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Automatische schermrotatie moet plaatsvinden als u de app gebruikt en de telefoon naar de zijkant kantelt, op voorwaarde dat de automatische rotatiefunctie is ingeschakeld. Sommige gebruikers hebben echter gemeld dat hun Galaxy A50 om de een of andere reden niet automatisch zal draaien. Anderen zeiden dat het
probleem begon na de update, terwijl er mensen waren die het probleem gemeld zonder aanwijsbare reden. In dit bericht help ik je problemen op te lossen met je Galaxy A50 die niet meer automatisch draaien. Dit is zeker een klein probleem en je moet in staat zijn om het op te lossen na verschillende procedures voor
het oplossen van problemen. Dus lees verder omdat dit artikel kan helpen. Het probleem met automatische rotatie op de Galaxy A50 vast te stellen de vereiste tijd: 15 minuten hoeft u slechts een paar procedures of drie uit te voeren om het probleem op te lossen als uw telefoon fysieke schade die de versnellingsmeter
heeft beïnvloed. Maar ervan uitgaande dat uw telefoon geen fysieke of vloeibare schade heeft, is dit wat u moet doen: Schakel de automatische draai uit en de krachten van het rebooten van glitches komen zo nu en dan voor, en het is mogelijk dat dit probleem wordt veroorzaakt door een van deze dingen. Als u al
automatisch bent ingeschakeld, maar de telefoon het scherm niet draait, zelfs als u het kantelt, voert u een aantal basisvragen uit. Eerst moet u de automatische rotatie uitschakelen. Doe dit door vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen en op Automatisch draaien te klikken. Houd vervolgens de
volumeknop ingedrukt en houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt. Wanneer het A50-logo op het scherm verschijnt, geeft u beide toetsen vrij en wacht u om de telefoon opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet oplost, probeert u de volgende oplossing. Alle instellingen op je telefoon opnieuw instellen
Misschien zijn er een aantal instellingen die dit probleem hebben veroorzaakt. Het volgende wat u moet doen is het resetten van alle instellingen op uw apparaat zonder het verwijderen van bestanden en gegevens. U dit doen door de volgende stappen te volgen: 1. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar
beneden om de meldingsbalk naar beneden te trekken. 2. Tik op het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek. 3. Algemene besturingselement weergeven en tikken. 4. De kraan opnieuw instellen. 5. Kraan reset opties. 6. Klik op resetinstellingen. 7. Voer desgevraagd een pincode, wachtwoord of sjabloon in. 8. Klik
ten slotte op Opnieuw instellen. Nadat u de instellingen van uw telefoon hebt ingesteld, probeert u te controleren of de automatische rotatiefunctie correct werkt. Drop uw telefoon in de fabrieksinstellingen De eerste twee oplossingen hebben bewezen effectief tegen dit probleem. Maar als om wat voor reden uw Galaxy
A50 niet automatisch zal draaien, zelfs nadat u deze oplossingen Het is tijd om de telefoon te resetten. Voordat u dit doet, moet u echter een back-up maken van de tijd voor belangrijke bestanden en gegevens wanneer deze worden verwijderd. Wanneer u klaar bent, voert u deze stappen uit om uw telefoon terug te
zetten naar de fabrieksinstellingen. 1. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden en tik op het pictogram Instellingen. 2. Zoek en klik op Algemeen Beheer. 3. De kraan opnieuw instellen. 4. Het opzetten van een kraan recovery fabriek. 5. Schuif onderaan het scherm naar beneden en klik op Opnieuw
instellen. 6. Voer desgevraagd een pincode, wachtwoord of sjabloon in. 7. Klik tot slot op Alles verwijderen. Les ogs: Hoe maak je apps verbonden met Samsung Galaxy Tab S6Geredness Materials Standard - dit is een automatische draai ingeschakeld standaard op uw apparaat. Dus, na de reset moet het goed werken
als het probleem echt gaat over de apparatuur. Op dit punt willen we graag een aantal van de vragen die zijn gesteld door onze lezers te beantwoorden. Mijn Galaxy A50 werkt niet automatisch in sommige apps, is dat normaal? Sommige apps ondersteunen geen automatisch opstarten. Dus als uw telefoon normaal
draait in andere apps, u ervan uitgaan dat er geen probleem is met de telefoon. Sommige apps hebben mogelijk geen scherm nodig om uit te voeren. Ik liet mijn telefoon en brak het scherm, maar het kan nog steeds geschikt zijn om te gaan. Het scherm wordt echter niet meer gedraaid. Is het al kapot? Uw telefoon is
letterlijk kapot en als er andere functies zijn die niet werken na een val, kunnen sommige onderdelen beschadigd raken. Om dit te doen heb je een technicus nodig om het voor je te controleren. Dat is het voor nu, jongens. BEZOEK: Het oplossen van de problemen met de Samsung Galaxy A50 Ik hoop dat we in staat
waren om u te helpen op een bepaalde manier. Steun ons door je te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het lezen! Wanneer u deze instelling inschakelt, draait het scherm automatisch wanneer u met uw telefoon schakelt tussen portret- en landschapsmodus. Als u deze optie wilt in- of uitschakelen, gaat u naar de
beschikbaarheidsinstellingen. Selecteer automatisch het draaischerm. U deze optie uitschakelen wanneer u TalkBack gebruikt, omdat spraakfeedback kan worden onderbroken wanneer het scherm roteert. Natuurlijk is dit een geweldige optie: je draait je Android-telefoon van staand naar liggend en de inhoud van het
