Opmerking:
Dit is een gebruikershandleiding voor T775H.
In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon
of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen
beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.
Help
Raadpleeg de volgende bronnen voor meer veelgestelde vragen, software en
service-informatie:
Veelgestelde vragen raadplegen
Ga naar https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html
Uw serienummer of IMEI zoeken
U kunt uw serienummer of International Mobile Equipment Identity (IMEI) vinden
op de verpakking. Of ga op de telefoon naar Instellingen > Systeem > Over de
telefoon > Status > IMEI-informatie.
Garantieservice ophalen
Volg eerst het advies in deze handleiding of ga naar www.tcl.com/global/en/
service-support-mobile.html. Controleer vervolgens de hotlines en informatie
van het reparatiecentrum via www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/
hotline&service-center.html
Juridische informatie bekijken
Ga op de telefoon naar Instellingen > Systeem > Over de telefoon >
Juridische informatie.
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1

Basisinformatie

1.1

Apparaatoverzicht
Headsetaansluiting

Microfoon

Ontvanger + luidspreker
Camera aan voorzijde

Aanraakscherm

Terugtoets

Recente apps
Starttoets
Luidspreker

Microfoon
USB type C

4

Meerdere camera's aan de achterzijde
LED-flitser
Gebied van de NFC-sensor

SIMkaarthouder/
microSDkaarthouder

Volumetoetsen

De knop
voor Google
Assistent

Aan/uit-toets
Vingerafdruksensor

De knop voor Google Assistent (linkerkant van het apparaat)
• Druk op deze knop om de Google Assistent te openen
Terugtoets
• Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm, of om
een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te
sluiten.
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Starttoets
• Raak in een applicatie of scherm deze toets aan om terug te gaan naar
het startscherm.
• Houd deze toets ingedrukt om de Google Assistent in te schakelen.
U kunt extra informatie weergeven zoals routebeschrijvingen en
restaurantinformatie op basis van de inhoud die wordt gedetecteerd op
het scherm.
Recente apps
• Raak dit aan voor een weergave van applicaties die u onlangs hebt
geopend.
Aan/uit-toets/vingerafdruksensor (rechterkant van het apparaat)
• Indrukken:
Het scherm vergrendelen/de schermverlichting inschakelen.
In de oproepmodus kunt u een gesprek beëindigen wanneer Instellingen
> Knoppen en gebaren > Aan/uit-toets > Aan/uit-toets beëindigt
gesprek aanstaat. De standaardinstelling is uit.
• Ingedrukt houden: Het pop-upmenu weergeven om Uitschakelen/
Opnieuw starten/Vliegtuigmodus/Casten te selecteren.
• Druk tegelijkertijd op de Aan/uit-toets en de toets Volume omlaag om
een schermafbeelding vast te leggen.
• Houd de aan/uit-toets 10 seconden ingedrukt om geforceerd opnieuw
op te starten.
• Raak dit aan om het scherm te ontgrendelen als u een vingerafdruk hebt
ingesteld voor het ontgrendelen van uw scherm.
Volumeknoppen
• Tijdens een telefoongesprek: het volume van de oortelefoon of headset
aanpassen.
• In de modus Muziek/Video/Streaming: het mediavolume aanpassen.
• In de algemene modus: het mediavolume aanpassen.
• De beltoon voor een inkomende oproep dempen.
• Druk op de toets Volume omhoog of omlaag in de cameravoorbeeldmodus
om een foto te maken of houd de toets ingedrukt om serieopnamen te
maken. Als u dit wilt instellen, tikt u op Camera > Instellingen > Functie
van volumetoets.
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1.2

De telefoon gebruiksklaar maken

Configureren
De SIM-/microSD-kaart plaatsen of uit de telefoon halen
 laats het gereedschap voor het verwijderen van de SIM-kaarthouder in het
1 P
gaatje.
2 Trek de SIM-kaarthouder eruit.
 laats de SIM-kaart of microSD-kaart in de sleuf van de houder en plaats de
3 P
SIM-kaarthouder voorzichtig terug.





Alleen apparaten met één SIM

Alleen apparaten met Dual SIM

SIM 2

Micro
SD

SIM

or

Micro
SD



SIM 1



Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst. U hoeft de
telefoon niet uit te schakelen wanneer u de SIM-kaart plaatst of verwijdert omdat
deze telefoon ondersteuning biedt voor hot swap.
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 e telefoon biedt alleen ondersteuning voor nano-SIM-kaarten. Probeer
D
geen ander type SIM-kaart te plaatsen. De telefoon kan hierdoor worden
beschadigd.
Opladen van de accu

U kunt de accu het beste volledig opladen (
). Het percentage op het scherm
geeft de oplaadstatus aan als de telefoon is uitgeschakeld. Het percentage neemt
toe naarmate de telefoon wordt opgeladen.
 m stroomverbruik en energieverspilling te beperken, moet u de oplader
O
loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth
of applicaties die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u
deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen,
enzovoort.
Omgekeerd opladen met een OTG-kabel
On-The-Go (OTG) is een USB-overdrachtstechnologie waarmee een telefoon
verbinding kan maken met een extern apparaat met behulp van een OTG-kabel.
U kunt uw telefoon gebruiken om andere apparaten op te laden met een OTGkabel.
1. Verbind uw telefoon met het op te laden apparaat via een OTG-kabel.
2. N
 a het aansluiten verschijnt er een herinneringsvenster dat aangeeft dat uw
telefoon de andere telefoon kan opladen en dat de batterij tijdens dit opladen
snel leeg zal raken.
3. V
 eeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen; tik op
Aangesloten apparaat opladen via USB en controleer vervolgens of Voeding
aanbieden als standaardoptie is geselecteerd.
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De telefoon inschakelen
Houd de Aan/uit-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld, ontgrendel
zo nodig uw telefoon (via vegen, PIN-code, wachtwoord, patroon, vingerafdruk of
gezichtsherkenning) en bevestig de invoer. Het startscherm wordt weergegeven.
Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of
wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code zorgvuldig.

De telefoon uitschakelen
Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat een lijst met opties verschijnt en selecteer
Uitschakelen.

1.3

Startscherm

U kunt favoriete en veelgebruikte items (applicaties, snelkoppelingen, mappen en
widgets) toevoegen aan het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items.
Raak de Starttoets aan om over te schakelen naar het startscherm.





Statusbalk
• Status-/meldingsaanduidingen
• Raak de aanduidingen aan en sleep omlaag
om het venster Meldingen te openen.
Zoekbalk
• Raak  aan om het scherm voor
tekstzoekopdrachten te openen
• Raak  aan om het scherm voor
gesproken zoekopdrachten te openen
Raak een pictogram aan om een applicatie,
map, enzovoort te openen.
Applicaties in vak Favorieten
• Raak dit aan om de applicatie te openen.
• Blijf dit aanraken om applicaties te
verplaatsen of te verwijderen.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin
meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van applicaties, snelkoppelingen
enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige
weergave van het startscherm.
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Het aanraakscherm gebruiken
Aanraken
Als u een applicatie wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.
Blijven aanraken
Als u de beschikbare opties voor een item wilt weergegeven, raakt u het item aan
en blijft u dit aanraken. Bijvoorbeeld. Selecteer een contact in Contacten en blijf het
aanraken. Vervolgens verschijnt er een lijst met opties.
Slepen
Plaats uw vinger op het scherm om een object naar een andere positie te slepen.
Schuiven/Vegen
Veeg over het scherm om omhoog en omlaag te bladeren door applicaties,
afbeeldingen en webpagina's. U kunt het scherm ook horizontaal schuiven.
Snel vegen
Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.
Samenknijpen/spreiden
Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid
ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.
Draaien
Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van
staand in liggend voor een betere schermweergave.
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Statusbalk
Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens
(aan de linkerkant) bekijken.
Sleep de statusbalk naar beneden om meldingen te bekijken en sleep nogmaals
om het venster Snelle instellingen te openen.
Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Als er meldingen
zijn, kunnen ze worden geopend door ze aan te raken.
Venster Meldingen
Als er meldingen zijn, raakt u de statusbalk aan en sleept u deze omlaag om het
venster Meldingen te openen om gedetailleerdere informatie te lezen.
Raak dit aan om Instellingen te openen,
waar u meer items kunt instellen

Raak dit aan om alle meldingen voor
gebeurtenissen te wissen (andere
actieve meldingen blijven behouden)
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Venster snelle instellingen
Raak het scherm bovenaan twee keer aan en sleep dit omlaag om het venster
Snelle instellingen te openen.
U kunt functies in- of uitschakelen of modi wijzigen door de pictogrammen aan te
raken.
Raak het pictogram Bewerken
passen.

aan om het venster Snelle instellingen aan te

Raak dit aan om het
venster Snelle instellingen
aan te passen.

