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Onnittelut HUAWEI MediaPad 10 Link+ -laitteen hankkimisesta. 

 

HUAWEI MediaPad 10 Link+ yhdellä 
silmäyksellä 
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Kytke laite päälle tai pois tai käynnistä laite uudelleen 

painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna. 

Sammuta näyttö painamalla virtapainiketta kerran. 

 

 

SIM- ja microSD-korttien asettaminen 
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Kielen valinta laitteelle: 

Kun laite otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön voit valita kielen 

aloitusnäkymästä. Oletuskieli laitteella on Englanti, mutta selaamalla 

alasvetovalikkoa löydät valittavaksi kieleksi Suomen listan loppupäästä ja 

kosketa tämän jälkeen Käynnistä-painiketta ruudulta. 

Kielen voi vaihtaa myös jälkikäteen laitteen asetusten kautta:  

Asetukset (Settings) > Kieli ja syöttötapa (Language & input) > Kieli 

(Language). 

Akun lataaminen 
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Tämä osio sisältää laitteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja. Osio sisältää 

myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue tämä teksti 

huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. 

Elektroninen laite 

Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos 

laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiritsee muiden sähkölaitteiden 

toimintaa. 

Sairaalalaitteisiin aiheutuvat häiriöt 

 Noudata sairaaloiden ja terveydenhoitolaitosten sääntöjä ja 

määräyksiä. Älä käytä laitetta paikoissa, missä sen käyttö on 

kielletty. 

 Jotkin langattomat laitteet voivat vaikuttaa kuulolaitteiden tai 

sydämentahdistimien toimintaan. Kysy lisätietoja 

palveluntarjoajaltasi. 

 Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että mahdollisten 

häiriöiden välttämiseksi laitetta pidetään vähintään 15 cm:n 

etäisyydellä sydämentahdistimesta. Jos käytät 

sydämentahdistinta, pidä laitetta tahdistimeen nähden 

vastakkaisella puolella äläkä kanna laitetta rintataskussasi. 

Kuulon suojaaminen kuulokesarjaa käytettäessä 

  Vältä pitkäaikaista kuuntelemista suurella 

äänenvoimakkuudella, sillä se voi aiheuttaa kuulovaurion.  

Turvallisuutta koskevat tiedot 
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 Kuulokkeiden käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi 

vaurioittaa kuuloa. Voit pienentää tätä riskiä pienentämällä 

kuulokkeiden äänenvoimakkuuden turvalliselle ja miellyttävälle 

tasolle. 

 Altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle ajon aikana voi 

häiritä keskittymistäsi ja suurentaa onnettomuusriskiä. 

Helposti syttyviä ja räjähtäviä aineita sisältävät tilat 

 Älä käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään helposti syttyviä tai 

räjähtäviä aineita (esimerkiksi huoltoasemat, öljyvarastot tai 

kemiantehtaat). Laitteen käyttö tällaisissa ympäristöissä 

suurentaa räjähdyksen ja tulipalon riskiä. Noudata lisäksi kaikkia 

tekstinä tai symboleina annettuja ohjeita. 

 Älä varastoi tai kuljeta laitetta astioissa, joissa on syttyviä nesteitä, 

kaasuja tai räjähteitä. 

Liikenneturvallisuus 

 Huomioi paikalliset lait ja määräykset tätä laitetta käytettäessä. 

Älä käytä langatonta laitetta ajaessasi. Onnettomuusvaara. 

 Keskity ajamiseen. Ensisijainen tehtäväsi on ajaa turvallisesti. 

 Älä käsittele laitetta ajaessasi. Käytä handsfree -lisävarusteita. 

 Jos sinun on ehdottomasti soitettava tai vastattava puheluun, aja 

auto ensin turvallisesti tien sivuun ja pysäköi se.  

 Radiotajuiset signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen 

elektronisiin järjestelmiin. Kysy tarvittaessa lisätietoja ajoneuvon 

valmistajalta. 

