HTC One M9 – instellingen

Instelling 1:
Je kunt de instelling Optimalisatie batterij gebruiken voor het uitschakelen
van batterij-optimalisatie voor je app.

Batterij-optimalisatie uitschakelen in apps
Als er apps zijn waarvoor je geen batterij-optimalisatie wilt inschakelen, kun je
functie uitschakelen in die apps.
1. Tik in het beginscherm op

en vervolgens op Instellingen.

2. Tik op Aan/uit.
3. Tik op Optimalisatie batterij.
4. Tik op Niet geoptimaliseerd > Alle apps voor het bekijken van een
volledige lijst met apps.
5. Voor het uitschakelen van batterij-optimalisatie in een app, tik je op de
naam van de app en vervolgens op Niet optimaliseren > Gereed.
Herhaal dit proces voor het uitschakelen van optimalisatie in andere
apps.
Voor het filteren van de lijst en te zien voor welke apps batterijoptimalisatie is uitgeschakeld, tik je op Alle apps > Niet
geoptimaliseerd.

Instelling 2:
1. Hoge prestatiemodus uitschakelen onder Opties voor
ontwikkelaars in Instellingen.
Daarnaast moeten óók de functies Energiebesparing én Extreme
energiebesparingmodus uitgeschakeld zijn:

De modus energiebesparing
Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van
de accu. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken,
zoals locatieservices en mobiele gegevens.
Voor de app is deze energiebesparende optie echter niet gewenst en moet
daarom uitgeschakeld worden:

1. Tik in het beginscherm op

en vervolgens op Instellingen.

2. Tik op Aan/uit.
3. Tik op de Uit-schakelaar voor energiebesparing om de modus
energiebesparing uit te schakelen.
Om in te stellen wanneer deze modus automatisch wordt ingeschakeld,
tik je op Energiebesparing > Automatisch inschakelen, en selecteer
vervolgens een batterijniveau. -> deze optie dus niet inschakelen!

Extreme energiebesparingsmodus
Als je de telefoon nauwelijks gebruikt, kun je de Extreme
energiebesparingsmodus inschakelen om de batterij langer mee te laten gaan.
In deze modus kan de stand-by tijd langer dan normaal duren en kun je alleen
basisfuncties gebruiken zoals telefoneren, SMS'jes sturen en e-mailen.
Voor de app is deze extreme energiebesparende optie echter niet gewenst en
moet daarom uitgeschakeld worden:
1. Tik in het beginscherm op

en vervolgens op Instellingen.

2. Tik op Aan/uit.
3. Tik op de Uit-schakelaar van de extreme energiebesparingmodus om
de extreme energiebesparingmodus uit te schakelen.
Als je wilt instellen wanneer deze schakelaar automatisch moet worden
ingeschakeld, tik je op Extreme energiebesparingmodus en selecteer
een batterijniveau. -> deze optie dus niet inschakelen!

Instelling 3:
De app mag niet worden uitgeschakeld en moet op de achtergrond altijd actief
blijven, de volgende actie mag daarom dus niet worden uitgevoerd:

Een app uitschakelen
Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en
gegevens downloaden. Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem
uitschakelen. Let op: Deze actie dus niet uitvoeren voor de app, de app mag
niet uitgeschakeld worden!
1. Tik in het beginscherm op
2. Tik op applicaties.

en vervolgens op Instellingen.

3. Tik op de app en tik op Uitschakelen.