Het scherm vergrendelen/ontgrendelen
Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het scherm vergrendelen met
een patroon, PIN-code, wachtwoord, vingerafdruk of gezicht.
Als u een ontgrendelingsmethode voor het scherm wilt aanmaken, raakt u
Instellingen > Beveiliging en biometrie > Schermvergrendeling aan.
Het telefoonscherm vergrendelen
• Als uw telefoon een bepaalde tijd inactief is, wordt het scherm automatisch
vergrendeld en wordt de slaapstand geactiveerd om energie te besparen. Ga
naar Instellingen > Weergave > Slaapstand en selecteer een time-outperiode
voor het scherm.
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• U kunt het scherm ook handmatig vergrendelen door één keer op de Aan/uittoets te drukken.
Vegen om het scherm te ontgrendelen
Druk eenmaal op de Aan/uit-toets om de schermverlichting in te schakelen en
veeg naar boven om het scherm te ontgrendelen. (1)

Dubbeltik voor
toegang tot het
detailscherm

Veeg omhoog
om het scherm
te ontgrendelen

Veeg naar rechts om
Telefoon te openen(1)

Veeg naar links om
Camera te openen(1)

Een wachtwoord invoeren om het scherm te ontgrendelen
Zodra het scherm is ingeschakeld, veegt u omhoog om het invoerscherm
voor het wachtwoord weer te geven. Voer vervolgens het wachtwoord in voor
schermvergrendeling.
Ontgrendelingspatroon gebruiken
Teken hetzelfde patroon dat u hebt ingesteld om het scherm te ontgrendelen.
Gezichtsontgrendeling gebruiken
• Tik in de lijst met apps op Instellingen > Beveiliging & biometrie >
Gezichtsontgrendeling. U moet een patroon/PIN-code/wachtwoord instellen
voordat u gezichtsontgrendeling kunt gebruiken.

(1)

Dit kan worden aangepast door te tikken op Instellingen > Beginscherm &
vergrendelscherm > Snelkoppeling vergrendelscherm.
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• Houd uw telefoon 20-50 cm van uw gezicht verwijderd. Plaats uw gezicht in
het vierkant dat op het scherm wordt weergegeven. Voor de beste resultaten
raden we aan om gezichtsherkenning binnenshuis te registreren en niet in direct
zonlicht.
• Schakel Gezichtsontgrendeling in wanneer uw scherm wordt ingeschakeld,
anders moet u eerst omhoog vegen op het scherm.
Vingerafdrukontgrendeling gebruiken
Raak de vingerafdruksensor aan met een geregistreerde vingerafdruk om het
scherm te ontgrendelen.

Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven
Toevoegen
U kunt een map, applicatie of widget blijven aanraken en het item naar het gewenste
startscherm slepen.
Verplaatsen
Blijf het item aanraken, sleep het naar de gewenste positie en laat het los. U kunt
items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het
pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar
een andere startschermpagina te slepen.
Verwijderen
Blijf het item aanraken, sleep het boven het pictogram Verwijderen
los wanneer het rood wordt.

en laat het

Mappen maken
Om de indeling van snelkoppelingen of applicaties op het startscherm en het vak
met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door een item op
een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de
map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren.
Achtergrond aanpassen
Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken en raak daarna Achtergronden
aan om de achtergrond aan te passen.
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Widgets en recent gebruikte applicaties
Widgets bekijken
Blijf een leeg gedeelte van het startscherm aanraken en raak daarna Widgets aan
om alle widgets weer te geven.
Raak de geselecteerde widget aan en veeg deze naar het scherm van uw keuze,
Recent gebruikte applicaties bekijken
Om recent gebruikte applicaties te bekijken:
• Raak de toets Recente apps aan.
• Als Instellingen > Knop en gebaren > Systeemnavigatie > Gebarennavigatie
is ingesteld, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog en blijft u het
scherm ten minste 0,3 s aanraken.
Raak een miniatuur in het venster aan om de applicatie te openen.

Raak een miniatuur aan en schuif deze omhoog om de applicatie te sluiten, en
schuif deze naar rechts/links om tussen de applicaties te schakelen.
Raak ALLES WISSEN aan de onderzijde van het scherm aan om alle actieve
applicaties te sluiten.
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Volume aanpassen

Druk op de toets Volume om het mediavolume aan te passen.
Raak het pictogram
aan te passen.

1.4

aan om het volume voor beltonen, alarmen en meldingen

Tekstinvoer

Het schermtoetsenbord gebruiken
Instellingen voor het schermtoetsenbord
Raak Instellingen > Systeem > Taal en invoer aan en raak het virtuele toetsenbord
dat u wilt instellen aan. Er wordt vervolgens een aantal instellingen getoond.
De stand van het schermtoetsenbord aanpassen
Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het
schermtoetsenbord aan te passen. U kunt deze functie aanpassen door de
instellingen te wijzigen (raak Instellingen > Weergave > Scherm automatisch
draaien aan).
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Android-toetsenbord
1

2

3
4

5
6
7

 oer nummers van ontvangers in of selecteer ze uit de contacten
1 V
 ik hier om het SMS- of MMS-bericht te verzenden
2 T
 lijf dit aanraken om over te schakelen naar een andere taal
3 B
 ik hier om een punt in te voeren
4 T
Blijf dit aanraken en vasthouden om symbolen te selecteren
 aak dit aan om te schakelen tussen "abc/Abc"-modus
5 R
Blijf dit aanraken om te schakelen naar "abc/ABC"-modus
 aak aan voor toegang tot de toetsenborden met symbolen en cijfers
6 R
 ik hierop om een komma in te voeren
7 T
Houd deze toets ingedrukt om de toetsenbordinstellingen te openen, een
emoticon in te voeren en de modus voor invoer met de linker- of rechterhand
te activeren.
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Tekst bewerken
U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.
• Blijf de tekst aanraken of tik tweemaal op de tekst die u wilt bewerken.
• Versleep de tabs om de hoeveelheid te bewerken tekst te wijzigen.
• De volgende opties worden weergegeven. Knippen, Kopiëren en Delen.

U kunt ook nieuwe teksten invoegen
• Raak de plek aan waar u wilt typen of blijf een lege plek aanraken. De cursor
knippert en de tab wordt weergegeven. Versleep de tab om de aanwijzer te
verplaatsen.
• Als u tekst hebt geknipt of gekopieerd, raakt u de tabs aan om de optie Plakken
en Alles selecteren weer te geven waarmee u tekst kunt plakken.
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2

Multimedia-applicaties

2.1

Camera............................................................

Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen
om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Camera starten
Er zijn meerdere manieren om de Camera-app te openen.
Vanuit het startscherm
Raak vanuit het startscherm Camera

aan.

Vanuit het vergrendelscherm
Als het scherm is vergrendeld, drukt u eenmaal op de Aan/uit-toets om de
schermverlichting in te schakelen en veegt u vervolgens het camerapictogram in
de rechterbenedenhoek naar links om de camera te openen.
8

1
2
3
4

9

10
5

6
7

11
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 ilters selecteren
1 F
 litsmodus: Raak dit aan om de flitser van de camera in of uit te schakelen
2 F
WAARSCHUWING: Houd voldoende afstand als u de flitser gebruikt. Richt de
flitser niet op ogen van mensen of dieren.
 en getimede foto maken
3 E
 DR-foto's maken
4 H
5 In-/uitzoomen
 chakel tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde
6 S
 en foto maken
7 E
 anraken om de instellingen weer te geven
8 A
9 Fotogrootte
10 Knijp uw vingers samen om uit te zoomen of spreid uw vingers om in te zoomen
 ekijk de foto's of video's die u hebt gemaakt
11 B

Een foto maken
Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het voorwerp of landschap in
de beeldzoeker. Raak indien nodig het scherm aan om scherp te stellen. Raak
om op te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen. U kunt ook
blijven
aanraken om serieopnamen te maken. U kunt maximaal 20 serieopnamen maken.

Een video opnemen
Raak VIDEO aan om de cameramodus te wijzigen in video.
Raak
aan om een video-opname te starten. Raak het linkerdeel van dit
pictogram
aan om een foto te maken tijdens het opnemen van een video.
Raak het rechterdeel van dit pictogram

aan om de video-opname te

onderbreken en raak
aan om door te gaan. Raak
stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

aan om de opname te

Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt
• Veeg naar links of naar rechts om foto's weer te geven of video's af te spelen die
u hebt gemaakt
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• Raak
aan en vervolgens Gmail, Bluetooth, MMS, enzovoort om de foto of
video te delen.
• Raak de terugtoets

aan om terug te gaan naar Camera.

Modi en instellingen
Modi
Schuif naar links of rechts om tussen modi te schakelen.
• MEER: U krijgt toegang tot meer modi door MEER te selecteren. Deze modi
kunnen naar het hoofdscherm worden verplaatst door
aan te raken.
PANORAMA: Raak dit aan om de panoramafoto in te schakelen. Raak de
sluiterknop aan om het maken van een panoramafoto te starten en beweeg de
telefoon stabiel in de richting die op het scherm wordt aangegeven. De foto wordt
automatisch opgeslagen wanneer de vakken zijn opgevuld. Raak de sluiterknop
nogmaals aan om de foto op te slaan als de vakken niet volledig zijn gevuld.
STOPMOTION: Leg een aantal foto's van een bepaalde scène vast en converteer
ze naar een versnelde video.
LICHTTRACERING: Leg de creatieve bewegingen van licht vast met een foto
met lange belichting.
SUPER MACRO: Raak dit aan om de super macro-modus weer te geven. 4 cm
is de ideale afstand voor macro-opnamen.
SLO-MO: Neem speciale gelegenheden en snel bewegende scènes op. Speel
ze vervolgens af met een lage framerate.
HOOG AANTAL PIXELS: Wanneer er foto's worden gemaakt, gebruikt het
apparaat de 64M-camera aan de achterzijde. De foto's zijn groter en gedetailleerder
dan foto's die in de automatische modus zijn gemaakt. Deze modus werkt alleen
in gedeeltelijk lichte omstandigheden, zoals wanneer de zon schijnt.
• AUTO: Auto is de standaardmodus voor Camera.
• VIDEO: Raak dit aan om de videomodus te activeren.
• STAAND: Raak aan om een scherptediepte-effect te creëren. U kunt een
afbeelding samenstellen die uw onderwerp belicht terwijl een prachtig vervaagde
achtergrond wordt geproduceerd.
• PRO: Met de Pro-cameramodus kunt u parameters nauwkeurig afstellen en hebt
u volledige controle over ISO, WB-belichtingstijd, diafragma, sluitertijd enzovoort.
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Instellingen
Raak

aan om meer opties in te stellen:

