
::BONUS TOOLS EN

TIPS

U LEERT IN DIT BONUSHOOFDSTUK:
• Handige hulpjes kennen.

• Direct vanaf uw tablet afdrukken met Google Cloudprinter.

• Apps beheren.

• Van uw tablet een mobiele hotspot maken.

• Apparaten met elkaar verbinden met behulp van Bluetooth.

• De inhoud van uw tablet beveiligen.

• Energie besparen.

• Problemen oplossen.
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:: BONUS TOOLS EN TIPS

Een tablet heeft zo uit de doos al een aantal nuttige apps aan boord die nog niet allemaal aan bod zijn

gekomen. Verder is er aandacht voor de beveiliging van uw tablet en leest u hoe u problemen oplost.

Natuurlijk ontbreken de tips, trucs, handigheidjes en weetjes niet in dit bonushoofdstuk.

HANDIGE HULPJES
De belangrijkste apps zijn al besproken, maar uw tablet heeft nog een

paar nuttige apps die van pas kunnen komen. Deze zijn misschien niet

wereldschokkend, maar zeker handig, zoals de apps Mijn bestanden,

Calculator en Alarm.

SD_kaart formatteren?

Is de geheugenkaart niet voorzien van de juiste bestands-

structuur (FAT), dan verschijnt de vraag of u de kaart

opnieuw wilt formatteren. Weet u zeker dat er niets

belangrijks op de kaart staat, laat de kaart dan formatte-

ren. Controleer anders de inhoud van de kaart met de com-

puter en bewaar eventueel de inhoud op de computer. Of

gebruik een andere geheugenkaart voor de tablet.

MIJN BESTANDEN

Deze app gebruikt u voor het openen en beheren van bestanden die

op uw tablet zijn opgeslagen. Mijn bestanden lijkt op de Verkenner op

een Windows-computer of de Finder op een Mac.

Als u de app opent, ziet u links de aanwezige opslag (storage) en rechts

de inhoud van het geselecteerde item. De interne opslag heet Device

storage, hebt u een extra geheugenkaart geïnstalleerd, dan ziet u deze

hier ook vermeld. In de actiebalk ziet u de knoppen Zoeken, Opslag,

Weergave, Map maken en Menu. Tik op de naam van de kolom om de

inhoud daarop te sorteren, u ziet een klein pijltje met de sorteerrich-

ting achter de naam van de kolom. Tik nogmaals op de naam van de

kolom om de sorteerrichting om te keren.

Tik op een item in de kolom links en de inhoud verschijnt in het venster

rechts. Ziet u een plusteken op een map in de kolom links, dan wil dat

zeggen dat deze map submappen heeft. Tikt u op zo’n map, dan ver-

schijnen de submappen in de kolom links en in het venster rechts. Wilt

u de mappenstructuur weer sluiten, tik dan op de bovenliggende map.

Met een tik op de knop Terug opent u de bovenliggende map, maar

blijft de mappenstructuur geopend.
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Eigen mappen

U kunt weliswaar mappen maken, kopiëren en verwijde-

ren, maar het is slim om de standaardmappen intact te

laten. Maak uw eigen mappen voor uw gegevens met de

knop Map maken.
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Afbeelding 15.1

Bestandsbeheer op uw tablet met

Mijn bestanden.

Afbeelding 15.2

Een selectie bewerken.



Tik op de knop Menu, Selecteren of houd uw vinger op een item in het

venster rechts. Dan verschijnt er voor elk item een selectievakje. U

kunt alleen bestanden en mappen bewerken als u eerst een selectie

maakt. Schakel de selectievakjes in voor de items die u wilt bewerken.

Zodra u een selectie hebt gemaakt, verschijnen de knoppen Delen,

Verwijderen, Verplaatsen en Kopiëren in de actiebalk. Tik op de knop

Menu voor meer opties. Hebt u één bestand geselecteerd, dan kunt u

hier ook de naam wijzigen. U ziet linksboven in de actiebalk het aantal

geselecteerde items. Tik op de knop voor de bewerking die u op de

selectie wilt toepassen. Bent u klaar met het bewerken van de selec-

tie, tik dan op de knop Gereed.

Selectie ongedaan maken

Hebt u een aantal bestanden geselecteerd en wilt u de

selectie ongedaan maken? Tik dan op de knop met het aan-

tal geselecteerde items. U hebt dan de opties Alles selecte-

ren en Alles deselecteren. Of tik op de knop Terug, dan is

de selectie ook ongedaan gemaakt.
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Afbeelding 15.3

Welke opties u ziet als u op de knop Delen tikt, hangt af van

het soort items in de selectie. Hier de opties voor

afbeeldingen.

Afbeelding 15.4

Deze opties ziet u als u muziek wilt delen.



Downloads

De app Downloads toont welke bestanden u van internet

hebt gedownload en welke bestanden u vanuit andere toe-

passingen op uw tablet hebt opgeslagen. Deze bestanden

slaat uw tablet op in de map Download. Tik op een bestand

als u het wilt openen. Met de knoppen onderaan kunt u de

lijst leegmaken of sorteren. Hiermee verwijdert u geen

bestanden, daarvoor gebruikt u de app Mijn bestanden.

