm van Soloop, tik op het 
pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek en schakel Video 
Watermark in. Vervolgens wordt een Soloop-specifiek 
watermerk toegevoegd aan afbeeldingen in de video. 
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Mijn projecten bekijken 
 
Ga naar het startscherm van Soloop en tik op het pictogram in de rechter benedenhoek om al je 
projecten te zien. U kunt op een project tikken om het bewerkingsscherm te openen en door te 
gaan met bewerken. 
 
 
Game Beleving 
 
Hyper Boost 
 
Hyper Boost is een oplossing voor optimalisatie van resourceplanning op systeemniveau, 
ontwikkeld door OPPO. Hyper Boost versnelt de prestaties wanneer dat nodig is, waardoor het 
tweerichtingsgesprek in realtime tussen applicaties en systeembronnen kan worden 
gerealiseerd, waardoor uw telefoon soepeler werkt. 
 
 
Spelruimte 
 
OPPO mobiele telefoon biedt een speciale applicatie voor game-liefhebbers, namelijk Game 
Space. Het wordt automatisch op de telefoon geïnstalleerd met de game samen op één plek, wat 
handig is om het beheer van gametoepassingen te verenigen. Het biedt ook de prestatiemodus, 
afleidingsvrije modus, gameversnelling en andere functies om de beste game-ervaring voor jou 
te garanderen. 
 
De Game Space start automatisch de gamemodus wanneer u het spel start, waar de telefoon de 
CPU / GPU / opslag / netwerkfrequentie intelligent aanpast aan het spelscenario, zodat het spel 
op elk moment soepel verloopt en het stroomverbruik wordt verminderd. 
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Game Iconen op het starscherm verbergen 
 
Het is onhandig om te zoeken of de spelpictogrammen overal op het startscherm staan. 
"Gamespictogrammen op startscherm verbergen" maakt uw startscherm overzichtelijk en 
opgeruimd. 
 

Ga naar [Instellingen]> [Spelruimte]>  , schakel [Spelpictogrammen op beginscherm 
verbergen] in, waarna de spelpictogrammen voor de spellen niet langer op het beginscherm 
worden weergegeven. 
 
Note:  
spelpictogrammen keren niet terug naar de oorspronkelijke weergave, maar verschijnen op de 
laatste pagina van het startscherm. 

 
Spel Modus instellingen 
 
Game Space introduceert drie soorten prestatiemodi en een selectie van afleidingsvrije modi. U 
kunt op de pictogrammen links of rechts tikken om het menu te openen. 
 
In het middelste gedeelte bevindt zich een indicator die het resterende batterijverbruik en de 
huidige netwerklatentie aangeeft. Veeg vanaf de onderkant omhoog in het menu om meer 
nieuwe functies te laden. 
 
 
 Patroonaanpassing 

Competitive Mode verbetert de prestaties van de game-app, framesnelheid en 
aanraakrespons, waardoor je game-ervaring verder wordt verbeterd. De valkuil is 
echter dat er een hoger stroomverbruik zal zijn. Daarom wordt de patroonaanpassing 
aanbevolen voor sommige grote competitieve spellen. 
 
De gebalanceerde modus brengt de prestaties en het stroomverbruik in evenwicht, 
wat geschikt is voor de meeste lichtgewicht games. 
 
De energiebesparende modus verlaagt de gamekwaliteit, maar verlengt het 
batterijgebruik, wat wordt aanbevolen voor telefoons met een bijna lege batterij. 

 
 
Slimme dual-channel netwerkoptimalisatie 
 
Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog om het menu weer te geven en schakel Smart 
Dual-Channel Network in. Deze functie kan de WLAN-vertraging verder verminderen door het 
4G-netwerk te gebruiken. Dit verbruikt echter mobiele data. 

 
Helderheid vergrendelen tijdens gamen 
 
Gaming kan worden beïnvloed als het scherm plotseling dimt. Veeg vanaf de onderkant van het 
scherm omhoog om het menu weer te geven en schakel Helderheids slot in om de 
schermhelderheid tijdens het gamen te vergrendelen. Dit betekent dat de helderheid van het 
scherm niet meer automatisch wordt aangepast aan de lichtsensor, waardoor het scherm niet 
flikkert als de lichtsensor wordt geblokkeerd tijdens het gamen.. 
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Spel Assistent 
 
Tijdens het gamen gebruik je de side-to-slide handhouding met behulp van een Game Assistant. 
Het wordt weergegeven in een klein venster waar de gebruiker direct schermopname, opname, 
ophangen en andere gerelateerde functies kan inschakelen. 
 
Knop omzetten 
 
Ga naar [Instellingen]> [Game Space] en zet de knop met de titel [Game Assistant] aan. 
 
 
Oproepen en meldingen blokkeren 

 
Als je tijdens het gamen niet gestoord wilt worden, kun je Meldingen blokkeren inschakelen. 
 
Tik op het pictogram in de rechter benedenhoek om te kiezen of u inkomende oproepen wilt 
weigeren en of u inkomende oproepen en meldingen wilt blokkeren. 
 