• Fotogrootte: Raak dit aan om de fotogrootte te selecteren.
• Videokwaliteit: Aanraken om de videokwaliteit te selecteren.
• Videostabilisatie (EIS): Schakel
in om de EIS-functie (Electronic Image
Stabilisation) aan te zetten. Dit helpt vervaging te voorkomen wanneer de camera
beweegt tijdens de belichting.
• AI-scènedetectie: Eenmaal ingeschakeld, identificeert de camera automatisch
de beeldinhoud van een scène en wordt deze gecategoriseerd. Er worden
veel verschillende scènecategorieën ondersteund. Dit werkt alleen als de
hoofdcamera wordt gebruikt.
• Caloriedetectie(1): Schakel
voorwerp te detecteren.

in om het caloriegehalte van een vastgelegd

• Slimme hulplijn(1): Raak dit aan om deze instelling in of uit te schakelen. Deze
functie biedt AI-aangedreven gezichtsherkenning en compositiehulplijnen voor
staande foto's. Dit werkt alleen als de hoofdcamera wordt gebruikt.
• Fotograferen in het donker: Schakel
in een donkere omgeving.

in om geweldige foto's te maken

• Functie van volumeknop: Raak dit aan om de volumeknop aan te passen en
er de sluiterknop, inzoomknop of de volumeknop van te maken wanneer u de
camera gebruikt
• Aanraken om op te nemen: Raak dit aan om deze instelling in of uit te schakelen.
Indien deze instelling is geactiveerd, kunt u het beeld vastleggen door simpelweg
de zoeker aan te raken.
• Raster: Raak het aan om het aan of uit te schakelen. Dit verdeelt het scherm in
gelijke delen en helpt u betere foto's te nemen door het eenvoudiger te maken
elementen, zoals gebouwen of de horizon, uit te lijnen in het raster.
• Opslag: Raak dit aan om te kiezen tussen telefoon- en SD-kaartopslag wanneer
er een SD-kaart is geplaatst. Het standaard opslagpad is de telefoonopslag.
• Locatiegegevens opslaan: Schakel
in om foto's en video's te taggen
met uw locatie. Deze optie is beschikbaar wanneer de GPS-locatieservice is
ingeschakeld.
• Sluitergeluid: Raak dit aan om het sluitergeluid in of uit te schakelen tijdens het
maken van foto's of video's.
(1)

Alleen beschikbaar als AI-scènedetectie is ingeschakeld.
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• Waterpas: Schakel waterpas in om een hulplijn op de zoeker weer te geven
zodat u betere foto's kunt maken.
• Watermerk: Raak dit aan om het watermerk in of uit te schakelen.
• Instellingen resetten: Raak dit aan om de camera terug te zetten naar de
fabrieksinstellingen.
Er zijn nog meer opties beschikbaar wanneer u overschakelt naar het gebruik van
de camera aan de voorzijde:
• Mooi gezicht: Raak dit aan om deze instelling in of uit te schakelen. Wanner
deze instelling is geactiveerd, kunt u
aanraken om de huid gladder te maken
en kleureffecten in portretten te verbeteren.
• Camera spiegelen: Raak dit aan om deze instelling in of uit te schakelen.

2.2

Galerij..............................................................

Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt
afspelen. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's en
video beschikbaar.
Als u de foto's die u hebt gemaakt wilt weergeven, raakt u
startscherm.
1
2
3

4
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aan in het

 ik voor toegang tot meer opties
1 T
 ntdekken
2 O
Ontdekken verzamelt foto's in groepen waardoor ze gemakkelijker te vinden
zijn
 lbums
3 A
Foto's, video's, schermafbeeldingen, etc. worden allemaal automatisch
gegroepeerd in Albums
 omenten
4 M
Bekijk de foto's of video's die u net hebt gemaakt

Werken met foto's
U kunt werken met foto's door ze te draaien of bij te snijden, te delen met vrienden,
in te stellen als contact-ID of achtergrond, enzovoort.
Zoek de foto waarmee u wilt werken en raak de foto aan in het volledige fotoscherm.

• Raak

aan om de foto te delen.

• Raak

aan om de foto te bewerken.

Filters selecteren
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Hiermee kunt u de afbeelding knippen, verdraaien of spiegelen.
Teken op de foto.
Pas de kleur van de foto aan.
Raak dit aan om Mistigheid verminderen, Object verwijderen en Sky in
te stellen.
• Raak
• Raak
• Raak

aan om de foto in te stellen als uw favoriet.
aan om de foto te verwijderen.
> Instellen als aan om de foto in te stellen als contactfoto of achtergrond.

Albumbeheer
Als er veel foto's en video's zijn, kunt u uw albums beheren om ze gemakkelijk te
kunnen bekijken.
Een album maken

Tik op
om een nieuw album te maken en deze een naam te geven. Selecteer
de foto's of video's die u erin wilt opnemen door op
te tikken om ze te kopiëren
of te verplaatsen.
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Foto's of video's verplaatsen/kopiëren
Blijf de foto('s) of video('s) aanraken die u wilt verplaatsen/kopiëren. Raak >
Kopiëren naar album/Verplaatsen naar album aan en selecteer het album
waarnaar u de foto('s) of video('s) wilt verplaatsen/kopiëren.
Foto's of video's verwijderen/herstellen
Blijf de foto('s) of video('s) aanraken die u wilt verwijderen en raak
VERWIJDEREN aan.

>

Verwijderde items worden 30 dagen bewaard in het album Prullenbak, waarna
ze definitief worden verwijderd. U kunt de foto's of video's binnen deze periode
definitief verwijderen door ze te vinden in de Prullenbak en ze aan te blijven raken
om ze te verwijderen.
U kunt de foto's of video's binnen deze periode herstellen door ze te blijven
aanraken in de Prullenbak en
aan te raken.
Album verbergen

(1)

Blijf het album aanraken dat u wilt verbergen en raak
> VERPLAATSEN aan.
De inhoud van het album wordt voor Momenten verborgen.

2.3

Muziek.............................................................

U kunt muziekbestanden afspelen die zijn opgeslagen op uw telefoon of microSDkaart.
Als u een muziekbestand wilt afspelen, veegt u omhoog op het startscherm en
raakt u vervolgens Muziek

(1)

aan.

Standaardalbums zoals Camera, Video's, Schermafbeeldingen etc. kunnen niet
worden verborgen of verplaatst.
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1

5

2

3
4
 eer opties
1 M
 oeken naar een nummer
2 Z
 fspelen of onderbreken
3 A
 et volgende nummer afspelen
4 H
 uziekinstellingen
5 M
 ij het afspelen van nummers met Muziek is de bediening van Pauzeren,
B
Afspelen of Overslaan ondanks de schermvergrendeling nog steeds
beschikbaar.
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3

Apps en functies

3.1

Telefoon...........................................................

Een oproep plaatsen
Als u een oproep wilt plaatsen, tikt u op

in het vak Favorieten.

Bekijk gedetailleerde
informatie over de oproep

Oproeplijsten

Het toetsenblok weergeven

Favoriete nummers

Contacten
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Blijf dit aanraken om
Voicemail te bellen

Voer het gewenste nummer in met het toetsenblok en raak
aan om te bellen of
selecteer een contact in Contacten of Oproeplijsten door tabs te vegen of aan te
raken en vervolgens te bellen.
Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in Contacten
door Nieuw contact maken of Aan een contact toevoegen aan te raken.
Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door
Beëindig de oproep door

aan te raken.

aan te raken.

Internationaal bellen
Als u een internationale oproep wilt plaatsen, blijft u
aanraken om "+" in te
voeren en voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in.
Raak ten slotte
aan.
Noodoproep
Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u
aan om een noodoproep te plaatsen. Afhankelijk van uw netwerk en land kan dit
zelfs werken zonder een SIM-kaart en zonder de PIN-code van de SIM-kaart in te
voeren.
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Een oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt:
• Druk op BEANTWOORDEN of veeg op het pictogram
oproep te beantwoorden;
• Druk op WEIGEREN of veeg op het pictogram
weigeren;
• Raak
te verzenden.

omhoog om een

omlaag om een oproep te

aan om de oproep te weigeren door een standaardbericht

Uw voicemail beluisteren
De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u
oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk
gewenst moment kunt beluisteren.
Voor toegang tot uw voicemail blijft u

aanraken.

Als u een voicemail ontvangt, wordt
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenpaneel en raak Nieuwe voicemail aan.
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Tijdens een oproep
Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de toets Volume
omhoog/omlaag.

Het huidige gesprek beëindigen.
Raak dit aan om de microfoon tijdens de huidige oproep te dempen. Raak
dit pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen.
Geef het toetsenblok weer.
Raak dit aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep.
Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen.
Nog een oproep plaatsen.
Een video-oproep plaatsen.
Een oproep in de wacht zetten.
Oproepen samenvoegen om een conferentiegesprek te starten.
Een conferentiegesprek beheren.
Schakelen tussen oproepen.
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 m ongewenste bediening van het aanraakscherm tijdens een oproep te
O
voorkomen, wordt het scherm automatisch vergrendeld wanneer u de
telefoon in de buurt van uw oor houdt en wordt het scherm ontgrendeld
wanneer de telefoon weer uit de buurt van uw oor is.

Meerdere oproepen beheren
Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken.
Schakelen tussen oproepen
Wanneer u twee oproepen accepteert, raakt u het pictogram
aan om te
schakelen tussen de twee lijnen. De huidige oproep wordt in de wacht geplaatst en
u kunt deelnemen aan de andere oproep.
Conferentiegesprekken(1)
U kunt als volgt een conferentiegesprek opzetten.
• Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek.
• Raak

aan om nog een oproep toe te voegen.