CALCULATOR

De app Calculator is de rekenmachine die u met uw tablet altijd bij de

hand hebt. Even snel de uitgaven optellen? Geen probleem. U ziet pre-

cies wat u hebt ingevoerd in beeld, dus u kunt snel kijken of u alles

goed hebt ingetikt. Afhankelijk van de stand van de tablet ziet u boven

of links de eerdere berekeningen. Veeg omhoog of omlaag door de

geschiedenis. Deze blijven zichtbaar totdat u op de knop Geschiedenis

wissen rechtsboven tikt. Zo kijkt u snel even na wat ook al weer de uit-

komst was van een eerder gemaakte som.

De calculator beschikt over vijftien wiskundige functies. Een uitleg van

deze functies valt buiten het bestek van dit boek. Ook hier hebt u de

geschiedenis van eerder gemaakte berekeningen bij de hand. Wel zo

handig, want u kunt de resultaten niet in het geheugen opslaan.
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Afbeelding 15.5

De app Downloads is een lijst met

opgeslagen bestanden.



ALARM

De app Alarm is de wekker van uw tablet. Stel de wekker in voor

belangrijke gebeurtenissen of om iedere morgen op tijd wakker te

worden. Het is maar net wat u wilt. U hoeft het overigens niet bij één

wekker te laten, u kunt verschillende wekkers onafhankelijk van

elkaar instellen.

Tik op de knop Toevoegen rechtsboven als u een wekker wilt toevoe-

gen. Stel de tijd in en tik op de dagen waarop de wekker moet afgaan.

Schakel het selectievakje in als u de wekker automatisch wilt laten

herhalen. Daaronder stelt u het volume in voor het weksignaal.

Tik op de knop achter Alarmtoon en kies een van de beltonen of selec-

teer een muzieknummer dat op uw tablet is opgeslagen. Schakel het

selectievakje bij Sluimeren in als u nog even door wilt soezen. Bij Duur

stelt u in hoelang u mag sluimeren en daaronder stelt u in hoe vaak dit

mag.
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Afbeelding 15.6

Natuurlijk heeft uw tablet ook een

rekenmachientje! Met de knop

rechtsboven wist u de geschiedenis.



De optie Slim alarm is een soort vooralarm. Dat wil zeggen dat de wek-

toon zachtjes begint en steeds luider wordt. Dit gebeurt voordat de

wektoon op de ingestelde wektijd afgaat. Voor Slim alarm stelt u het

tijdstip en de wektoon apart in.

Geef de wekker een naam en tik op de knop Gereed, daarmee slaat u

de wekker op. U kunt zoveel wekkers toevoegen als u wilt, elk met zijn

eigen instellingen.

Statuspictogram

Hebt u een wekker ingesteld, dan kunt u de app Alarm

gewoon sluiten. Er verschijnt een statuspictogram van een

wekkertje om u eraan te herinneren dat de wekker actief

is.

Gaat een wekker af, dan sleept u de knop met het kruis uit de cirkel om

het alarm te stoppen. Als de optie Sluimeren is ingesteld, dan sleept u

de knop zZ buiten de cirkel om nog even door de soezen. De ingestelde

wektoon klinkt opnieuw na de instelde tijdstuur.

U schakelt de wekker in of uit met een tik op deze wekker. Het wekker-

pictogram is grijs bij een uitgeschakelde wekker en groen bij een inge-

schakelde wekker. Houd uw vinger op een wekker als u deze wilt

bewerken of verwijderen. Tik op de knop voor de gewenste optie.
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Afbeelding 15.7

Stel de wekker net zo in als u wilt en

kies een muziekje als weksignaal of

gebruik een beltoon.
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Afbeelding 15.8

Veeg over het instelscherm om de

andere opties te zien.

Afbeelding 15.9

De wekker loopt af. Afzetten of nog

even doorsoezen?



WERELDKLOK
De app Wereldklok toont de lokale tijd voor de ingestelde steden. Zo

voorkomt u dat u iemand – weliswaar per ongeluk – uit bed belt. Tik op

de knop met de wereldbol in de actiebalk als u een klok wilt toevoe-

gen. Typ de naam van de stad en tik op de knop Toevoegen (met het

plusteken). De geselecteerde steden verschijnen onderaan het

scherm en op de wereldkaart verschijnt een stip. De klokken staan in

volgorde van toevoegen.

U kunt net zoveel steden toevoegen als u wilt, maar u ziet er maar drie

tegelijk in beeld. Veeg naar links of naar rechts over de steden om de

andere steden te zien. Tik op een klok en de plaats verschijnt op de

kaart en toont meer informatie. Ziet u een zonnetje naast de tijd, dan

wil dat zeggen dat het daar zomertijd is.

Houd uw vinger op een klok zodat de selectievakjes verschijnen. Selec-

teer de klokken die u niet langer wilt zien. Tik op de knop Verwijderen

om de selectie te verwijderen. Wilt u de instelling voor de zomertijd

wijzigen? Houd dan uw vinger op de klok en tik op Zomertijd instellen.