scherm draait automatisch. Er zijn echter situaties, of bepaalde toepassingen, waar deze automatische rotatie lastig kan zijn. Ook op een tablet, bijvoorbeeld, kan het vervelend zijn dat het hele startscherm draait wanneer u een tablet op de tafel of houd het een beetje scheef. Natuurlijk kun je deze automatische rotatie
gewoon uitschakelen via de instellingen - de weergave is automatisch, maar het is alles of niets van functie. Slimme rotator accepteert dit Aan wie. Met Smart Rotator bepaalt u welke apps u wilt maken en welke niet reageren op de landschapsmodus van uw Android-apparaat. Wanneer u deze Android-app start, wordt
de automatische rotatiefunctie voor alle apps in eerste instantie uitgeschakeld. U vervolgens in een lijst kiezen welke apps de functie opnieuw moet worden ingeschakeld. Als u heel wat geïnstalleerde apps hebt, vergt het jammer genoeg wat tijd om door deze lijst te gaan en de diverse toepassingen te controleren. Dit
kan handiger zijn als de ontwikkelaar deze functie heeft gewijzigd. Als u de app start, hoeft u standaard alleen de apps te selecteren die u wilt uitschakelen. Dit is vooral leuk als je de automatische rotatiefunctie in slechts een paar apps wilt uitschakelen. Als je de automatische rotatie van je Android-apparaat wilt
bedienen, kun je Smart Rotator gratis downloaden op Android Market. Lees verder na de aankondiging. Neem je video's op in verticale verhouding van zijkanten en sleutel je aan zwarte strepen? Dan is het zinvol om de plaat te kantelen. Gelukkig is de lancering van de video op Android heel eenvoudig. De video werkt
op Android: hier is hoeveel mensen verticaal filmen met hun smartphone, terwijl de film horizontaal komt meestal in zijn veel beter. Wanneer u de video draait, wordt het hele scherm gebruikt en heeft u geen last van de zwarte randen aan de boven- en onderkant. Een video uitvoeren op Android terwijl je het doet: video's
opnemen zoals je gewend bent; Zoek een video in de galerij en klik erop; Klik op de drie mixerpictogrammen hieronder; Kies 'Roteren' om de video 90 graden te kantelen; Klik in de rechterbovenhoek op Opslaan. Blijf op de knop drukken totdat de video de verhouding heeft tussen de zijkanten die je wilt. Heb je een iets
oudere Android-smartphone en zie je de spin-optie niet in de instellingen? Download en installeer de app om een taak te krijgen, zoals 'Rotate Video FX': Download de gratis app op Google Play; Start de app en chat een video of importeer een bestaande film; Geef Rotate Video FX toestemming om de galerij te bekijken
en, indien nodig, de advertentie af te drukken door bovenaan op het linkerkruis te klikken; Kantel de video net zo vaak totdat deze naar wens is; Klik op Start en selecteer Normale methode; Wacht tot de video is verwerkt. → Download fx-video's omzetten in Google Play (gratis) Wat is de beste relatie van aspecten voor
mijn film? Bent u van plan om video's te maken voor sociale media? Dan denk je waarschijnlijk dat het verstandig zou zijn om de video rechtop te laten staan. Immers, de meeste mensen gebruiken Facebook en Instagram op hun telefoons, dus ze kijken naar langwerpige schermen. Dit is precies het tegenovergestelde
wanneer u een video gaat maken die is ontworpen voor computers. Je twijfelt er tussen hen aan dat het verstandiger is om de video horizontaal te draaien, omdat het op deze manier geschikt is voor zowel brede als langwerpige schermen. Immers, mensen die kijken naar hun telefoon, kan gewoon gebruik maken van
het apparaat in landschap modus. Het maken van video's vanaf je smartphone de hele maand juli, Android Planet is alles over het maken van video's van je smartphone. Van de beste videobewerkingsapps, streaming apps tot het gebruik van de oude telefoon als beveiligingscamera, het gaat allemaal weg. Waar wil je
meer over weten? Stuur een e-mail naar uw aanbieding, redactie@androidplanet.nl of laat uw idee achter in de reacties hieronder. We horen graag van je! Ik heb een s7 rand met Android 7.0. Ik kan geen automatische schermrotatie vinden in de/uit-optie. Volgens Google, zou dit onder de weergave-instellingen worden
gevonden, maar ik kan het hier niet vinden. Wat doe ik verkeerd? Bij mij is het aan de bovenkant van mijn scherm naast Bluetooth en direct naast het soundOpen Start Screen: Ga dan naar De snelle instellingen, trekken je vinger 1 x van de bovenkant van het apparaat naar het scherm. Op 2 x breidt het volledig uit. Je
hebt de keuze uit 2 pagina's, maar meestal staat het schermrotatiepictogram al op de eerste pagina. 2 staande of automatische draaimogelijkheden. Succes! Keestramper1 en archipel bedankt voor het werken echt! Ik heb niet gekeken naar de tweede pagina, maar het is nog steeds vreemd dat het ook niet gevonden in
de menu-instellingen. Ook ik zag er slecht uit na het bijwerken van 7.0 om het scherm te draaien. Uiteindelijk gevonden: het wordt niet langer de rotatie van het scherm genoemd! Nu heet het Staan als het uit staat en het is Autom.draaiend als het aan staat. Om het nog spannender te maken, verandert het ook zijn
naam. Dit is het 4e pictogram op pagina 1. Pagina.
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