• Voer het telefoonnummer in van de persoon die u wilt toevoegen aan het
conferentiegesprek en raak
aan. U kunt ook deelnemers toevoegen vanuit
Oproeplijsten of Contacten.
• Raak

aan om het conferentiegesprek te starten.

• Raak
aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met
alle bellers te verbreken.

Oproepinstellingen
Raak aan op het scherm Telefoon en raak vervolgens Instellingen aan om de
telefoon- en contactinstellingen in te stellen.

Gesprekken
U kunt de oproeplijsten openen door
in het scherm Telefoon aan te raken om
gemiste oproepen, uitgaande oproepen en inkomende oproepen weer te geven.

(1)

Verschilt per provider.
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Raak een oproep aan om informatie of meer bewerkingen weer te geven. U kunt
een nieuwe oproep starten, een bericht naar de contactpersoon of het nummer
sturen, of meer informatie over de oproep weergeven.
Om de oproepgeschiedenis van een geselecteerde contactpersoon of nummer
te verwijderen, blijft u de contactpersoon of het nummer aanraken en kiest u
Verwijderen.

3.2

Contacten........................................................

Via Contacten hebt u snel en gemakkelijk toegang tot de contactpersonen die u
wilt bereiken.
U kunt contacten bekijken en maken op uw telefoon en deze synchroniseren met
uw Gmail-contacten of andere applicaties op internet of op uw telefoon.

Uw contacten raadplegen
Raak

aan in de App-drawer om uw contacten te bekijken.

• Raak dit aan om het venster Snelcontact te openen
• Blijf dit aanraken om de geselecteerde
contactpersoon te delen of te verwijderen

Nieuw contact toevoegen

 erwijderde contacten worden ook verwijderd uit andere applicaties op de
V
telefoon of internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert.
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Een contact toevoegen
Raak

in de contactenlijst aan om een nieuw contact te maken.

U moet de naam van het contact en andere contactgegevens invoeren. Door
omhoog en omlaag te scrollen op het scherm, kunt u van het ene veld naar het
andere gaan.
Raak dit aan om op te slaan
Selecteer een afbeelding of maak een
foto voor het telefooncontact
Raak dit aan om beschikbare labels te openen

Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten

(1)

Als u een contact aan uw favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken
om de details weer te geven en vervolgens
aanraken om het contact toe te
voegen aan uw favorieten.
Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u
met contactgegevens.

aan in het scherm

Uw contacten bewerken
Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u
contactgegevens aan.

in het scherm met

Wanneer u klaar bent, raakt u Opslaan aan.

(1)

Telefoon- en Gmail-contacten kunnen aan uw favorieten worden toegevoegd.
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Het venster Snelcontact gebruiken
Raak een contactpersoon aan om het paneel Snelcontact te openen.

• Raak

of het nummer aan om te bellen.

• Raak

aan om een bericht te verzenden.

• Raak

aan om een videogesprek te voeren.

De pictogrammen die beschikbaar zijn in het venster Snelcontact, zijn afhankelijk
van de informatie die voor het contact, de applicaties en accounts op uw telefoon
zijn opgeslagen.

Contacten delen
U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het
contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.
• Blijf een contactpersoon op het scherm Contacten aanraken en raak
• Selecteer de applicatie die deze actie moet uitvoeren.
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aan.

Accounts
Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts
worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde applicaties op de
telefoon.
Als u een account wilt toevoegen, raakt u
aan vanuit de contactenlijst
en raakt u vervolgens Instellingen > Accounts > Account toevoegen
aan of raakt u vanuit het startscherm Instellingen > Accounts >
Account toevoegen aan.
U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, enzovoort.
Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie,
zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.
U kunt een account en alle bijbehorende informatie van de telefoon verwijderen.
Raak het account aan dat u wilt verwijderen, raak Account verwijderen aan en
bevestig uw keuze.
Automatisch synchroniseren
Schakel op het scherm Accounts de optie Automatisch gegevens synchroniseren
in. Indien deze instelling is geactiveerd, worden alle wijzigingen in gegevens
op de telefoon of online automatisch met elkaar gesynchroniseerd.

3.3

Berichten..........................................................

Een nieuw bericht maken
Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken,
verzenden en ontvangen.
Om Berichten te openen, raakt u
Raak
te schrijven.

aan in de App-drawer.

aan in het scherm met de berichtenlijst om SMS- of MMS-berichten
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Een SMS-bericht verzenden
• Voer een mobiel telefoonnummer in of selecteer een contactpersoon in de balk
Aan om ontvangers toe te voegen.
• Raak de balk Tekstbericht aan om de tekst van het bericht in te voeren.
• Als u klaar bent, raakt u

aan om het SMS-bericht te verzenden.

epaalde letters (met accent) maken SMS-berichten groter. Hierdoor
B
worden er mogelijk meerdere SMS-berichten naar de ontvanger verzonden.
Een MMS-bericht verzenden
In een MMS-bericht kunt u videoclips, afbeeldingen, foto's, animaties en
geluidsfragmenten verzenden naar andere compatibele mobiele telefoons en
e-mailadressen.
Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden
(afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's, enzovoort) aan het bericht zijn
toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.
• Om een MMS-bericht te verzenden, voert u het telefoonnummer in van de
ontvanger in de balk Aan.
• Schrijf de tekst van het bericht in de balk Tekstbericht.
• Raak
aan om toegang tot uw locatie te geven, een spraakbericht te versturen
of bestanden bij te voegen.
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• Raak
aan om een foto/video te maken of voeg een foto/video toe die u hebt
gemaakt.
• Als u klaar bent, raakt u

aan om het MMS-bericht te verzenden.

Berichten beheren
Wanneer u een bericht ontvangt, verschijnt
als melding op de statusbalk.
Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen. Raak het nieuwe
bericht aan om het te lezen. U kunt ook de applicatie Berichten openen en het
bericht aanraken om het te openen.
Berichten worden als gesprek weergegeven.
Raak een bericht aan om het scherm 'opstellen van een bericht' te openen:
1
2
3

4

 ik voor meer opties
1 T
 ik om in een gesprek te zoeken
2 T
 ik om het nummer te bellen
3 T
4

Tik om het nummer in Contacten op te slaan of om contactgegevens weer te
geven als het nummer is opgeslagen

Als u de berichtinstellingen wilt aanpassen, raakt u aan en selecteert u Instellingen
in het scherm met de berichtenlijst.
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3.4

Agenda............................................................

Gebruik Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.
Als u de agenda wilt weergeven en afspraken wilt maken, opent u de map Googleapps op het startscherm en raakt u vervolgens Agenda aan.

Weergave in meerdere modi
U kunt de Agenda weergeven als Planning, Dag, Driedaags, Week of Maand;
raak
aan om te selecteren.

Nieuwe afspraken maken
U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.
• Raak

aan.

• Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele
dag duurt, kunt u Hele dag
inschakelen.
• Nodig gasten uit voor de afspraak. Geef de e-mailadressen op van de gasten die
u wilt uitnodigen (u kunt de e-mailadressen met komma's van elkaar scheiden).
De gasten ontvangen een uitnodiging van Agenda en E-mail.
• Als u klaar bent, raakt u Opslaan aan bovenaan het scherm.
Om snel een afspraak te maken vanuit de schermen Dag, 3 dagen en Week,
raakt u een lege plek aan om een doelgebied te selecteren en vervolgens raakt u
nogmaals aan om een nieuwe gebeurtenis te maken

Een afspraak verwijderen of bewerken
Als u een afspraak wilt verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het
scherm met details te openen. Raak
aan om de afspraak te bewerken of raak
> Verwijderen aan om de afspraak te verwijderen.
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Afspraakherinnering
Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een
aankomende afspraak
als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het
herinneringstijdstip wordt bereikt.
Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen te openen
en raak de naam van een afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te
geven. Raak de terugtoets aan om de herinneringen op de statusbalk en in het
venster Meldingen te laten staan.

3.5

Klok.................................................................

Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker.
Als u de huidige tijd wilt weergeven, veegt u op het startscherm omhoog en raakt
u vervolgens Klok aan of tikt u op de tijd op het startscherm om deze te openen.

Alarm
Raak vanuit het klokscherm Alarm aan om Alarm te openen.
• Schakel
• Raak
slaan.

in om het alarm te activeren.
aan om een nieuw alarm toe te voegen en raak

om dit op te

• Raak een bestaand alarm aan om het scherm voor het bewerken van het alarm
te openen.
• Raak VERWIJDEREN aan en bevestig vervolgens om het geselecteerde alarm
te verwijderen.

Klok
Als u de tijd en datum wilt weergeven, raakt u Klok aan.
• Raak

aan om een stad uit de lijst toe te voegen.
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Timer
Raak vanuit het klokscherm Timer aan om de timer te openen.

• Raak de opgegeven tijd aan om het aftellen direct te starten. Of
• Stel de tijd in. Raak
• Raak
• Raak

aan om het aftellen te starten.

om te onderbreken.
aan om te resetten.
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Stopwatch
Raak vanuit het klokscherm Stopwatch aan om de stopwatch te openen.

• Raak

aan om de stopwatch te starten.

• Raak

om te onderbreken.

• Raak

aan om te resetten.

• Raak

aan om te delen.

Klokinstellingen aanpassen
Raak

aan om de instellingen voor Klok en Alarm te openen.
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3.6

Calculator........................................................