Tik op de knop Menu, Volgorde wijzigen, dan kunt u de klokken ver-

slepen. Tik op de knop Gereed als de volgorde naar wens is.
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Afbeelding 15.10

ven Adelaide bellen, maar hoe laat is

het daar eigenlijk?



GOOGLE CLOUDPRINTER
Direct afdrukken vanaf uw tablet, dat kan als de nieuwste versie van

Android (4.4) op uw tablet staat. En als u een geschikte printer hebt.

Deze mogelijkheid gaat als Google Cloudprinter door het leven.

Google Cloudprinter maakt uw printers beschikbaar via internet. Dat

wil zeggen dat u de printer thuis of op uw werk kunt gebruiken als u

wilt afdrukken met uw tablet. Het makkelijkste gaat dat als u beschikt

over een zogenoemde Cloudprinter. Zo’n printer heeft rechtstreeks

toegang tot internet, dus zonder tussenkomst van een computer. Als u

zo’n printer hebt, raadpleeg dan de handleiding hoe u deze printer

toevoegt aan Google Cloudprinter.

Als alternatief kunt u de printer gebruiken die u al met de computer

gebruikt. Daarvoor moet u dan wel de browser Chrome (op de compu-

ter) installeren. Vervolgens installeert u uw printer vanaf de computer

als Cloudprinter. Dat doet u zo:

1 Open Chrome en ga naar Instellingen.

2 Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.

3 Scrol naar Google Cloudprinter en klik op de knop Aanmelden bij

Google Cloudprinter.

4 U moet zich nu aanmelden met uw Google-account.

5 Selecteer de printer(s) die u wilt koppelen en klik op de knop Prin-

ter(s) toevoegen.
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Afbeelding 15.11

Tik op een klok als u meer informatie

wilt zien.

Afbeelding 15.12

Direct vanuit een app afdrukken.



6 U krijgt een bevestiging dat Google Cloudprinter is ingeschakeld.

U kunt uw printer nu gebruiken vanaf uw tablet, mits u met hetzelfde

Google-account bent aangemeld. Controleer eerst bij Instellingen,

Verbindingen, Meer netwerken, Afdrukken of Cloudprinter is inge-

schakeld. Schakel deze service in met de schakelaar. U kunt uw printer

nu beheren bij in Chrome bij de geavanceerde instellingen ziet u nu de

knop Uw printers beheren.

Als uw printer offline is, blijft de printopdracht wachten totdat de

printer weer online is.
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Afbeelding 15.13

Bij de instellingen ziet u of

Cloudprinter is ingeschakeld.

Afbeelding 15.14

Geen Android 4.4 en toch afdrukken

met Cloudprinter.



Cloudprinten voor iedereen

In de Play Store staat de app Cloudprinter van Google. Als

uw tablet (nog) niet voorzien is van Android 4.4, dan kunt u

met deze app toch afdrukken met Cloudprinter. Als alter-

natief kunt u ook een app speciaal voor uw printer installe-

ren. De meeste printerfabrikanten hebben daar een app

voor.

ANDROID APPARAATBEHEER

De Google Instellingen brengen alle instellingen voor de Google-apps

samen. De meeste van deze instellingen hebt u al ontdekt bij de ver-

schillende apps. Maar twee onderdelen zijn nog niet aan de orde

geweest. De advertenties en Android Apparaatbeheer.

Android Apparaatbeheer is een manier om uw apparaat op afstand

terug te vinden en eventueel te vergrendelen of te wissen. Daarvoor

koppelt u uw tablet aan uw Google-account en u schakelt Android

Apparaatbeheer in. U opent Google Instellingen, Android Apparaat-

beheer en u schakelt de opties De locatie van dit apparaat op afstand

bepalen en Vergrendelen en wissen op afstand toestaan in.

Als u uw tablet kwijt bent, kunt u met Android Apparaatbeheer uw

tablet opzoeken. Dat kan op twee manieren: op internet of met een

ander Android-apparaat.

• Internet Meld u aan met uw Google-account op de site van

www.android.com/devicemanager. U ziet de aan uw account

gekoppelde apparaten. U hebt drie mogelijkheden: Bellen, Ver-

grendelen en Wissen.
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Afbeelding 15.15

Opsporing verzocht. Gebruik internet

of een ander Android-apparaat om

uw tablet terug te vinden.



• App Hebt u meer Android-apparaten, dan installeert u de app

Android Apparaatbeheer. U meldt zich aan en u ziet de apparaten

op de kaart. Ook nu hebt u dezelfde mogelijkheden.

Kiest u de optie Bellen, dan zal de tablet gedurende vijf minuten op

volle sterkte een beltoon laten horen, zelfs als de tablet is ingesteld op

stille modus. Met de optie Vergrendelen stelt u een nieuw wacht-

woord in voor de tablet en wordt deze meteen vergrendeld. Kiest u

voor Wissen, dan worden alle gegevens definitief gewist en keert uw

tablet terug naar de fabrieksinstellingen.