 
 
Beantwoord oproepen in bannerbericht 

 
Wanneer je het spel in het landschap speelt, worden inkomende oproepen weergegeven als 
bannerbericht, kun je de oproepen beantwoorden of weigeren en wordt het spel niet 
gepauzeerd of gestopt. 
 
 
Inkomende Oproepen Weigeren 

 
Als je niet gestoord wilt worden door inkomende oproepen tijdens het spel, kun je "Oproepen 
weigeren" inschakelen. 
 
 
Schermopname 

 
In het menu van Game Assistant kun je screenshots maken of het scherm opnemen. 
 
 
Floating Window Chat 
 
Als je belangrijke berichten moet beantwoorden met behulp van Floating Window Chat, hoef je 
het spel niet meer te verlaten. De Game Assistant kan u helpen de berichten te beantwoorden 
zonder het spel te verlaten. 
 
Nadat u op de APP hebt getikt die in een zwevend venster moet worden weergegeven, 
verschijnt de APP als een klein venster aan de zijkant van het scherm, zodat u snel kunt reageren 
op Wechat-, QQ- of sms-berichten terwijl u games speelt. Alle applicaties die chat met zwevende 
vensters ondersteunen, worden weergegeven in de Game Assistant. 
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Spelmomenten vastleggen 

 
Je kunt hier al je gaming-hoogtepunten vinden. Houd het spelpictogram ingedrukt en tik op 
Schermopnames om alle schermopnamen en schermopnamevideo's te bekijken. 
 
Herstart, update, back-up, herstel en HeyTap Cloud 

 
Herstarten 
 
 
Stroom aan/uit 

 
Om uw telefoon uit te zetten: 

 
 Houd de aan / uit-knop ingedrukt totdat de schuifregelaar verschijnt. 
 Sleep de schuifregelaar naar beneden. 

Om uw telefoon in te schakelen, houdt u de aan / uit-knop ingedrukt totdat het OPPO-logo 
verschijnt. 

 
 
 
De telefoon opnieuw starten 

 
Houd de aan / uit-knop ingedrukt totdat de schuifregelaar verschijnt, sleep de schuifregelaar 
omhoog. Of houd de aan / uit-knop en de knop Volume omhoog langer dan 10 seconden 
ingedrukt om de telefoon opnieuw op te starten. 
 
 
Software Updates 
 
Het upgradeproces verbruikt uw mobiele gegevens niet. Maak een back-up van uw gegevens en 
zorg ervoor dat uw telefoon volledig is opgeladen voordat u een upgrade uitvoert. 
 
U kunt ColorOS 7.1 op de volgende manieren bijwerken. 
 
 
OTA Online Update 

 
ColorOS 7.1 downloadt automatisch de beschikbare updates terwijl het is verbonden met een 
netwerk, en u ontvangt een systeemmelding voordat u de nieuwe versie installeert. 
 
Anders kunt u uw telefoon handmatig bijwerken in [Instellingen]> [Software-updates]. 
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Lokale Update 

 
 Download het updatefirmwarepakket voor het overeenkomstige model van de officiële 

website van OPPO (https://community.coloros.com/forum.php?mod=phones). 
 Sla het firmwarepakket met het achtervoegsel OZIP op in de hoofdmap van het 

telefoonbestand. 
 Open "Bestandsbeheer", tik op de firmware en selecteer "Nu bijwerken". 
 Start uw telefoon opnieuw op na het updaten.  
 
 
Back up 
 
U kunt een back-up van uw gegevens maken naar de telefoonopslag of OPPO Cloud. 
 
 

Back-up naar telefoonopslag 

 
 Ga naar [Instellingen]> [Aanvullende instellingen]> [Back-up en 

herstel]. 
 Open "Back-up en herstel", tik op "Nieuwe back-up maken" en 

selecteer de gegevens waarmee u een back-up wilt maken.  
 
Alle gegevens worden opgeslagen in het telefoongeheugen. Kopieer 
alle back-upbestanden naar een extern opslagapparaat, computer of 
iets anders voordat u begint met het opschonen van de cache of het 
resetten van de gegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back Up naar HeyTap Cloud 
 
 Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]. 
 Activeer "Cloud Backup". 
 Om handmatig een back-up te maken, tikt u op "Nu back-up maken".  
 
 
Herstel 
 
U kunt uw gegevens en instellingen herstellen vanaf een back-up, of uw telefoon terugzetten 
naar de fabrieksinstellingen. Maak een back-up van uw gegevens voordat u de telefoon herstelt. 
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Herstel telefoon 

 
Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Back Up en herstel]. 

 
U heeft de volgende opties bij het herstellen van uw telefoon: 

 
 Alleen systeeminstellingen resetten: het zal de opgeslagen gegevens, inclusief foto's en 

muziek, niet verbruiken. 
 Gedownloade apps en app-gegevens wissen: bewaar gegevens (bijv. Foto's, liedjes). 
 Alle gegevens wissen: alle gegevens wissen, inclusief foto's en muziek. 
 De contacten en oproepgeschiedenis op deze telefoon wissen: contacten op de simkaart 

blijven behouden. 
 Wis de SMS- en MMS-berichten op deze telefoon: SIM-berichten op de SIM-kaart 

worden bewaard. 
 