 Älä sijoita laitetta ajoneuvon turvatyynyn päälle tai turvatyynyn 

laukeamisalueelle. Seurauksena voi olla henkilövahinkoja, kun 

turvatyyny täyttyy äkillisesti. 
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 Älä käytä laitetta lentokoneessa tai juuri ennen lentokoneeseen 

nousua. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi 

haitata langattomien verkkojen toimintaa ja vaarantaa 

lentokoneen toiminnan. Lisäksi se voi olla laitonta.  

Käyttöympäristö 

 Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä. Vältä 

magneettikenttiä. Laitteen käyttö näissä ympäristöissä voi johtaa 

virtapiirien toimintahäiriöihin. 

 Älä käytä laitetta ukkosmyrskyjen aikana, sillä se voi aiheuttaa 

salamaniskun vaaran.  

 Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - 35°C. Ihanteellinen 

varastointilämpötila on –20 - 45°C. Äärilämpötilat voivat 

vahingoittaa puhelinta ja lisävarusteita. 

 Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle (älä esimerkiksi aseta 

sitä auton kojelaudalle) pitkien ajanjaksojen ajaksi.  

 Suojaa laite ja lisävarusteet sateelta ja kosteudelta, sillä ne voivat 

aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. 

 Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmittimistä, 

mikroaaltouuneista, liesistä, kuumavesivaraajista, 

lämpöpattereista ja kynttilöistä. 

 Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeen ja 

kaiuttimen lähelle. Kuuloke voi vetää näitä esineitä puoleensa ja 

aiheuttaa vamman.  

 Lopeta laitteen ja sovellusten käyttö hetkeksi, jos laite 

ylikuumenee. Jos ylikuumentunutta laitetta pidetään ihoa vasten 

pitkään, ihossa voi ilmetä lievän palovamman oireita, kuten 

punaisia läikkiä ja tummumista.  

 Älä kosketa laitteen antennia. Se voi heikentää signaalin laatua.  
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 Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä 

laitetta tai lisävarusteita. Se voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa 

räjähdyksen. 

 Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja kunnioita muiden 

yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.  

Lapsiturvallisuus 

 Noudata kaikkia lapsiturvallisuuteen liittyviä varotoimenpiteitä. 

Tätä laitetta tai sen lisävarusteita ei pidä antaa lasten leikkeihin, 

sillä se voi olla vaarallista. Laitteessa on irtoavia osia, jotka voivat 

aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä poissa lasten ulottuvilta. 

 Tätä laitetta ja sen lisävarusteita ei ole tarkoitettu lasten 

käytettäväksi. Lasten tulisi käyttää laitetta vain aikuisen 

valvonnassa.  

Lisävarusteet 

 Hyväksymättömän tai yhteensopimattoman verkkovirtasovittimen, 

laturin tai akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai 

muun vaaratilanteen.  

 Valitse ainoastaan lisävarusteita, jotka laitteen valmistaja on 

hyväksynyt tätä mallia varten. Muun tyyppisten lisävarusteiden 

käyttö voi aiheuttaa takuun raukeamisen tai rikkoa paikallisia 

säädöksiä ja lakeja, minkä lisäksi se voi olla vaarallista. Kysy 

jälleenmyyjältä lisätietoja hyväksyttyjen lisävarusteiden 

saatavuudesta omalla alueellasi. 

Laturin käyttöturvallisuus 

 Kytkettävien laitteiden seinäpistorasia asennetaan laitteiden 

lähelle. Pistorasian on oltava helposti käytettävissä. 

 Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä. 

 Älä pudota laturia tai altista sitä iskuille. 
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 Jos virtajohto on vaurioitunut (esimerkiksi johto on paljaana tai 

rikki) tai pistoke on väljä, lopeta käyttö heti. Käytön jatkaminen voi 

aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon. 

 Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia virtajohtoa 

vetämällä. 

 Älä koske laitteeseen tai laturiin märin käsin. Seurauksena voi 

olla oikosulku, toimintahäiriö tai sähköisku. 

 Jos laturi on altistunut vedelle, muille nesteille tai liialliselle 

kosteudelle, vie se tarkistettavaksi valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen. 