Als de tablet offline is of uitgeschakeld, dan worden deze acties pas

uitgevoerd als het apparaat wordt ingeschakeld en er weer een inter-

netverbinding is.

Hebt u het apparaat verborgen op Google Play, dan ziet u het ook

niet in Android Apparaatbeheer. Deze instelling vindt u op de site

www.play.google.com/settings in de kolom Zichtbaarheid.

ADVERTENTIES

Bent u niet zo dol op advertenties? Helaas, als u zich op internet

begeeft, wordt uw surfgedrag vastgelegd en wordt een profiel van u

gemaakt.
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Afbeelding 15.16

Schakel Android Apparaatbeheer wel

in, anders werkt het zeker niet.

Afbeelding 15.17

De instellingen voor advertenties.



Aan de hand van dat profiel krijgt u dan allerlei advertenties te zien.

Apps doen dat ook, daarvoor gebruiken ze uw advertentie-ID. Geluk-

kig bent u niet helemaal aan de wolven overgeleverd. U hebt verschil-

lende mogelijkheden om het soort advertenties te beïnvloeden. Aan u

de keuze.

Open Google Instellingen en tik op Advertenties.

• Bovenaan ziet u uw advertentie-ID. Tik op Advertentie-ID opnieuw

instellen, daarmee begint u weer met een schone lei.

• Als u geen advertenties wilt zien die gebaseerd zijn op uw surf-

gedrag, dan schakelt u dat eenvoudig uit. Schakel het selectievakje

in bij de optie Afmelden voor op interesses gebaseerde adverten-

ties.

• U ziet onderaan Advertentie-instellingen. Hiermee gaat u naar een

website waar u de instellingen kunt bekijken en eventueel aan-

passen.

APPS BEHEREN

Niet te verwijderen

Standaardapps kunt u niet verwijderen. Deze apps kunt u

hooguit uitschakelen. U ziet ze dan niet langer in het

scherm Apps. Hoe u een app uitschakelt, hebt u in hoofd-

stuk 12 gezien.

MISDRAGINGEN STOPPEN

Als een app de boel in het honderd gooit, dan is het soms noodzakelijk

de app te stoppen. Dat doet u zo:

1 Tik op de knop Apps.

2 Tik op de app Instellingen, Applicatiebeheer.

3 Veeg naar links of naar rechts totdat u de categorie Actief op het

scherm hebt.

4 Rechtsboven staat nu de knop Processen in cache tonen. Als u

daarop tikt, verandert de knop in Services in gebruik tonen. Met

deze knop schakelt u tussen de twee weergaven. Deze weergaven

laten zien hoeveel geheugen de apps gebruiken.

5 Tik op de zich misdragende app, proces of service.

6 In het volgende venster tikt u op de knop Stoppen.

7 U kunt ook op de knop Rapport tikken als u de ontwikkelaar een

bericht wilt sturen over zijn misdragende app.
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Opnieuw starten

Het stoppen van een app, het ingrijpen in een proces van

het besturingssysteem of een service, kan problemen ver-

oorzaken bij andere toepassingen en functies. In dat geval

is het noodzakelijk om de tablet opnieuw te starten om

daarmee het probleem op te lossen.

MOBIELE HOTSPOTS
Geen Wi-Fi-netwerk binnen bereik? Dan is het fijn als uw tablet

beschikt over een simkaart, zodat u het mobiele datanetwerk kunt

gebruiken. Is uw tablet niet geschikt voor het mobiele datanetwerk,

maar uw telefoon wel? En kunt u uw telefoon als mobiele hotspot

gebruiken? Schakel dan op uw telefoon tethering in. Deze optie heet

ook wel persoonlijke hotspot of draagbare hotspot.

Geef uw draagbare hotspot op de telefoon een naam en wachtwoord.

Is deze optie ingeschakeld, dan ziet u op uw tablet een nieuw Wi-Fi-

netwerk. In dit voorbeeld heet het netwerk Belly. Meld u aan met het

wachtwoord dat u op de telefoon hebt ingesteld en u kunt met uw

tablet surfen via uw telefoon.
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Afbeelding 15.18

Veroorzaakt een zich misdragende

apps problemen? Spoor de

boosdoener op in de lijst. Wissel

eventueel naar de lijst met services.

Afbeelding 15.19

Tik op de boosdoener en tik hier op

de knop Stoppen.



Alternatieve hotspot

Hebt u een tablet zonder simkaart en geen slimme telefoon

met mobiel internet? Bent u wel vaak op stap met uw

tablet? Dan is de aanschaf van een MiFi-router wellicht de

moeite waard. Een MiFi-router zet een mobiele data-

verbinding om in een Wi-Fi-hotspot. Het is een kastje met

een sleuf voor een simkaart voor het mobiele datanetwerk.

De MiFi-router is niet eenkennig, er zit geen simlock op,

dus u zit niet vast aan een bepaalde provider. Gebruik

bijvoorbeeld de simkaart van uw mobieltje of neem een

specifieke datakaart (abonnement of prepaid). Ook handig

in het buitenland, daar koopt u een prepaidkaart voor uw

internet onderweg. Zo maakt u van elke 3G-verbinding uw

eigen Wi-Fi-hotspot waarmee u uw tablet of elk ander

apparaat via Wi-Fi verbindt met internet. Het mooie is dat

u deze draagbare hotspot ook met anderen kunt delen.