Als u wiskundige problemen wilt oplossen met Calculator, veegt u het beginscherm
omhoog en tikt op
.
1
2
3

4

1 R
 ekengeschiedenis
2 Raak aan om te schakelen tussen Calculator en Wetenschappelijke calculator
3 V
 oor meer opties over de conversie van Munteenheid en Eenheid
4 R
 aak aan om cijfers één voor één te verwijderen
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3.7

TCL-apps

NXTVISION......................................................................................
NXTVISION biedt beeldverbetering, video- en gameverbetering en andere
schermfuncties, waardoor uw scherm tot leven komt voor een fantastische visueel
verbeterde ervaring.

TCL+...............................................................................................
TCL+ helpt u meer te weten te komen over nieuws en trends binnen TCL, uw
smartphone-ervaring te verbeteren, onze laatste berichten op sociale media te
vinden, enzovoort.

Ondersteuningscentrum...............................................................
Met Ondersteuningscentrum krijgt u meer informatie over veel geraadpleegde
veelgestelde vragen, bewerkingsinstructies, probleemoplossing, enzovoort. U kunt
dit gebruiken om feedback te geven.

3.8

Andere applicaties

(1)

De voorgaande applicaties in dit gedeelte zijn vooraf geïnstalleerd op uw telefoon.
Als u meer applicaties van derden wilt downloaden en installeren, gebruikt u de
applicatie Google Play Store.

3.9

Google applicaties

Apps van Google zijn voorgeïnstalleerd op uw telefoon om de werkefficiëntie te
verbeteren, zodat u meer kunt genieten van uw leven.
In deze handleiding vindt u korte introducties van de apps. Voor meer informatie
over de functies van de apps en de gebruikershandleidingen gaat u naar de
bijbehorende websites of leest u de introductie die wordt gegeven in de apps zelf.
Voor optimaal gebruiksgemak raden we aan om uzelf te registreren met een
Google-account, zodat u van alle functies gebruik kunt maken.
(1)

De beschikbaarheid van applicaties is afhankelijk van uw land en provider.
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Chrome
Een webbrowser waarmee u op internet kunt surfen.
Uw bladwijzers, browsegeschiedenis en instellingen op alle apparaten waarop
de browser is geïnstalleerd, kunnen worden gesynchroniseerd met uw Googleaccount.

Gmail
Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer
u de telefoon voor het eerst instelt. Met deze applicatie kunt u e-mails verzenden en
ontvangen, e-mails beheren door middel van labels, e-mails archiveren, enzovoort.
E-mails kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account.

Maps
Google Maps biedt satellietbeelden, wegenkaarten, 360°-weergave van straten,
real-time verkeersomstandigheden en routeplanning voor het reizen per voet, auto
of openbaar vervoer. U kunt met deze applicatie uw eigen locatie vinden, een
plaats opzoeken en u ontvangt voorgestelde routeplanningen voor uw reizen.

YouTube
YouTube is een online applicatie voor het delen van video's waarmee gebruikers
video's kunnen downloaden, delen en weergeven. Op YouTube vindt u videoclips,
tv-clips, muziekvideo's en andere content, zoals videoblogs, korte originele video's
en educatieve video's. Het ondersteunt een streamingfunctie waarmee u video's
bijna meteen nadat het downloaden vanaf internet is begonnen, kunt gaan bekijken.

Play Store
Dient als de officiële app van het Android-besturingssysteem. In deze app kunnen
gebruikers bladeren door applicaties en games en kunnen ze deze downloaden.
Applicaties zijn gratis te downloaden of tegen betaling te downloaden.
In Play Store zoekt u naar de app die u nodig hebt, downloadt u de app en volgt u
de installatiehandleiding om de app te installeren. U kunt de installatie van een app
ook ongedaan maken, een app bijwerken en uw downloads beheren.

45

Duo
Een mobiele app voor videochatten.
Met geverifieerde telefoonnummers kunnen gebruikers eenvoudig videogesprekken
voeren met mensen uit hun lijst met contactpersonen.

Foto's
Google Foto's slaat uw foto's en video's op en maakt back ups. De app analyseert
ook automatisch foto's en verdeelt ze onder in groepen, zodat u snel de foto kunt
vinden die u op dat moment nodig hebt.

Google Pay
Met Google Pay kunt u contactloos betalen met uw telefoon. Dit is een snelle,
eenvoudige en veilige manier om op miljoenen plekken te betalen: in winkels,
online en meer.

Google Assistent
Apparaten kunnen een speciale hardwareknop hebben voor de Google Assistent.
• Standaard — eenmaal indrukken om te activeren
De standaardmodus wordt op dezelfde manier gestart als de Google Assistent,
door lang op de startknop te drukken.

Bestandsbeheer
Met Bestanden worden alle gegevens op de telefoon weergegeven, inclusief
de externe SD-kaart en interne opslag, waaronder applicaties, mediabestanden
gedownload vanuit Google Play Store, YouTube of andere locaties, video's, foto's of
geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen
via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

46

4

Instellingen....................................

Om naar Instellingen te gaan, veegt u omhoog vanuit het startscherm of veegt u
naar links en tikt u op Instellingen
.
U kunt ook het venster Meldingen naar beneden vegen en

4.1

aanraken.

Wi-Fi

U kunt verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik
van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt
u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos
netwerk
• Raak Instellingen > Wi-Fi aan.
• Schakel

in.

• Zodra Wi-Fi is ingeschakeld, worden gedetecteerde Wi-Fi-netwerken
weergegeven.
• Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het
geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere
referenties opgeven (neem contact op met de netwerkprovider voor details).
Raak VERBINDEN aan wanneer u klaar bent.

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen
Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken
toevoegen.
• Raak Instellingen > Wi-Fi > Netwerk toevoegen aan.
• Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.
• Raak VERBINDEN aan.
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Een Wi-Fi-netwerk vergeten
U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met
netwerken die u niet meer wilt gebruiken.
• Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
• Raak in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk aan.
• Raak VERGETEN aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

4.2

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee
u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetoothapparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Bluetooth inschakelen
• Raak Instellingen > Bluetooth aan.
• Schakel

in.

De naam van uw apparaat wordt op het scherm weergegeven.

De naam van uw apparaat wijzigen
• Raak Instellingen > Bluetooth aan.
• Raak Apparaatnaam aan.
• Geef een naam op en raak NAAM WIJZIGEN aan om te bevestigen.

Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat
Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth
inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u
gegevens wilt uitwisselen.
• Raak Instellingen > Bluetooth > + Nieuw apparaat koppelen aan.
• Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw telefoon wilt koppelen.
• Er wordt een pop-upvenster geopend. Raak KOPPELEN aan om te bevestigen.
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• Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat.
Verbinding met een Bluetooth-apparaat loskoppelen
• Raak

aan naast het apparaat waarmee u de koppeling wilt verwijderen.

• Raak VERGETEN aan om te bevestigen.

Super Bluetooth
Zodra twee of meer Bluetooth-apparaten zijn verbonden, kunt u met Super
Bluetooth het volume en de audiobalans van elk Bluetooth-apparaat aanpassen en
een aangesloten luidspreker kalibreren om het geluid beter te synchroniseren met
de video op uw smartphone.
Voor een betere luisterervaring raden we aan dat uw apparaat met maximaal vier
audioapparaten tegelijk verbinding maakt.
 r wordt een kalibratieherinnering weergegeven telkens wanneer u van
E
verbonden Bluetooth-luidspreker verandert. Er kan alleen een derde of
vierde Bluetooth-apparaat worden toegevoegd als u bent verbonden met
een 5GHz Wi-Fi-netwerk.

4.3

SIM-kaart en mobiel netwerk

SIM-kaartinstellingen(1)
Raak dit aan om SIM 1 of SIM 2 te kiezen om te verbinden met een netwerk, het
plaatsen van oproepen en het verzenden van SMS-berichten.

Data-gebruik
Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst,
wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een netwerkservice: 2G, 3G,
4G of 5G.
Data-besparing
Door Data-besparing in te schakelen kunt u gegevensgebruik verminderen door te
voorkomen dat sommige apps op de achtergrond data verzenden en ontvangen.

(1)

Alleen dual SIM.
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Mobiele data
Als er geen netwerkverbinding is, kunt u

Mobiele data inschakelen.

Als u geen gegevens hoeft te verzenden op mobiele netwerken, schakelt u
Mobiele data uit om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten voor data-gebruik op
mobiele netwerken van lokale providers in rekening worden gebracht. Dit is vooral
belangrijk als u geen overeenkomst hebt voor mobiele data.
 et data-gebruik wordt door uw telefoon gemeten, maar uw provider kan
H
tot een andere meting komen.

Vliegtuigmodus
Schakel
Vliegtuigmodus in om in één keer alle draadloze verbindingen,
waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

Hotspot en tethering
Om de dataverbinding van uw telefoon te delen via Wi-Fi, Bluetooth, USB en
Ethernet tethering, of als mobiele hotspot, gaat u naar Instellingen > SIM-kaart en
mobiel netwerk > Hotspot en tethering om deze functies te activeren.
De naam van uw mobiele hotspot wijzigen of uw mobiele hotspot beveiligen
Wanneer uw mobiele hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk
van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.
• Raak Instellingen > SIM-kaart en mobiel netwerk > Hotspot en tethering >
Mobiele hotspot aan.
• Raak Naam van Hotspot aan om de naam van de netwerk-SSID te wijzigen of
uw netwerkbeveiliging in te stellen.
• Raak OK aan.
 ls u de bovenstaande functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in
A
rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten
in rekening worden gebracht voor roaming.