 Varmista, että laturi on standardin 

IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 kohdan 2.5 vaatimusten 

mukainen ja että se on testattu ja hyväksytty kansallisten tai 

paikallisten standardien mukaisesti. 

 Kytke laite vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo tai jotka 

täyttävät USB-IF-yhdenmukaisuusvaatimukset. 

Akun käyttöturvallisuus 

 Älä yhdistä akun napoja sähköä johtavilla esineillä, kuten 

avaimilla, koruilla tai muilla metalliesineillä. Akku voi joutua 

oikosulkuun ja aiheuttaa loukkaantumisen tai palovamman. 

 Älä altista akkua korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. 

Älä sijoita sitä lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien 

tai lämmityspattereiden, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää, jos 

ne ylikuumenevat. 

 Älä yritä muokata tai koota akkua, asettaa sen sisälle vieraita 

esineitä tai upottaa tai altistaa sitä vedelle tai muille nesteille. 

Seurauksena voi olla tulipalo, räjähdys tai muu vaara. 
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 Jos akku vuotaa, varmista, ettei elektrolyyttiä pääse iholle tai 

silmiin. Jos elektrolyytti pääsee iholle tai silmiin, huuhtele silmät 

viipymättä puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. 

 Jos havaitset akussa epämuodostumia, värimuutoksia tai 

ylikuumenemista latauksen tai varastoinnin aikana, lopeta 

laitteen käyttö heti ja irrota akku. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa 

akun vuotamisen, tulipalon tai räjähdyksen. 

 Älä heitä akkuja avotuleen, sillä ne voivat räjähtää. Myös 

vaurioituneet akut voivat räjähtää. 

 Hävitä käytetyt akut paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Akun 

virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun 

vaaratilanteen. 

 Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä 

akkua. Se voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen. 

 Älä murskaa tai lävistä akkua tai altista sitä suurelle ulkoiselle 

paineelle. Seurauksena voi olla oikosulku tai ylikuumeneminen.  

 Älä pudota laitetta tai akkua. Jos laite tai akku putoaa erityisesti 

kovalle pinnalle, se voi vaurioitua.  

 Jos laitteen valmiusaika lyhenee merkittävästi, vaihda akku 

uuteen. 

 Laitteessa on yhdysrakenteinen, kiinteä akku. Älä yritä irrottaa 

akkua. Se voi vaurioittaa laitetta. Vie laite valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.  

Puhdistaminen ja huoltaminen 

 Ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta, lopeta laitteen käyttö, 

sammuta kaikki sovellukset ja irrota kaikki laitteeseen kytketyt 

johdot. 
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 Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita 

kemiallisia aineita (kuten alkoholia tai bensiiniä) laitteen tai sen 

lisävarusteiden puhdistamiseen. Nämä aineet voivat vahingoittaa 

osia ja aiheuttaa palovaaran. Käytä puhdasta, pehmeää ja kuivaa 

liinaa laitteen ja lisävarusteiden puhdistamiseen. 

 Pidä laite ja sen lisävarusteet kuivana. Älä yritä kuivata laitetta 

ulkoisella lämpölähteellä, kuten mikroaaltouunilla tai 

hiustenkuivaimella.  

 Vältä iskuja, jotka voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriön, 

ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.  

 Älä altista laitetta tai sen lisävarusteita äärilämpötiloille. Tällaiset 

ympäristöt voivat estää laitetta toimimasta oikein, ja seurauksena 

voi olla tulipalo tai räjähdys.  

 Älä vie magneettijuovalla varustettuja kortteja, kuten 

luottokortteja ja puhelinkortteja, laitteen lähelle pitkäksi aikaa. Se 

voi vaurioittaa magneettijuovalla varustettuja kortteja. 

 Älä pura tai peruskorjaa laitetta tai sen lisävarusteita. Se 

aiheuttaa takuun raukeamisen ja vapauttaa valmistajan 

vahinkovastuusta. Jos laite vaurioituu, ota yhteyttä valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen ja kysy neuvoja tai pyydä heitä korjaamaan 

laite. 