UW TABLET ALS MOBIELE HOTSPOT

Is uw tablet voorzien van een simkaart, dan kunt u de tablet ook inzet-

ten als mobiele hotspot. Dat wil zeggen dat uw tablet het mobiele

datanetwerk gebruikt om andere apparaten van internet te voorzien.

Dat is handig als u voor uw computer internet nodig hebt, maar geen

Wi-Fi-netwerk bij de hand hebt. U stelt dit als volgt in.
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Afbeelding 15.20

De telefoon Belly fungeert als Wi-Fi-

hotspot voor de tablet. Ideaal als u

geen mobiel datanetwerk op uw

tablet hebt, maar wel op uw

telefoon.

Afbeelding 15.21

Uw eigen draagbare hotspot



1 Open Instellingen, Meer instellingen.

2 Tik op Tethering en draagbare hotspot, Draagbare Wi-Fi hotspot.

3 Schakel de schakelaar in naast Draagbare Wi-Fi hotspot.

4 Tik op Configureer om de netwerkinstellingen in te stellen.

• Netwerk-SSID U ziet hier de toestelnaam, u kunt deze bewer-

ken. Voor andere apparaten is dit de naam van het Wi-Fi-net-

werk.

• Mijn apparaat verbergen Hiermee voorkomt u dat andere

apparaten uw mobiele hotspot zien.

• Beveiliging Selecteer hier het beveiligingstype.

• Wachtwoord Typ een wachtwoord voor het netwerk, zo voor-

komt u dat iedereen toegang krijgt tot uw hotspot.

• Wachtwoord tonen Hiermee kunt u kijken welk wachtwoord u

hebt getypt.

• Geavanceerde opties weergeven Is er geen goede verbinding

met de hotspot, dan selecteert u hier een ander kanaal.

5 Tik op Opslaan.

Nu ziet u op een ander apparaat uw tablet als beschikbaar Wi-Fi-net-

werk en kan – na het ingeven van het wachtwoord – verbinding

worden gemaakt.
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Afbeelding 15.22

Zet uw tablet met mobiel internet in

als draagbare hotspot.



Natuurlijk gaat dat ten koste van uw databundel, dus houd het gebruik

in de gaten. Of beperk het delen van uw mobiele hotspot tot opgege-

ven toestellen.

BLUETOOTH
Bluetooth is een manier om apparaten draadloos met elkaar te verbin-

den. U kunt met Bluetooth bijvoorbeeld een toetsenbord of headset

met uw tablet verbinden. Verder kunt u met Bluetooth een verbinding

opzetten om gegevens uit te wisselen. Die optie ziet u in verschillende

apps bij Delen. Maar voordat u daarvan gebruik kunt maken, moet u

eerst Bluetooth inschakelen op uw tablet:

1 Tik op Apps.

2 Tik op Instelllingen.

3 Schakel de optie Bluetooth in onder het kopje Draadloos en

netwerk.

4 Tik op Bluetooth om uw tablet en gevonden apparaten zichtbaar te

maken.

Bluetooth naam

Zijn er meer mensen met dezelfde tablet in de buurt? Geef

dan uw tablet een eigen naam. Zo weet u zeker dat u ver-

binding maakt met het juiste apparaat. Tik op de knop

Menu en tik op Naam van tablet wijzigen. Typ een naam

en tik op OK.
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Afbeelding 15.23

De lijst met beschikbare apparaten.

Voorbereiden voor koppeling.



5 Schakel het selectievakje in achter uw tablet, anders is de tablet

alleen zichtbaar voor al gekoppelde apparaten en niet voor nieuwe

apparaten.

6 Schakel – als dat nodig is – Bluetooth in op het andere apparaat.

7 Voordat u verbinding kunt maken, moet u de tablet en het appa-

raat eerst koppelen. Is de koppeling (pairing) eenmaal tot stand

gebracht, dan herkennen de gekoppelde apparaten elkaar totdat u

de koppeling opheft. Uw tablet scant nu of er andere Bluetooth-

apparaten aanwezig zijn.

8 Ziet de tablet het andere apparaat niet, terwijl Bluetooth daarop

wel aanstaat? Tik dan op de knop Scannen.

9 Tik in de lijst met gevonden apparaten op het apparaat waarmee u

wilt koppelen, in het voorbeeld is dat een telefoon.

10 U ziet een code. Controleer of u diezelfde code ook op uw telefoon

ziet.

11 Tik op de knop OK op uw tablet en op uw telefoon.

U zet op dezelfde manier ook andere Bluetooth-koppelingen op. Soms

moet u daarvoor een code op uw tablet invoeren. Er is niet altijd een

code op beide apparaten zichtbaar; dat gaat bijvoorbeeld bij een

headset een beetje moeilijk.