Privé-DNS
Raak dit aan om een privé-DNS-modus te selecteren.
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4.4

Verbonden apparaten

VPN
Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in
een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden
gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties
zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer
ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een
draadloos netwerk.
Een VPN toevoegen
• Raak Instellingen > Verbonden apparaten > VPN aan en raak vervolgens
aan.
• Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elk component
van de VPN-instellingen te configureren.
• Raak OPSLAAN aan.
Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.
 oordat u een VPN toevoegt, is het verstandig om een schermvergrendeling
V
voor uw telefoon in te stellen
Verbinding met een VPN maken/verbreken
Verbinding maken met een VPN:
• Raak Instellingen > Verbonden apparaten > VPN aan.
• De door u toegevoegde VPN's worden vermeld. Raak het VPN aan waarmee u
verbinding wilt maken.
• Geef in het geopende dialoogvenster alle gevraagde gegevens op en raak
VERBINDEN aan.
De verbinding met een VPN verbreken:
• Raak het VPN aan waarvan u de verbinding wilt verbreken. Er wordt een popupvenster geopend. Raak VERBINDING VERBREKEN aan.
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Een VPN bewerken/verwijderen
Een VPN bewerken:
• Raak Instellingen > Verbonden apparaten > VPN aan.
• De door u toegevoegde VPN's worden vermeld. Raak het pictogram
naast het VPN dat u wilt bewerken.

aan

• Wanneer u klaar bent met bewerken, raakt u OPSLAAN aan.
Een VPN verwijderen:
• Raak het pictogram
aan naast het geselecteerde VPN en raak VERGETEN
aan om het te verwijderen.

NFC
Schakel

in om NFC te activeren.

Met deze functie kunnen gegevens worden uitgewisseld als de telefoon zich dicht
bij een ander apparaat bevindt.

Scherm delen
U kunt Scherm delen gebruiken om het scherm van uw apparaat op uw tv weer te
geven of om inhoud, zoals tv-programma's, films, foto's, games en websites van
ondersteunde apps, te delen.

USB
Met een USB-kabel kunt u uw apparaat opladen, bestanden of foto's (MTP/PTP)
uitwisselen tussen uw telefoon en een computer.
Uw telefoon verbinden met de computer
• Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te
sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een
USB-verbinding is gemaakt.
• Open het venster Meldingen en kies de manier waarop u bestanden wilt
overbrengen of tik op Instellingen > Verbonden apparaten > USB om deze te
selecteren. Standaard is Dit apparaat opladen geselecteerd.
oordat u MTP gebruikt, moet u controleren of het stuurprogramma
V
(Windows Media Player 11 of latere versie) is geïnstalleerd.
52

Afdrukken
Raak Afdrukken aan om de afdrukdiensten te activeren. U kunt uw Standaard
afdrukdienst selecteren.

Chromebook(1)
Als uw telefoon is gekoppeld aan een Chromebook-apparaat, kunt u tekstberichten
vanaf uw computer versturen, de internetverbinding van uw telefoon delen en de
ontgrendeling vereenvoudigen, enz.
Raak

aan voor toegang tot meer instellingen.

In de buurt delen
Schakel

in om deze functie in te schakelen.

De zichtbaarheidsinstelling van uw telefoon bepaalt wie met u kan delen wanneer
uw scherm niet vergrendeld is.
Voordat u delen in de buurt gebruikt, moet u:
• een account hebben aangemaakt en daarop ingelogd zijn.
• Bluetooth en locatie-instellingen hebben ingeschakeld.
• Een tijdelijke Wi-Fi-hotspot hebben aangezet om bestanden te delen.

Android Auto
Nadat u uw account hebt aangemaakt en ingelogd, kunt u telefoonapps gebruiken
op het scherm van uw auto.

4.5

Startscherm en vergrendelingsscherm

Met dit menu stelt u uw favoriete apps in, kiest u uw favoriete achtergronden en
themastijlen, enz.

(1)

Functies kunnen per toestel verschillen.
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Zakmodus
Schakel
Zakmodus in om te voorkomen dat er per ongeluk bewerkingen op
uw telefoon worden uitgevoerd wanneer deze in uw zak of tas zit.

4.6

Display

Helderheidsniveau
Pas de helderheid van het scherm handmatig aan.

Adaptieve helderheid
Schakel

in om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen.

Helderheid in de donkere modus
Stel de helderheid van het scherm in de donkere lmodus handmatig in.

Donkere modus
Lege schermruimte wordt zwart in deze modus, wat het makkelijker maakt om uw
scherm te bekijken of te lezen bij weinig licht.

Oogcomfortmodus
Oogcomfortmodus kan de straling van blauw licht effectief verminderen en de
kleurtemperatuur aanpassen zodat de ogen minder snel vermoeid raken. U kunt
ook een aangepast schema maken om dit in te schakelen.

Slaapstand
Hiermee stelt u de time-out voor het scherm in.

Vernieuwingsfrequentie
Selecteer de vernieuwingsfrequentie.
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Lettergrootte
Veeg om de tekst op het scherm kleiner of groter te maken.

Auto-roteren van het scherm
Selecteer of het scherm automatisch meedraait.

Statusbalk en inklappen van meldingen
Met dit menu kunt u de weergave van de netwerksnelheid in- en uitschakelen, de
stijl van de statusbalk instellen, kiezen of meldingspictogrammen worden ingeklapt
en hoe het batterijpercentage wordt weergegeven.

Meer weergave-instellingen
Screensaver
Tik op om de huidige screensaver in te stellen als Kleuren of Foto's, en ook wanneer
de screensaver moet worden gestart.
Apps met volledig scherm
De meeste applicaties op de telefoon passen zich automatisch aan het volledige
scherm aan zonder deze handmatig in te stellen.
Voor de toepassingen die niet automatisch aanpassen aan de volledige
schermweergave kunt u naar Instellingen > Beeldscherm > Meer
beeldscherminstellingen > Apps op volledig scherm gaan om in te stellen.

4.7

Geluid en trillen

Gebruik de instellingen voor geluid en trillingen om veel aspecten van beltonen,
muziek en andere audio-instellingen te configureren.

Telefoonbeltoon en trillen
Stel de beltoon voor inkomende oproepen in, schakel ook trillen voor oproepen in
of uit, of kies ervoor de telefoon alleen te laten trillen.
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Voorkeuren voor Niet storen
Als u tijdens werken of uitrusten niet gestoord wilt worden door bel- of informatietonen,
kunt u de modus Niet storen instellen.
Veeg de statusbalk twee keer omlaag om naar het venster Snelle instellingen te
gaan en tik op
om Niet storen aan te zetten.

Andere geluiden en trillingen
Stel de kiestonen, schermvergrendelingsgeluiden, aanraakgeluiden, trillen bij
aanraking en noodwaarschuwingen in.

4.8

Meldingen

Onder Meldingsinstellingen kunt u badges voor app-pictogramen, snelinstellingen
voor het vergrendelscherm, enz. instellen.

4.9

Knop en gebaren

Systeemnavigatie
Selecteer uw favoriete navigatie en knoppenindeling (alleen te gebruiken voor
knoppennavigatie).

Gebaren
Om enkele gebaren in te stellen voor handig gebruik, zoals omdraaien om te
dempen, screenshot maken met drie vingers, gesplitst scherm, enz.

Aan/uit-toets
Om de snelle korte functies van de aan/uit-toets in te schakelen, evenals het menu
van de aan/uit-toets.
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4.10 Geavanceerde functies
Privacybescherming
Om uw privacy te beschermen, kunt u het type meldingen en herinneringen dat
op uw telefoon wordt weergegeven activeren/deactiveren, en ook of persoonlijke
informatie al dan niet zichtbaar is op uw telefoon.

Externe vergrendeling
Externe vergrendeling zet uw telefoon in de verloren modus door een sms-bericht te
sturen met een specifiek commando. Indien geactiveerd in verloren modus, zal de
telefoon vergrendeld worden en zal het scherm de belknop tonen. Als u de belknop
aanraakt, neemt u direct contact op met uw contactpersoon voor noodgevallen.
Tik op NU INSTELLEN om opties in te stellen zoals het patroon, wachtwoord,
contactpersonen voor noodgevallen, enz.

Snel Starten door middel van uw vingerafdruk
Zet
aan om Snel starten met vingerafdruk in te schakelen. Raak de
vingerafdruksensor tweemaal aan om het snelstartpaneel te activeren. Het
maximumaantal apps dat op deze manier kan worden gestart is vier.
• Schuif

om de lijst te wisselen.

• Tik op

om toe te voegen.

• Tik op

> Bewerken > selecteer app >

om deze te verwijderen.

Gamemodus
In deze modus kunt u de modus NIET STOREN tijdens het gamen inschakelen,
onbedoelde aanrakingen voorkomen en de gameprestaties optimaliseren.

Eenhandige modus
Verklein het weergavegebied van het scherm en bedien uw telefoon met één hand.
Deze functie is toegankelijk in het venster Snelle instellingen door het pictogram
aan te raken
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Schermopname
Stel de videoresolutie en het geluid in.
Om Schermopname te activeren, raakt u het pictogram
Snelle instellingen.

aan in het venster

Meerdere gebruikers
Met de functie voor meerdere gebruikers kunt u uw apparaat met anderen delen
terwijl uw persoonlijke of werkgegevens privé blijven.
Om de privacy tussen gebruikers te verbeteren, moet elke gebruiker een
schermvergrendeling instellen. Een schermvergrendeling voorkomt dat een andere
gebruiker toegang heeft tot informatie in een ander gebruikersprofiel.

4.11 Smart Manager
Smart Manager zorgt ervoor dat uw telefoon optimaal werkt door automatisch
te scannen en het gegevensgebruik te optimaliseren om de batterij te sparen, de
opslag te beheren en te beschermen tegen veiligheidsbedreigingen.
Voorkomen dat apps automatisch worden gestart, kan het systeem sneller laten
functioneren en de batterijduur verlengen.
U kunt een aantal opties ook handmatig uitvoeren voor verdere optimalisatie.