 Jos laitteen näyttö rikkoutuu iskun seurauksena, lopeta laitteen 

käyttö heti. Älä kosketa tai yritä irrottaa rikkoutuneita osia. Ota 

pikaisesti yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.  

Hätäpuhelut 

Hätäpuheluiden soittamismahdollisuus riippuu matkapuhelinverkon 

laadusta, palveluntarjoajan käytännöistä sekä paikallisista laeista ja 
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säädöksistä. Älä koskaan luota pelkästään tähän laitteeseen kriittisessä 

viestinnässä, kuten sairaalahoitoa edellyttävissä hätätilanteissa. 

Ympäristönsuojelu 

 Laitetta ja sen lisävarusteita (jos sisältyvät toimitukseen), kuten 

verkkovirtasovitinta, kuulokesarjaa ja akkua, ei saa hävittää 

talousjätteen seassa. 

 Laitteen ja sen lisävarusteiden hävittämisessä on noudatettava 

paikallisia säädöksiä. Noudata sovellettavia keräys- ja 

kierrätysohjeita. 

Hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot 

 Laitteessa, akussa (jos sisältyy toimitukseen) ja/tai 

pakkauksessa oleva oheinen symboli (yhtenäisellä palkilla tai ilman) 

osoittaa, ettei laitetta, laitteen sähkövarusteita (esimerkiksi kuulokesarja, 

verkkovirtasovitin tai kaapeli) eikä akkuja saa hävittää talousjätteen 

mukana. Näitä tuotteita ei saa hävittää lajittelemattoman kunnallisjätteen 

seassa, vaan ne on vietävä valtuutettuun keräyspisteeseen 

asianmukaista kierrätystä tai hävittämistä varten. 

Kysy lisätietoja laitteen tai akun kierrätyksestä viranomaisilta, 

käyttämältäsi jätehuolto-organisaatiolta tai jälleenmyyjältä. 

Laitteen ja akkujen (jos ne sisältyvät toimitukseen) hävittämiseen 

sovelletaan uusinta WEEE-direktiiviä (2012/19/EU-direktiivi) ja 

akkudirektiiviä (2006/66/EY-direktiivi). Sähkö- ja elektroniikkaromu ja akut 

on erotettava muusta jätteestä, jolloin mahdollisten vaarallisten aineiden 

mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle jäävät 

mahdollisimman vähäisiksi. 
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Vaarallisten aineiden vähentäminen 

Tämä laite täyttää REACH-asetuksen [Asetus (EY) Nro 1907/2006] ja 

RoHS-direktiivin (direktiivi 2011/65/EU) vaatimukset. Akut (jos sisältyvät 

toimitukseen) täyttävät akkudirektiivin (direktiivi 2006/66/EY) vaatimukset. 

Jos haluat ajantasaista tietoa REACH- ja 

RoHS-vaatimustenmukaisuudesta, käy verkkosivustossamme osoitteessa 

http://consumer.huawei.com/certification. 

Yhdenmukaisuus EU:n määräysten kanssa 

Käyttö kehon lähellä 

Laite on RF-määräysten mukainen, kun laitetta käytetään 1,5 cm:n 

etäisyydellä kehosta. Varmista, että laitteen lisävarusteita, kuten laitteen 

koteloa ja säilytystaskua, ei ole valmistettu metalliosista. Pidä laite 

riittävän kaukana kehostasi. 

Sertifiointitiedot (SAR-arvo) 

Tämä laite täyttää radioaalloille altistumista koskevat vaatimukset. 

Laite on matalatehoinen radiolähetin ja -vastaanotin. Laite on suunniteltu 

kansainvälisten vaatimusten mukaisesti eikä se ei ylitä radioaalloille 

altistumisen rajoja. Nämä vaatimukset on kehittänyt International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), joka on 

riippumaton tieteellinen organisaatio. Vaatimuksiin sisältyvät 

varotoimenpiteet, jotka on suunniteltu takaamaan kaikkien käyttäjien 

turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. 