Is de koppeling eenmaal tot stand gebracht, dan herkent uw tablet dit

apparaat voortaan direct als het binnen bereik is. Tik op een gekop-

peld apparaat om de verbinding te activeren. Pas dan kunt u het

gekoppelde apparaat gebruiken, bijvoorbeeld om gegevens uit te wis-

selen, naar muziek te luisteren of tekst invoeren met een Bluetooth

toetsenbord.
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Afbeelding 15.24

Koppelen met een telefoon.

Afbeelding 15.25

Gekoppelde en verbonden

apparaten. Alleen verbonden

apparaten zijn actief.



Snelle instellingen

Gebruik de knop Bluetooth van de snelle instellingen in het

meldingenpaneel. Daarmee activeert u Bluetooth en vindt

u de beschikbare apparaten ook. Is er al een koppeling, dan

werkt dit op alle modellen. Is er nog geen koppeling en lukt

het niet om een verbinding tot stand te brengen? Houd dan

uw vinger op de knop Bluetooth, daarmee opent u de Blue-

tooth-instellingen. Tik op het apparaat waarmee u wilt ver-

binden en klaar is Kees!

BEVEILIGING
Op uw tablet staat natuurlijk veel meer dan alleen mediabestanden.

Denk aan e-mail, contactinformatie, afspraken, agenda’s en meer

informatie die u liever vertrouwelijk houdt. In hoofdstuk vier hebt u de

schermvergrendeling ingesteld. Maar er is meer mogelijk om uw

tablet en uw gegevens te beschermen. Gebruik de beveiligingsmoge-

lijkheden, zeker wanneer u regelmatig op pad bent met uw tablet. U

stelt dat in bij Instellingen, Beveiliging.

VERSLEUTELEN

Versleuteling of encryptie gaat een stap verder. Android biedt de

mogelijkheid om de hele tablet met alle gegevens te versleutelen

(encryptie). Zelfs als u de tablet verliest, zijn uw gegevens voor de vin-

der onleesbaar. Telkens als u de tablet inschakelt, moet u een wacht-

woord invoeren om de gegevens te decoderen.

Versleutelen

Vergeet u uw wachtwoord, dan hebt u een probleem. De

enige manier om dan uw tablet te decoderen is door de

fabrieksinstellingen terug te zetten en daarbij worden alle

gegevens van uw tablet gewist.

Voordat u uw tablet kunt versleutelen, moet u de batterij van de

tablet opladen en een wachtwoord instellen.

1 Sluit uw tablet aan op de netvoeding.

2 Tik op de knop Apps.

3 Tik op Instellingen, Beveiliging.

4 Tik op Apparaat coderen en lees de informatie op het scherm.

5 Tik op de knop Apparaat coderen, deze is gedimd als de batterij

niet genoeg is opgeladen of als uw tablet niet is aangesloten op de

netvoeding.
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Beveiliging van uw tablet is meer dan

schermvergrendeling.



6 Typ uw wachtwoord en tik op de knop Doorgaan.

7 Tik opnieuw op de knop Apparaat coderen als bevestiging.

De versleuteling start en toont de voortgang. Dit proces kan een uur of

langer duren, waarbij uw tablet een paar keer opnieuw start. Als de

versleuteling klaar is, moet u uw wachtwoord invoeren.

Afblijven!

Het versleutelen van de tablet kan lang duren. Stoor het

versleutelingsproces niet, dat heeft gegarandeerd gege-

vensverlies tot gevolg. Kies hiervoor dus een moment

waarop u de tablet zeker niet nodig hebt. Nou ja, moment,

trek er maar ruim een uur voor uit. De precieze tijd hangt af

van de hoeveelheid geïnstalleerd geheugen en de hoeveel-

heid data op de tablet.

U kunt de codering van uw tablet ongedaan maken met de optie

Apparaat decoderen bij Instellingen, Beveiliging. Dit werkt op vrijwel

dezelfde manier als het coderen. En uiteraard hebt u het wachtwoord

nodig om te kunnen decoderen.
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De versleuteling start niet zolang u

geen wachtwoord hebt ingesteld en

de netvoeding niet is aangesloten op

uw tablet.



EXTERNE SD-KAART CODEREN

Bij Instellingen, Beveiliging staat de optie Externe SD-kaart coderen.

Daarmee codeert u de externe opslag van uw tablet. De gegevens op

deze kaart zijn dan niet meer te lezen voor anderen en met andere

apparaten. Maar pas op! Als u de tablet terugzet naar de standaard-

waarden terwijl de optie Externe SD-kaart coderen is ingeschakeld,

kan uw tablet de bestanden op deze kaart ook niet meer lezen. Scha-

kel daarom deze optie altijd uit voordat u de tablet terugzet naar de

standaardwaarden.

TIPS EN TRUCS

Handleiding

Download op de website van Samsung de handleiding van

uw tablet. Deze is beschikbaar als PDF-bestand. Doet u dat

vanaf uw tablet, dan hebt u voortaan de handleiding altijd

bij de hand.

