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6. De standaard apps op uw 
Samsung telefoon 

 

 
Naast de apps Telefoon, Berichten, E-mail en Internet staat er nog een aantal 
andere standaard apps op uw telefoon. De app S Planner is de digitale agenda van 
uw Samsung telefoon. In deze agenda kunt u afspraken (gebeurtenissen) 
toevoegen, bewerken en verwijderen. 
 
In de app Maps zoekt u adressen en bekende locaties op. Deze locaties kunt u op 
een gewone kaart of op een satellietfoto bekijken. Bij veel locaties is het ook 
mogelijk om Google Street View te openen. Dan lijkt het alsof u zelf op de locatie 
staat. Als u de gewenste locatie gevonden heeft, kunt u ook een route uitstippelen. 
 
Er zit ook een zoekfunctie op uw Samsung telefoon. Daarmee kunt u zoeken in alle 
apps, contacten, berichten en muziek die op uw Samsung telefoon staan. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• een gebeurtenis toevoegen in de app S Planner; 
• een gebeurtenis bewerken en verwijderen; 
• uw huidige locatie bepalen in de app Maps; 
• lagen gebruiken; 
• een locatie zoeken en een route uitstippelen; 
• zoeken met de app Google; 
• bestanden downloaden en terugvinden; 
• apps uitschakelen. 
 

 Let op! 
Mogelijk ziet u tijdens het werken met uw telefoon schermen en vensters die 
informatie geven over de werking van bijvoorbeeld een app of het toetsenbord. 
U kunt deze dan lezen en vervolgens tikt u op  of op . 
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6.1 De agenda S Planner 
 
S Planner is de agenda op uw telefoon. Zo opent u deze app: 
 

 Tik op ,  of  
 
De agenda wordt geopend met de weergave van de huidige maand.  
 
Als u een andere datum heeft 
geselecteerd dan de huidige 
dag, gaat u met de knop 

 snel weer 
terug naar uw afspraken van 
vandaag: 
 
 

 
 
U kunt de weergave wijzigen per dag, week, maand en jaar. U wijzigt de weergave 
van uw agenda naar weergave per week: 
 
Linksboven in het scherm: 
 

 Tik op  
 
Mogelijk ziet u  of 

. 
 

 Tik op  
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U ziet de weergave van deze week. Zo bladert u snel naar de volgende week: 
 

 Veeg van rechts naar 
links over het scherm 

 
 

 
 
U ziet de volgende week. In de volgende paragraaf voegt u een afspraak toe. 
 
 
6.2 Gebeurtenis toevoegen 
 
Een afspraak wordt in de app S Planner een gebeurtenis genoemd. U voegt een 
gebeurtenis toe aan uw agenda: 
 

 Tik op de gewenste 
dag, bijvoorbeeld 
woensdag 

 
Het tijdvak waarop u tikt 

verandert in : 
 
Om de gebeurtenis toe te 
voegen: 
 

 Tik op  
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U voegt een naam voor de gebeurtenis toe: 
 

 Typ een naam, 
bijvoorbeeld: Dansles 

 
U past de begintijd van de 
gebeurtenis aan: 
 

 Tik op de begintijd 
 

 
 
De tijd past u als volgt aan: 
 

 Tik op het uur, 

bijvoorbeeld  
 
 

 
 

 Typ de begintijd: 19 
 
De minuten worden in dit 
voorbeeld niet gewijzigd. Als 
de begintijd klopt: 
 

 Tik op  
 
Mogelijk ziet u  en 

. 
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De eindtijd is automatisch 
verplaatst naar 20.00 uur: 
 
Als een gebeurtenis de hele 
dag duurt, sleept u het 

schuifje  bij  
naar rechts, of u moet een 
vinkje  tikken. 
 
Hier kunt u instellen of en met 
welke frequentie de 
gebeurtenis herhaald wordt. 
Bijvoorbeeld elke week of 
elke maand. 
 
Standaard krijgt u tien 
minuten voor de gebeurtenis 
een melding te zien. U past 

dit aan door te tikken op . 
Wilt u geen melding zien, tik 

dan op . 
 

 
 Tip 

Juiste begintijd 
Als u een gebeurtenis toevoegt door meteen op het juiste tijdvak te tikken, is de 
begintijd meteen goed ingesteld. 
 
U voegt een locatie voor de gebeurtenis toe: 
 

 Tik op  of 
 

 
 Typ een locatie, 
bijvoorbeeld: 
Dansschool 

 
Als u alle gegevens voor de 
gebeurtenis heeft ingevoerd: 
 

 Tik op  
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 Sleep, indien nodig, 
omhoog over het 
scherm 

 
U ziet de gebeurtenis in de 
agenda: 
 

 
 
 
6.3 Gebeurtenis bewerken of verwijderen 
 
Als een afspraak wordt veranderd of geannuleerd, past u deze zo aan: 
 

 Tik op de gebeurtenis 
 

 
 
U ziet weer het scherm waar u de gebeurtenis had ingevoerd. U wijzigt in dit 
voorbeeld niets: 
 

 Tik op  

 
 
Als u de gebeurtenis wilt verwijderen, doet u dat als volgt: 
 

 Tik op de gebeurtenis 
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 Tik op  
 

Mogelijk ziet u . 
 

 
Dat moet u bevestigen: 
 

 Tik op  
 

 
 

 Ga terug naar het startscherm 5 
 
In de volgende paragraaf leert u werken met de app Maps. 
 
 
6.4 Maps 
 
Met de app Maps kunt u een locatie zoeken en een route uitstippelen. Zo opent u de 
app Maps: 
 

 Tik op , ,  
 

 Tik, indien nodig, op 
 
U ziet de kaart van uw locatie. Maps kan de locatie van de telefoon tot op twintig 
meter nauwkeurig bepalen: 
 
U verandert de weergave van 
de kaart: 
 

 Tik op   
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Mogelijk ziet u vensters met 
informatie over het gebruik 
van de app: 
 

 Tik, indien nodig, op 
 

 
 
U kiest uit diverse opties: 
 

 Tik op  
 

 
 
U ziet een satellietfoto met 
straat- wijk- en plaatsnamen 
van uw huidige locatie: 
 

 
 

 Tip 
In- en uitzoomen 
Beweeg twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om in of uit te zoomen op een 
specifieke locatie. 
 
In de volgende paragraaf zoekt u een locatie. 
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6.5 Locatie zoeken 
 
U zoekt een locatie. Dat kan een adres zijn, maar ook een bekende attractie: 
 

 Tik op het zoekvak 
 

 Typ: Stedelijk 
museum Amsterdam 

 
Op het schermtoetsenbord: 
 

 Tik op   
 
De locatie wordt 
weergegeven met een 

pictogram : 
 
U zoomt in op de locatie: 
 

 Beweeg twee vingers 
uit elkaar over de kaart 

 

 
 

 Tip 
Uitzoomen 
Beweeg twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen. 
 
U ziet ongeveer dit in het 
scherm: 

 
 
In de volgende paragraaf plant u een route naar deze locatie. 