SAR (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus) on suure, jolla 

mitataan laitteen käytön aikana kehoon absorboituvan 

radiotaajuusenergian määrää. SAR-arvo mitataan 

laboratorio-olosuhteissa suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, mutta 

laitteen todellinen SAR-taso käytön aikana voi olla merkittävästi tätä tasoa 
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matalampi. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu käyttämään 

mahdollisimman vähän virtaa verkkoyhteyden muodostamiseen. 

Euroopassa voimassa oleva SAR-raja on 2,0 W/kg mitattuna 10 

kudosgrammalla, ja tämän laitteen suurin SAR-arvo on tämän raja-arvon 

mukainen.  

Tämän laitetyypin suurin SAR-arvo langattomien laitteiden 

altistusolosuhteissa testattuna on 0,724 W/kg. 

Ilmoitus 

Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on 

yhdenmukainen direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja 

direktiivin muiden asiaankuuluvien säännösten kanssa. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä Internet-sivustossa 

osoitteessa http://consumer.huawei.com/certification. 

Tuotteessa on seuraava merkintä: 

 

Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia säädöksiä. 

Tämän laitteen käyttö voi olla kiellettyä tai rajoitettua paikallisesta 

verkosta riippuen. 

Rajoitukset 2,4 GHz:n taajuusalueella: 

Norja: Tämä alakohta ei päde Ny-Ålesundin keskustaa ympäröivällä, 

säteeltään 20 km olevalla maantieteellisellä alueella. 
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Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen 

laitteessasi voi aiheuttaa henkilökohtaisten tietojesi katoamisen tai sen, 

että muut pääsevät käsiksi niihin. Suosittelemme useita toimenpiteitä, 

joiden avulla voit suojata henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja. 

 Sijoita laitteesi turvalliselle alueelle estääksesi sen luvattoman 

käytön. 

 Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaan ja luo salasana tai avauskuvio 

sen avaamista varten. 

 Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM/UIM-kortillesi, 

muistikortillesi tai laitteesi muistiin tallennetuista 

henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää 

tai poistaa henkilökohtaiset tietosi vanhasta laitteesta. 

 Jos olet huolissasi viruksista, kun saat viestejä tai sähköpostia 

tuntemattomilta, voit poistaa ne avaamatta niitä. 

 Jos käytät laitettasi Internetin selailemiseen, vältä sivustoja, jotka 

voivat aiheuttaa turvallisuusriskin, jotta henkilökohtaisia tietojasi 

ei varasteta. 

 Jos käytät palveluja, kuten Wi-Fi-yhteyden jakamista tai 

Bluetoothia, aseta palveluille salasanat, jotta ulkopuoliset eivät 

pääse niihin ilman lupaa. Kun et käytä näitä palveluita, kytke ne 

pois toiminnasta. 

 Asenna tai päivitä laitteen turvaohjelmisto ja tee virustarkistus 

säännöllisesti. 

 Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat peräisin 

luotettavasta lähteestä. Ladatut kolmannen osapuolen 

sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta. 

Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva 
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 Asenna Huawein tai kolmannen osapuolen sovellusten 

toimittajien julkaisema suojausohjelmisto tai korjaustiedostoja. 

 Jotkin sovellukset vaativat ja välittävät sijaintitietoja. Tästä 

johtuen joku kolmas osapuoli voi pystyä jakamaan sijaintitietojasi. 

 Laiteesi voi toimittaa tunnistus- ja diagnostiikkatietoja kolmannen 

osapuolen sovellusten toimittajille. Kolmannen osapuolen myyjät 

käyttävät näitä tietoja tuotteidensa ja palveluidensa 

parantamiseen. 

 Jos olet huolissasi henkilökohtaisten tietojesi turvallisuudesta, ota 

yhteyttä osoitteeseen mobile@huawei.com. 
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Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Kaikki oikeudet 

pidätetään. 

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään 

muodossa tai millään tavalla ilman Huawei Technologies Co. Ltd:ltä ja sen 

tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua kirjallista suostumusta. 