KLIK UITZETTEN

Tijdens het typen klikt het toetsenbord. Dit kunt u uitschakelen bij In-

stellingen, Bediening, Taal en invoer, Toetsenbord en invoer-

methoden en tik op de knop Instellingen achter Samsung-toetsenbord.

Schakel het selectievakje uit van de optie Geluid onder Feedback toets-

tik. Wilt u het tijdelijk uitschakelen, bijvoorbeeld tijdens een vergade-

ring? Schakel dan het geluid uit met de volumeschakelaar van uw tablet

of zet bij de snelle instellingen de knop Melodie uit.

WACHTWOORD NIET MEELEZEN

Geeft u een presentatie met uw tablet? Controleer dan vooraf of de

optie Pop-up bij toetsaanslag is uitgeschakeld. Daarmee voorkomt u

dat de hele zaal uw wachtwoord op het scherm kan meelezen als u

onverhoopt uw wachtwoord moet invoeren tijdens de presentatie. U

vindt deze optie bij Instellingen, Bediening, Taal en invoer, Toetsen-

bord en invoermethoden en tik op de knop Instellingen achter Sam-

sung-toetsenbord. Schakel het selectievakje uit van de optie Pop-up

bij toetsaanslag onder Feedback toetstik.
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De instellingen voor het Samsung

toetsenbord.



En controleer dan meteen de instelling Wachtwoorden zichtbaar bij

Instellingen, Algemeen, Beveiliging. Deze optie is standaard uitge-

schakeld, daarmee voorkomt u dat het wachtwoord wordt weergege-

ven tijdens het invoeren. Is deze optie ingeschakeld, dan is het getypte

teken tijdens het invoeren kort zichtbaar.

WAT STAAT ER OP UW TABLET?

Benieuwd hoeveel opslagruimte u nog vrij hebt en hoe de opslag-

ruimte wordt gebruikt? Ga naar Instellingen, Algemeen, Opslag en u

ziet precies hoeveel ruimte er nog vrij is en hoeveel er per categorie is

geïnstalleerd. Tik op een categorie en u krijgt de inhoud te zien. Hebt u

een geheugenkaart geïnstalleerd? Dan ziet u ook hoeveel ruimte daar

nog vrij is.

SERIENUMMER EN MEER

Soms hebt u het serienummer van uw tablet nodig en dan is het zoe-

ken geblazen naar de doos, want daar staat het op. Niet nodig, want

uw tablet kan het u zelf vertellen. Open Instellingen, Algemeen en tik

op Toestel-info. U ziet nu het modelnummer. Tik op Status en u krijgt

nu onder andere het serienummer, maar ook het netwerkadres en

meer informatie te zien.
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Een overzicht van de opslag van uw tablet.

Afbeelding 15.30

Tik op een categorie en bekijk de inhoud.



Het is natuurlijk slim om het model en serienummer van uw appara-

tuur bij uw verzekeringspapieren te bewaren. Maak daarom een

schermafbeelding en bewaar deze op een veilige plaats, zodat u deze

gegevens bij de hand hebt als dat nodig is.

VERBORGEN NETWERK

Staat uw netwerk niet in de lijst, maar bent u wel binnen bereik? Niet

ieder netwerk zendt zijn naam uit. In dat geval moet u het netwerk zelf

toevoegen. Tik dan op de knop Wi-Fi-netwerk toevoegen onderaan

de lijst. Typ de naam van het netwerk in het vak Netwerk-SSID. Tik op

het vak Beveiliging selecteer de ingestelde beveiliging van het net-

werk. Typ het wachtwoord in het vak Wachtwoord en tik op de knop

Opslaan. Nu zou de verbinding met het netwerk tot stand moeten

komen.
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Tablet kwijt of stuk? Dan hebt u het

model en serienummer nodig.



ENERGIE BESPAREN
De batterij van uw tablet houdt het lang vol, maar na verloop van tijd is

de batterij echt leeg. Hebt u uw tablet nog wel nodig, maar hebt u

geen netvoeding of een andere manier om uw tablet op te laden bij de

hand? Dan zult u energie moeten besparen.

Zet de grootste stroomvreters op rantsoen:

• Beeldscherm Als het beeldscherm minder helder oplicht, ver-

bruikt het ook minder energie. U regelt de helderheid van het

scherm in het meldingenvenster. Met de schuifregelaar stelt u de

maximale helderheid in. De optie Auto zorgt ervoor dat de helder-

heid automatisch wordt aangepast aan de omgeving, de helderheid

bereikt maximaal de stand die u met de schuifregelaar hebt

ingesteld.

• GPS uitschakelen GPS zoekt constant naar beschikbare satellie-

ten en is een grootgebruiker van energie. Hebt u de locatieservices

niet nodig, schakel ze dan uit.

• Wi-Fi uitschakelen Wi-Fi is met zijn constante radioverbinding

een grote energieverspiller. Bent u niet binnen bereik van een net-

werk, schakel Wi-Fi dan uit.

• Mobiele gegevens uitschakelen Snelle verbindingen vreten

stroom. Hebt u een tablet met simkaart, schakel dan Mobiele gege-

vens uit als de batterij leeg raakt.