 
 
Data herstellen 

 
Herstel vanuit het telefoongeheugen 

 
 Ga naar [Instellingen]> [Aanvullende instellingen]> [Back-up en herstel]. 
 Selecteer de gegevens die u wilt herstellen en tik op "Herstellen starten". 

 
Herstel vanuit de HeyTap Cloud 

 
 Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Cloudback-up]. 
 Selecteer de gegevens die u wilt herstellen en tik op "Start".  
 
 
App optimalisatie 
 
App reiniger 

 
Ruim de ongewenste cachebestanden op uw telefoon op. 

Open [Telefoon Manager]> [Cache Junk]. U kunt uit de volgende opties kiezen: 

 
 Opruimen met één tik 
 Maak alle app-gegevens schoon 
 Schone foto's 
 Maakt video's schoon 
 Schone audio 
 Schone bestanden 
 Schone inactieve apps 
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Slim Systeembeheer 

 
Dit is een nieuwe functie van ColorOS 7.1. Het Smart System Management zou op intelligente 
wijze de apps stoppen die al een tijdje nauwelijks zijn gebruikt, als een manier om het 
batterijgebruik te verlengen. 
 
 
Slimme Geheugen Compressie 

 
Dit is een andere nieuwe functie van ColorOS 7.1. Het werkt om inactieve apps te detecteren en 
het geheugen te comprimeren om ruimte te maken voor andere apps.  
 
HeyTap Cloud 
 
HeyTap Cloud Backup dient om een back-up te maken van uw contacten, sms-berichten, foto's, 
bestanden. 
 
HeyTap Cloud Activeren 
 
  Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]. 
  Voer de toegangscode voor het vergrendelscherm in en schakel "Cloudservice inschakelen" 

in. 
 
Het systeem start standaard de back-up van foto's, contacten, notities, agenda, bladeren door de 
geschiedenis en WLAN.  
 
 
Opslag optimaliseren 

 
Als de geoptimaliseerde opslag is ingeschakeld, worden de originele foto's opgeslagen in 
HeyTap Cloud, terwijl kleinere, duidelijk zichtbare versies van foto's op je telefoon worden 
opgeslagen om ruimte te besparen. 
 
Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Foto's]> [Opslag optimaliseren]. 
 
Indien uitgeschakeld, worden de originele foto's automatisch naar uw telefoon gedownload. 
 
Cloudopslag beheren 
 
HeyTap Cloud biedt 5G gratis opslag voor elke gebruiker. Als u meer cloudopslag nodig heeft, 
kunt u ongebruikte gegevens verwijderen of betalen voor de upgrade van meer opslagruimte. 
 
 
Controleer uw cloudopslag 

 
Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Beheren]. 

 
Maak cloudopslag vrij 

 
U kunt geen back-up maken van gegevens naar de cloud nadat de opslag vol is. U kunt de 
ongewenste gegevens verwijderen voor meer ruimte. Het wordt aanbevolen een back-up van uw 
apparaat te maken. 
 
 



Pagina 113 van 113 
 

Koop meer cloudopslag 

 
Elke gebruiker krijgt 5 GB gratis cloudopslag. U kunt meer ruimte kopen wanneer u dat nodig 
heeft. 
 
Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Upgrade Cloud Storage]. 
 
U kunt het opslagabonnement upgraden naar 50 GB, 120 GB of 1024 GB. U kunt elke maand, drie 
maanden, een half jaar of op jaarbasis voor verlenging betalen. 
 
 
Contacten Tijdmachine 

 
Telkens wanneer er wijzigingen zijn in contacten, wordt automatisch een record gegenereerd, 
zodat u de vorige status kunt herstellen. 
 
Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Meer]> [Tijdmachine].  
 
Ondersteuning & Service 
 
Contact OPPO Ondersteuning 
 
Neem per e-mail support.benelux@oppo.com contact op met het OPPO Ondersteuning Team of 
ga onlinenaar (https://support.oppo.com) om meer hulp te krijgen. 
 
Zelf Service 
 
Vind meer informatie over de gebruikershandleiding, de prijs van reserveonderdelen, de 
garantiestatus en meer. 
https://oppo.custhelp.com/ 
 
 
Hulp krijgen en ontdekken 
 
Bekijk de meest gestelde vragen over alle populaire onderwerpen van 
OPPO.https://oppo.custhelp.com/app/popular_faq 
 
 
Meer Informatie krijgen 
 
Bekijk meer relevante informatie en diensten over OPPO die beschikbaar zijn op de officiële 
OPPO-website https://www.oppo.com/nl/ 
 
ColorOS Facebook: http://bit.ly/ColorOS-FB 
 
ColorOS Twitter: http://bit.ly/ColorOS-TW 
 
ColorOS Instagram: http://bit.ly/ColorOS-INS  
 
ColorOS Youtube: http://bit.ly/ColorOS-YTB  
 
HeyTap Cloud 
Voor meer ondersteuning en service van OPPO Cloud, log in http://Cloud.heytap.com/ 
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