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden 

suojaamia Huawein ja mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. 

Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, 

purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa 

tai alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset 

rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset 

toimenpiteet. 

Tavaramerkit ja luvat 

,  ja  ovat Huawei Technologies Co., 

Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki. 

Bluetooth
®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön 

rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää 

niitä lisenssisopimuksen alaisena.  

LTE on ETSI:n tavaramerkki. 

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet 

saattavat olla omistajiensa omaisuutta. 

Oikeudellinen huomautus 
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Huomautus 

Osa tässä kuvatuista tuotteen ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat 

asennetusta ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, 

eikä niitä ehkä voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa 

paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta. 

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen 

lisävarusteet. 

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä 

tietoja tai teknisiä ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman 

korvausvastuuta. 

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus 

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen 

osapuolen ohjelman tai sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei 

ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten ohjelmistoille ja 

sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka käyttävät 

kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa 

niiden toiminnoista tai suorituskyvystä. 

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan 

keskeyttää milloin tahansa, eikä Huawei takaa minkään sisällön tai 

palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat 

sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweilla ei 

ole määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan 

nimenomaisesti, että Huawei ei korvaa eikä ole vastuussa kolmannen 

osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai kolmannen 

osapuolen sisällön tai palveluiden keskeytymisestä tai päättymisestä. 

Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen asennetun 

ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai mistään muusta ominaisuudesta 

eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa, mukaan 

lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot. 
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Asiakas vastaa itse kaikista riskeistä, mukaan lukien ohjelmiston ja tämän 

laitteen välinen yhteensopimattomuus, jotka aiheutuvat ohjelmiston 

asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta. 

Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android™-alustalle. Huawei 

on tehnyt alustaan tarvittavia muutoksia. Siksi tämä tuote ei ehkä tue 

kaikkia Android-vakioalustan tukemia toimintoja tai se voi olla 

yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. 

Huawei ei tarjoa mitään takuita ja edustuksia minkään tällaisen 

yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti sulkee pois kaikki 

tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut. 

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE 

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". 

MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA 

SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, 

MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT 

MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN 

TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, 

LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ. 

HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA 

LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, 

EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI 

VOITTOJEN, LIIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, 

GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN 

MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT 

ENNUSTETTAVISSA VAI EI. 

HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ 

JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE 

KORVAUSVASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI 
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SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) 

RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN. 

Tuontia ja vientiä koskevat säädökset 

Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja 

tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien 

lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen viemiseksi tai 

tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien. 

Yksityisyyssuoja 

Jotta ymmärtäisit paremmin, miten henkilökohtaiset tietosi suojataan, 

katso yksityisyyssuoja käytäntö osoitteesta 

http://consumer.huawei.com/privacy-policy. 
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Katso lisäohjeita käyttöoppaasta, jonka voit ladata osoitteesta 

http://consumer.huawei.com/en/. 

Jotta löydät nopeasti tablettisi käyttöoppaan, syötä verkkosivun 

hakuruutuun sana HUAWEI MediaPad 10 Link+. 

Osoitteessa http://consumer.huawei.com/en/support/hotline voit tarkistaa 

oman maasi tai alueesi asiakastuen uuden puhelinnumeron ja 

sähköpostiosoitteen. 

Tämän oppaan kuvat ovat vain ohjeellisia. Ulkonäkö ja 

näyttöominaisuudet voivat vaihdella hieman tuoteversioiden 

välillä. 

Lisäohjeet 

 







 

 
 

 

Android™ Android on Google Inc.:n tuotemerkki. Tämän tuotemerkin 

käyttö sallittu ainoastaan Google Permissions:in luvalla. 

 

 

DTS-patentit ovat osoitteessa 

http://patents.dts.com. Valmistettu DTS 

Licensing Limitedin lisenssin puitteissa. DTS, 

symboli sekä DTS ja symboli yhdessä ovat 

rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS Sound on 

tavaramerkki, jotka omistaa DTS, Inc. © DTS, 

Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. 
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