• Bluetooth uitschakelen Schakel Bluetooth alleen in wanneer u

het echt nodig hebt. Hebt u Bluetooth ingeschakeld, dan contro-

leert uw tablet regelmatig of er nieuwe apparaten aanwezig zijn en

dat kost energie.

• Onderweg downloaden Hebt u onderweg wel toegang tot een

draadloos netwerk, maar is uw batterij bijna leeg? Haal dan geen

grote hoeveelheden gegevens op. Ook het downloaden vergt veel

energie die u wellicht voor dringender zaken nodig hebt.
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Met de schakelaars in het

meldingenvenster regelt u veel van

de energiebesparende instellingen.

Voor de rest tikt u op Instellingen.



PROBLEMEN OPLOSSEN
Vertoont uw tablet kuren, volg dan de volgende stappen. Als niets

helpt, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.

• App stoppen Soms wil een app niet eindigen en zit u vast. Hoe u

een misdragende app aanpakt, is bij het beheren van apps eerder in

dit hoofdstuk uitgelegd.

• Tablet opnieuw starten Werkt de tablet nog steeds niet goed,

houd dan de aan-uitknop ingedrukt totdat de melding Uitschake-

len op het scherm verschijnt. Tik op Opnieuw opstarten. Als dat

geen verbetering brengt, herhaal dit dan, maar tik nu op Uitschake-

len. Nu schakelt de tablet helemaal uit. Start daarna de tablet met

een wat langere druk op de aan-uitknop.

• Reset Is het niet mogelijk uw tablet normaal uit te schakelen, dan

is een reset uw laatste redding. Met een reset dwingt u een nieuwe

start af. Houd de aan-uitknop acht tot tien seconden ingedrukt.

Voorzichtig

Een reset is een laatste redmiddel dat u alleen in nood-

gevallen mag gebruiken. Bij een reset bestaat namelijk

altijd het gevaar dat u gegevens verliest.
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Houd uw vinger even op de aan-

uitknop als u de tablet wilt afsluiten.

Afbeelding 15.34

Als u de fabrieksinstellingen terugzet,

verliest u alle instellingen en

gegevens op uw tablet. Daarom moet

u deze actie eerst bevestigen.



• Fabrieksinstellingen Mochten alle maatregelen falen en reageert

uw tablet nog altijd niet, dan zult u grovere middelen moeten inzet-

ten, zoals het terugzetten van de fabrieksinstellingen van uw

tablet. Open Instellingen en tik op Back-up maken en terugzetten.

Tik op Standaardgegevens herstellen. Daarbij worden alle gege-

vens op de tablet gewist en gaat ook de sleutel voor het decoderen

van een externe SD-kaart verloren. Schakel dus eerst het coderen

van de externe SD-kaart uit voordat u de fabrieksinstellingen her-

stelt. Het scherm toont bij welke accounts u bent aangemeld. Tik op

de knop Apparaat resetten. In het volgende scherm tik u op de

knop Alles verwijderen. Daarmee wist u alle gegevens en instellin-

gen van de tablet. Daarna start de tablet opnieuw, ziet u het wel-

komstscherm en kunt u de tablet opnieuw inrichten.

Back-up terugzetten

Hebt u een back-up gemaakt en wilt u deze terugzetten?

Meld u dan aan met uw Google-account zodra u daarom

wordt gevraagd. Alleen dan worden uw gegevens terug-

gezet. Meldt u zich pas later aan, dan is het onmogelijk om

uw gegevens terug te zetten.

KIES

Op de site van Samsung kunt u het programma Kies downloaden en

installeren op uw computer. Hiermee kunt u een back-up van uw

tablet maken op uw computer en het besturingssysteem van uw

tablet – ook wel firmware genoemd – installeren als er iets is mis-

gegaan met het bijwerken van uw tablet.
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Kies gebruikt u als er problemen zijn

met het bijwerken van uw tablet.



Klik op de vermelding van uw tablet als u met Kies een reservekopie

van uw tablet wilt maken. Klik op de tab Back-up/herstellen en selec-

teer de items waarvan u een reservekopie op uw computer wilt

opslaan. Gaat er dan iets mis, dan kunt u deze gegevens altijd nog her-

stellen vanaf uw computer. Kies heeft meer mogelijkheden, maar die

mag u zelf ontdekken.

Gaat er iets catastrofaal mis bij het bijwerken van uw tablet? Dan kan

Kies uitkomst brengen. Sluit de tablet dan met de USB-kabel aan op de

computer en start Kies. Open het menu Hulpmiddelen en klik op

Noodherstel firmware. Selecteer uw tablet in de lijst met apparaten

en volg de aanwijzingen op het scherm. U ziet dan hoe u de tablet in de

herstelstand zet. Het kan ook zijn dat uw tablet al in de herstelstand

staat. Klik op de knop Upgrade starten en uw tablet wordt bijgewerkt.

Wacht rustig af en volg de instructies op het scherm. Als alles goed

gaat, is hierna uw tablet weer helemaal in orde.
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Noodherstel firmware gebruikt u als

het bijwerken van uw tablet niet is

gelukt.
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