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Tips en trucs voor ANDROID

Volgens de laatste cijfers van het Bureau voor de Statistiek
hebben bijna 72% van Nederlanders een tablet in gebruik. Als
het gaat om smartphones zelfs 89%.
Een groot deel hiervan maakt gebruik van het Android bestu‐
ringssysteem. Wereldwijd is dit 86%.

iOS, ontwikkeld door Apple, is de tegenhanger van Android.
Verdere concurrentie van belang is er nauwelijks.
Android is ontwikkeld door Android Inc., een bedrijf dat in
2005 werd overgenomen door Google. Later werd het bedrijf
door Google ondergebracht in de Open Handset Alliance
(OHA). Het oorspronkelijke idee achter Android was het ont‐
wikkelen van een besturingssysteem voor camera’s met een
ingebouwde ondersteuning voor cloud‐mogelijkheden. An‐
droid wordt nu voornamelijk gebruikt voor smartphones en
tablets.

We hebben voor u een aantal handige tips en trucs op een
rijtje gezet. Bedenk wel, dat niet alle smartphones en
tablets met Android besturing exact hetzelfde werken. Door
de fabrikant kan er een eigen sausje over zijn gegoten.

Welke Android versie gebruikt u?

Open de app Instellingen van uw apparaat.
Tik onderaan op Systeem > Over de telefoon of Over de
tablet.
Scroll omlaag naar Android‐versie en Niveau van Android‐
beveiligingspatch.

De nieuwste beschikbare Android‐updates
downloaden

Wanneer u een melding over een update krijgt, opent u de
melding en tikt u op de update‐actie.
Als u uw melding heeft verwijderd of uw apparaat offline is
geweest:
Open de app Instellingen van uw apparaat.
Tik onderaan op Systeem > Systeemupdate. (Tik zo nodig
eerst op Over de telefoon of Over de tablet.)
De updatestatus wordt weergegeven. Volg de stappen op het
scherm.

Ruimte vrijmaken

Als u meer apps en media wilt downloaden of uw apparaat
beter wilt laten functioneren, kunt u ruimte op uw Android‐
apparaat vrijmaken.
U kunt bekijken welke apps of bestanden uw opslag of ge‐
heugen in beslag nemen en deze vervolgens verwijderen.
In de opslag bewaart u uw gegevens, zoals muziek en foto’s.
In het geheugen voert u programma’s uit, zoals apps en het
Android‐systeem.

Opmerking: Sommige van deze stappen werken alleen in An‐
droid 8.1 en hoger.

Opslagruimte controleren en vrijmaken

Bekijken welke bestanden en apps uw opslag gebruiken
Open de app Instellingen van uw apparaat.
Tik op Opslag.
Tik op een categorie.

Opslagruimte vrijmaken.

Ga als volgt te werk om te kiezen uit een lijst met foto’s,
video’s en apps die u niet recent heeft gebruikt:
Open de app Instellingen van uw apparaat.
Tik op Opslag.
Tik op Ruimte vrijmaken.
Tik op het lege vakje rechts van een item om het te selecte‐
ren voor verwijdering. (Als er niets wordt vermeld, tikt u op
Recente items bekijken.)
Tik onderaan het scherm op Vrijmaken om de geselecteerde
items te verwijderen.

Geheugen controleren en vrijmaken

Android beheert automatisch het geheugen dat door apps
wordt gebruikt. U hoeft normaal gesproken geen apps te
sluiten. Als een app echter niet reageert, kunt u proberen de
app te sluiten.
Als u denkt dat een app te veel geheugen gebruikt:
U kunt dit controleren. Open de app Instellingen van uw
apparaat > Apps en meldingen > App‐info > de app Geheugen.
U kunt de app verwijderen.

Geïnstalleerde apps verwijderen

Open de app Instellingen van uw apparaat.
Tik op Apps en meldingen.
Tik op de app die u wilt verwijderen. Als deze niet wordt
weergegeven, tikt u eerst op Alle apps bekijken of App‐info.
Tik op Verwijderen.

Bij uw apparaat geleverde apps uitschakelen

Bepaalde systeem‐apps die vooraf zijn geïnstalleerd op uw
Android‐apparaat, kunnen niet worden verwijderd. U kunt
deze apps echter wel uitschakelen, zodat ze niet worden
weergegeven in de lijst met apps op uw apparaat.
Open de app Instellingen van uw apparaat.
Tik op Apps en meldingen.
Tik op de app die u wilt uitschakelen. Als deze niet wordt
weergegeven, tikt u eerst op Alle apps bekijken of App‐info.
Tik op Uitschakelen.
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Het startscherm

De startschermen worden weergegeven wanneer u geen apps
heeft geopend.
Vanaf elke plek op uw apparaat naar uw startschermen gaan
Tik op Homepage om naar uw startschermen terug te ke‐
ren.

Vegen tussen startschermen

U kunt meer dan één startscherm hebben. Veeg naar rechts
of links om tussen de startschermen te bladeren. Hoe kun je
een extra startscherm toevoegen?
Tik op een app, snelkoppeling of groep en houd deze vast.
Schuif het item naar rechts totdat er een leeg startscherm
wordt weergegeven.
Haal uw vinger van het scherm.

Als u niet tevreden bent over de volgorde van uw start‐
schermen, kunt u deze verplaatsen. Dit gaat als volgt:
Tik in het startscherm dat u wilt verplaatsten op een leeg
gedeelte en houd dit vast. Haal uw vinger van het scherm.
Tik op de afbeelding van het desbetreffende startscherm en
houd vast.
Sleep de afbeelding van het startscherm naar rechts of links.

Mocht u een startscherm willen verwijderen, dan gaat u als
volgt te werk:
Sleep uw apps, snelkoppelingen, widgets en groepen van het
startscherm af.
Zodra het laatste item is verwijderd, wordt ook het start‐
scherm verwijderd.

Ondanks het grote aantal gebruikers van Android apparaten
zijn binnen HCC en de SeniorenAcademie publicaties hier‐
over nog maar schaars.
Een aantal enthousiaste Android gebruikers binnen de Senioren‐
Academie wil hierin verandering brengen en hebben zich
verenigingd binnen een nieuw Android‐platform.
Zij verzamelem artikelen, die gebruikt kunnen worden in
Kort Nieuws (de nieuwsbrief van SrA), CompuLinks (het lijf‐
blad van SrA) en de Website.

Deze speciale pagina op de website van SeniorenAcademie is
inmiddels ingericht met tips en trucs en de laatste informa‐
tie op Android‐gebied.

Neem gerust eens een kijkje op:
https://seniorenacademie.hcc.nl/themagroepen/

android.html