4.12 Beveiliging en biometrische gegevens
Schermvergrendeling
Selecteer een methode zoals Vegen, Patroon, PIN-code, Wachtwoord, om het
scherm te ontgrendelen.

Vingerafdruk
Gebruik uw vingerafdruk om het scherm te ontgrendelen of een app te ontgrendelen.
Open dit om een vingerafdruk toe te voegen of meer opties aan/uit te zetten.
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Gezichtsontgrendeling
Met Gezichtsontgrendeling kunt u uw toestel ontgrendelen met uw
gezichtsgegevens. Stel het in aan de hand van de stappen op het scherm.
Zorg ervoor dat u naar het telefoonscherm kijkt wanneer u gezichtsherkenning
gebruikt.
OPMERKING: u moet een patroon, PIN-code of wachtwoord instellen voordat u
gezichtsherkenning kunt gebruiken.

Slim vergrendelen
Slim vergrendelen zorgt ervoor dat uw toestel ontgrendeld is wanneer het veilig
bij u is en dat het wordt vergrendeld wanneer het detecteert dat het is neergelegd.

Vergrendeling van apps
Appvergrendeling kan uw privacy effectief beschermen door sommige apps te
vergrendelen met een patroon of vingerafdruk. Ga naar Instellingen > Beveiliging
> Appsvergrendeling om het vergrendelingstype en de vergrendelingstijd in te
stellen en de apps te kiezen die u wilt vergrendelen.

Overig
U kunt ook Snelle assistentie, SIM-kaartvergrendeling, Scherm vastzetten,
enz. instellen.

4.13 Locatie
Tik om in te stellen of een app toegang moet krijgen tot de locatie van uw toestel. U
kunt instellen dat de app continu toegankelijk is, of alleen zolang de app in gebruik
is.

4.14 Privacy
Om uw privacy te beschermen, kunt u zelf bepalen of een app al dan niet toegang
mag krijgen tot uw locatie, sms, telefoon, enz. U kunt ook kiezen om wachtwoorden
wel of niet te laten zien en welke activiteiten en informatie u wilt opslaan in Google.
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4.15 Apps
Raak dit aan om gegevens over de applicaties op uw telefoon weer te geven, het
dataverbruik van de applicaties te beheren of ze gedwongen te stoppen.
In het menu Machtigingen van een app kunt u toestemmingen verlenen voor de
app, zoals toegang tot Camera, Contacten, Locatie, etc.

4.16 Opslag
Ga naar Instellingen > Opslag om het gebruik van de opslagruimte te controleren
en maak zo nodig meer ruimte vrij.

4.17 TCL-account
Een TCL-account biedt gebruikers een beheerservice voor TCL-apparaten en
apps.

4.18 Accounts
Raak dit aan om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen,
te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om de
opties te bepalen voor hoe alle applicaties gegevens verzenden, ontvangen en
synchroniseren; d.w.z. of dit automatisch gebeurt, volgens een schema voor elke
app, of helemaal niet.
Raak Account toevoegen aan om een account toe te voegen voor de geselecteerde
app.

4.19 Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht
In dit menu kunt u zien hoeveel tijd u heeft doorgebracht op de telefoon en zelfs in
welke app. U kunt de tijdslimiet voor het gebruik van de telefoon aanpassen voor
een gezond en evenwichtig leven.
Bovendien kunnen ouders de gebruikstijd voor hun kinderen beperken om hun
surfgedrag te beheren.

60

4.20 Google
Raak dit aan om de instellingen voor uw Google-account en -service te configureren.

4.21 Toegankelijkheid
Gebruik de instellingen bij Toegankelijkheid om eventuele invoegtoepassingen
voor toegankelijkheid te configureren die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.

4.22 Systeem
Over de telefoon
Bekijk de basisinformatie voor uw telefoon, zoals de naam van het model, de CPU,
de camera, de resolutie, enz.
U kunt bovendien de juridische informatie, het versienummer, de status en overige
specificaties bekijken.

Systeemupdate
Als u het systeem wilt bijwerken, raakt u CONTROLEREN OP UPDATES aan (zie
“5 FOTA-upgrade”).

APPS bijwerken
Raak aan om een nieuwe systeem-app te controleren en/of te installeren.
Raak

aan om meer opties in te stellen.

Talen en invoer
Raak dit aan om taalinstellingen, het schermtoetsenbord, instellingen voor
spraakinvoer de aanwijzersnelheid, enzovoort te configureren.

Datum en tijd
Gebruik de instellingen Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de
manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.
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Back-up
Schakel
in om een back-up van de instellingen van uw telefoon en andere
applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw telefoon
vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt
gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich aanmeldt met uw
Google-account.

Ontwikkelaarsopties
Als u deze functie wilt inschakelen, gaat u naar Instellingen > Systeem > Over de
telefoon en raakt u Build-nummer zeven keer aan. Ontwikkelaarsopties is nu
beschikbaar. De ontwikkelaarsopties bevatten instellingen die handig zijn voor het
ontwikkelen van Android-applicaties.

Herstellen
Tik op om alle netwerkinstellingen en app-voorkeuren te resetten. Met deze
instellingen raakt u uw gegevens niet kwijt.
Als Fabrieksinstellingen terugzetten is geselecteerd, worden alle gegevens
in het interne geheugen van uw telefoon gewist. Maak dus een back-up van uw
gegevens voordat u deze reset uitvoert.

Regelgeving en veiligheid
Raak aan om productinformatie te bekijken zoals Productmodel, Producentnaam,
Producentadres, IMEI, CU-referentie, Bluetooth-herkennings-ID, etc.

Programma voor verbetering van de gebruikerservaring
Raak dit aan om deel te nemen aan het Programma voor verbetering van de
gebruikerservaring, zodat we kunnen doorgaan met het verbeteren van ons
productontwerp en de algemene gebruikerservaring.
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5

FOTA-upgrade

Gebruik de FOTA-upgrade (Firmware Over The Air) om de software van uw telefoon
bij te werken.
Om updates te openen, raakt u in de app-lijst Instellingen > Systeem >
Systeemupdate aan. Schakel de dataverbinding of Wi-Fi in voordat u zoekt naar
updates.
Als Wi-Fi is ingeschakeld, kan het systeem detecteren of er een nieuwe
firmwareversie beschikbaar is. Als dat het geval is, wordt deze automatisch
gedownload. Als dit voltooid is, biedt een pop-upvenster u de mogelijkheid om uw
telefoon nu of later bij te werken.
Als Instellingen > Systeem > Systeemupdate > > Instellingen updaten >
Automatisch bijwerken is uitgeschakeld, wordt in een pop-upvenster gevraagd of
u de nieuwe firmwareversie die is gedetecteerd door de telefoon wilt downloaden
of dat u deze wilt negeren.
Als u alleen een mobiele netwerkverbinding hebt, ontvangt u alleen een melding
die in de statusbalk verschijnt.
Om fouten te voorkomen bij het vinden van de juiste updatepakketten, mag u
tijdens het FOTA downloaden of updaten de standaard opslaglocatie niet wijzigen.
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6

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met het servicecenter, volgen hier enkele instructies om
u te helpen bij het oplossen van problemen met uw apparaat:
• Laad de accu volledig op voor een optimale werking.
• Verwijder overbodige bestanden of apps op uw telefoon om de prestaties van de
telefoon te verbeteren.
• Werk de software van uw telefoon bij via Instellingen > Systeem >
Systeemupdate.
• Herstel uw telefoon via Instellingen > Systeem > Herstellen >
Fabrieksinstellingen terugzetten. Een andere methode is de Aan/uit-toets
en de toets Volume omhoog tegelijkertijd ingedrukt houden wanneer uw
telefoon is uitgeschakeld. Laat de aan/uit-toets los wanneer het apparaat trilt en
selecteer vervolgens Gegevens wissen/fabrieksinstellingen terugzetten >
Fabrieksinstellingen terugzetten om te resetten. Alle gegevens op uw telefoon
gaan definitief verloren. U wordt ten zeerste aangeraden een volledige back-up
van de gegevens op uw telefoon te maken voordat u de telefoon opnieuw instelt.
Voer ook de volgende controles uit:
Mijn telefoon kan niet worden ingeschakeld of is vastgelopen
• Wanneer de telefoon niet kan worden ingeschakeld, laadt u de accu minstens
20 minuten op, zodat de accu voldoende lading bevat. Schakel de telefoon
vervolgens weer in.
• Wanneer de telefoon blijft hangen in de inschakelanimatie en u geen toegang
kunt krijgen tot de gebruikersinterface, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt om de
telefoon te resetten. Hierdoor worden problemen met abnormaal opstarten van
het besturingssysteem door applicaties van derden geëlimineerd.
• Als geen van beide methoden werkt, reset u de telefoon door tegelijkertijd op
de aan/uit-toets en de toets Volume omhoog te drukken. Laat de aan/uittoets los wanneer het apparaat trilt en selecteer vervolgens Gegevens wissen/
fabrieksinstellingen terugzetten > Fabrieksinstellingen terugzetten om te
resetten.
Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd
• Als uw telefoon niet reageert, schakelt u de telefoon uit door de Aan/uit-toets
ingedrukt te houden totdat de telefoon wordt uitgeschakeld en vervolgens weer
wordt ingeschakeld.
• Als dit nog steeds niet werkt, stelt u de telefoon opnieuw in.
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Mijn telefoon schakelt vanzelf uit
• Controleer of het scherm is vergrendeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, en
controleer of er niet per ongeluk op de Aan/uit-toets wordt gedrukt terwijl het
scherm is ontgrendeld.
• Controleer de acculading.
• Als dit nog steeds niet werkt, stelt u de telefoon opnieuw in of werkt u de software
bij.
Mijn telefoon kan niet goed opladen
• Zorg ervoor dat u de TCL-lader gebruikt die bij de telefoon is geleverd.
• Zorg ervoor dat de accu niet volledig leeg is. Als de accu lange tijd leeg is, kan
het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor het opladen van de
accu op het scherm wordt weergegeven.
• Zorg ervoor dat het opladen onder normale omstandigheden van 0 °C (32°F) tot
40 °C (104°F) gebeurt.
• Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt.
Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service"
wordt weergegeven
• Probeer verbinding met het netwerk te maken door op een andere plek te gaan
staan.
• Controleer het netwerkbereik bij uw provider.
• Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is.
• Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is.
Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet
• Controleer of de internetservice van uw SIM-kaart beschikbaar is.
• Controleer de instellingen voor internetverbinding van uw telefoon.
• Controleer of u zich op een locatie met netwerkdekking bevindt.
• Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken.
Ongeldige SIM-kaart
• Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst.
• Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd.
• Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is.
Mijn telefoon kan geen uitgaande oproepen plaatsen
• Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen en
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hebt aangeraakt.

• Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen.
• Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet
is overbelast of onbeschikbaar is.
• Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIMkaart, enzovoort).
• Zorg ervoor dat u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd.
• Controleer of uw telefoon zich in de vliegtuigmodus bevindt.
Mijn telefoon kan geen inkomende oproepen ontvangen
• Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk
(controleer of het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is).
• Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIMkaart, enzovoort).
• Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld.
• Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert.
• Controleer of uw telefoon zich in de vliegtuigmodus bevindt.
Naam/nummer van de beller wordt niet weergegeven wanneer een oproep
wordt ontvangen
• Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service
• De beller heeft mogelijk zijn naam of nummer afgeschermd.
Ik kan mijn contacten niet vinden
• Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd.
• Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst.
De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht
• Pas het volume tijdens een gesprek aan door op de toets Volume te drukken.
• Controleer de sterkte van het netwerksignaal. Ga naar een locatie met een
sterker signaal.
• Zorg dat de receiver, aansluiting en luidspreker van uw telefoon schoon zijn.
Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven, niet gebruiken
• Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement.
• Controleer of voor deze functie een TCL-accessoire is vereist.
Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden
gebeld
• Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw contacten.
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• Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een internationaal
nummer belt.
Ik kan geen contacten toevoegen
• Zorg ervoor dat uw SIM-kaartcontacten niet vol zijn. Verwijder enkele contacten
of sla de contacten op de telefoon op.
Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail
• Informeer bij uw netwerkprovider of deze dienst beschikbaar is.
Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail
• Controleer of het voicemailnummer van uw provider correct is opgegeven bij
"Voicemailnummer".
• Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is.
Ik kan geen MMS verzenden en ontvangen
• Controleer de opslag van uw telefoon, omdat deze mogelijk vol is.
• Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service
beschikbaar is en de MMS-parameters te controleren.
• Controleer het nummer van het servercenter of uw MMS-profiel bij uw provider.
• Het servercenter is misschien overbezet. Probeer het later opnieuw.
PIN-code van SIM-kaart is vergrendeld
• Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking
Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen.
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op mijn computer
• Controleer of de USB-poort werkt. Als deze niet werkt, probeert u een andere
USB-poort op uw computer.
• Controleer of de USB-stuurprogramma's correct zijn geïnstalleerd.
• Als u een Windows-computer gebruikt, controleert u of deze de MTP-modus
ondersteunt. Als u een Mac gebruikt, zorgt u ervoor dat u Android File Transfer
installeert via www.android.com/filetransfer/.
Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden
• Controleer of er voldoende opslagruimte op de telefoon beschikbaar is voor uw
download.
• Selecteer de microSD-kaart als de locatie om de gedownloade bestanden op te
slaan.
• Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider.
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De telefoon kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth
• Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor
andere gebruikers.
• Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth
bevinden.
De accu loopt te snel leeg
• Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 120 minuten).
• Nadat de accu gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de acculading
mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader
hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen.
• Stel de helderheid van het scherm op een gepaste waarde in.
• Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
• Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het
interval voor automatische controle.
• Schakel applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere
tijd niet worden gebruikt.
• Schakel Bluetooth, Wi-Fi of GPS uit wanneer u deze niet gebruikt.
De telefoon wordt warm tijdens lange oproepen, het spelen van games,
surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe applicaties.
• Deze opwarming is een normaal gevolg van de verwerking van grote hoeveelheden
gegevens door de CPU. Als u de bovenstaande handelingen beëindigt, wordt de
temperatuur van uw telefoon weer normaal.
Nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, kan ik mijn telefoon niet
gebruiken zonder de aanmeldgegevens van mijn Google-account in te voeren
• Nadat de telefoon opnieuw is ingesteld, moet u de oorspronkelijke aanmeldgegevens
van uw Google-account invoeren die zijn gebruikt op deze telefoon.
• Als u uw aanmeldgegevens van uw Google-account bent vergeten, voert u de
herstelprocedure voor uw Google-account uit.
• Als u nog steeds geen toegang kunt krijgen tot uw telefoon, neemt u contact op
met het bevoegde reparatiecentrum. Houd er echter rekening mee dat dit niet
wordt gezien als zaak die onder de garantie valt.
Ik ben bepaalde wachtwoorden/codes/sleutels op mijn telefoon vergeten
• Zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
• Als u nog steeds geen toegang kunt krijgen tot uw telefoon, neemt u contact op
met het bevoegde reparatiecentrum. Houd er echter rekening mee dat dit niet
wordt gezien als zaak die onder de garantie valt.
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7

Specificaties

Platform:
• Qualcomm® Snapdragon™ SM6115
Besturingssysteem:
• Android 11, TCL UI
Geheugen:
• 256GB ROM + 6GB RAM
Afmetingen (L x B x D):
• 166,2 x 76,9 x 9,1 mm
Gewicht:
• 199g
Weergave:
• 6,67-inch touchscreen met een schermresolutie van 1080 x 2400 pixels
Netwerk:
• GSM 850/900/1800/1900
• UMTS B1/2/5/8
• LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41(2535~2655MHz)
GPS:
• GPS (with A-GPS)/GLONASS/BeiDou/Galileo
Connectiviteit:
• Bluetooth 5.1
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac voor 2,4 GHz en 5 GHz
• 3,5-mm audioaansluiting
• USB 2.0 Type-C
Camera:
• Camera achterzijde: 64Mp + 8Mp super wide + 2Mp FF Macro + 2Mp FF Depth
• Camera voorzijde: 16 MP
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Ondersteunde audio- en video-indelingen:
• Android default scope ( AAC LC, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB,
FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE)
• HEVC, H.264, MPEG-2, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid
Accu

(1)

:

• Capaciteit: 5000 mAh
Uitbreidingssleuf:
• microSD™-geheugenkaart
(Beschikbaarheid van microSD-kaarten tot 1TB)
Sensors:
• G-sensor
• Lichtsensor
• Nabijheidssensor
• E-kompas
• Gyro
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

(1)

De oorspronkelijke accu heeft strenge veiligheidsinspecties ondergaan ter om te
voldoen aan de kwaliteitsnormen; het gebruik van niet-oorspronkelijke accu's kan
gevaar opleveren.
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8

Accessoires

Standaardaccessoires
• Oplader
• USB-kabel
• Transparant hoesje
• PIN-code van SIM-kaart
• Snelstartgids
• Productveiligheidsinformatieblad
 • Accessoires verschillen per land.
• Gebruik alleen de TCL-batterijen, -opladers en -accessoires die
inbegrepen zijn bij uw apparaat.
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9

Licenties
Het microSD-logo is een handelsmerk.
De term Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn
dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken
en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
TCL T775H Bluetooth-verklaring ID D054292
Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.
Dit apparaat mag worden gebruikt in alle Europese landen.

De band van 5150-5350 MHz mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt:
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CH
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UK (NI)

LI

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search
TM
, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store en
Hangouts TM zijn handelsmerken van Google Inc.
De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt
en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden
beschreven in de Creative Commons 3.0-toeschrijvingslicentie (de tekst wordt
weergegeven wanneer u Juridische informatie van Google bij Instellingen >
Systeem > Over de telefoon > Juridische informatie) (1) aanraakt.
U hebt een apparaat aangeschaft dat gebruikmaakt van de open sourceprogramma's (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables en initrd in
objectcode en andere open source-programma's gelicentieerd onder de GNU
General Public Licence en Apache Licence.

(1)

Dit is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.
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Wij voorzien u van een volledige kopie van de bijbehorende broncodes op verzoek
binnen een periode van drie jaar na de distributie van het apparaat door TCL
Communication Ltd.
U kunt de broncodes downloaden van https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/
files/. Het downloaden van de broncode van internet is gratis.
We willen hierbij aangeven dat de garantie voor eindgebruikers met betrekking tot
de schending van intellectuele-eigendomsrechten uitsluitend van toepassing is op
de EU/EER/Zwitserland.
Als en voor zover het Product wordt geëxporteerd, meegenomen of gebruikt
door een eindklant of eindgebruiker buiten de EU/EER/Zwitserland, vervalt elke
verantwoordelijkheid, garantie of vrijwaring van de fabrikant en zijn leveranciers
met betrekking tot het Product (inclusief enige vrijwaring met betrekking tot de
schending van intellectuele-eigendomsrechten).
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Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar tcl.com en downloadt u de volledige
gebruikershandleiding. Op de website kunt u ook antwoorden op veelgestelde vragen vinden.

