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Lue ennen kuin jatkat 

Turvatoimet 
Lue turvatoimet huolellisesti, jotta osaat käyttää matkapuhelintasi oikein. 

 

Älä muserra, heitä tai puhkaise matkapuhelinta. Vältä matkapuhelimen 

pudottamista, puristamista tai taivuttamista. 

 

Älä käytä matkapuhelinta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa. Älä 

upota matkapuhelinta veteen äläkä puhdista sitä nestemäisillä 

puhdistusaineilla. 

 

Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, jos puhelinten käyttö on kielletty tai jos 

puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. 

 
Älä käytä matkapuhelinta ajaessasi autoa. 

 

Noudata sairaaloiden ja terveydenhoitotilojen sääntöjä ja määräyksiä. Kytke 

matkapuhelin pois päältä lääketieteellisten laitteiden lähellä. 

 

Kytke matkapuhelin pois päältä lentokoneessa. Puhelin saattaa aiheuttaa 

häiriöitä lentokoneen ohjauslaitteisiin. 

 

Katkaise matkapuhelimesta virta elektronisten tarkkuuslaitteiden lähellä. 

Puhelin saattaa vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan. 

 

Älä yritä purkaa matkapuhelinta tai sen lisävarusteita. Vain valtuutettu 

henkilöstö saa huoltaa tai korjata puhelinta. 

 

Älä säilytä matkapuhelinta tai sen lisävarusteita paikoissa, joissa on 

voimakas sähkömagneettinen kenttä. 

 

Älä aseta magneettisia tallennuslaitteita matkapuhelimen lähelle. 

Puhelimesta tuleva säteily saattaa poistaa niihin tallennetut tiedot. 

 

Älä aseta matkapuhelinta paikkaan, jossa on korkea lämpötila, tai käytä sitä 

paikassa, jossa on syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemalla. 

 

Pidä matkapuhelin ja sen lisävarusteet lasten ulottumattomissa. Älä anna 

lasten käyttää matkapuhelinta ilman valvontaa. 

 
Käytä vain hyväksyttyjä akkuja ja latureita räjähdysvaaran välttämiseksi. 
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Huomioi langattomien laitteiden käyttöä koskevat lait ja säännökset. 

Kunnioita sivullisten yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia langatonta laitetta 

käyttäessäsi. 

 

Noudata tämän käyttöohjeen ohjeita tarkasti, kun käytät USB-kaapelia. 

Muutoin matkapuhelin tai tietokone voi vaurioitua. 

Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturvallisuus 
Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttö laitteessa voi johtaa 

henkilötietojen ja tietojen katoamiseen tai joutua muiden saataville. Suosittelemme 

seuraavia toimenpiteitä henkilötietojen ja salaisten tietojen suojaamiseksi. 

 Aseta laite turvalliseen paikkaan luvattoman käytön estämiseksi. 

 Lukitse laitteen näyttö ja luo salasana tai avaamiskuvio sen avaamiseksi. 

 Varmuuskopioi ajoittain henkilötiedot SIM/USIM-kortilla, muistikortilla tai laitteen 

muistissa. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilötiedot vanhasta 

laitteesta. 

 Jos olet huolissasi viruksista, kun vastaanotat viestejä tai sähköposteja 

tuntemattomilta henkilöiltä, voit poistaa ne avaamatta niitä. 

 jos käytät laitetta internetin selaamiseen, vältä verkkosivuja jotka voivat aiheuttaa 

turvallisuusriskin henkilötietojen varastamisen välttämiseksi. 

 jos käytät laitetta, kuten Wi-Fi tether tai Bluetooth, aseta salasana näille palveluille 

luvattoman käytön estämiseksi. Kun näitä toimintoja ei käytetä, sulje ne. 

 Asenna tai päivitä laitteen virustorjuntaohjelma ja etsi viruksia säännöllisesti. 

 Hanki kolmannen osapuolen sovellukset laillisesta lähteestä. Ladatut kolmannen 

osapuolen sovellukset tulee skannata virusten varalta. 

 Asenna huawein tai kolmannen osapuolen sovelluksen tarjoajan turvaohjelmat ja 

ohjelmapaikat. 

 Osa sovelluksista vaatii ja lähettää paikkatietoja. Tästä syystä, kolmas osapuoli voi 

jakaa paikkatietosi. 

 Laite voi tarjota tunnistus- ja diagnoositietoja kolmannen osapuolen sovelluksen 

tarjoajalle. Kolmannet osapuolet käyttävät näitä tietoja tuotteidensa ja palvelujensa 

parantamiseen. 
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 Jos olet huolissasi tietojesi turvallisuudesta, ota yhteyttä meihin osoitteessa 

mobile@huawei.com. 

Oikeudellinen huomautus 
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. 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.  

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla 

omistajiensa omaisuutta. 

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. 
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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. 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 
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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 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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Aloittaminen 
 Kaikki tämän oppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Puhelimen todellisen näytön 

ominaisuudet voivat poiketa tässä näytetyistä ohjelmistoversion mukaan. 

 

 Lataus/dataportti  Äänenvoimakkuuspainike 

 Kuuloke  Etukamera 

 Takaisin   Kuulokeliitäntä 

 Mikrofoni  Kaiutin 

 Valikko  Kameran salama 

 Koti  Takakamera 

 Virtapainike   
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Keskeiset toiminnot ulottuvillasi 

 
 Kytke matkapuhelimeen virta pitämällä painike painettuna.  

 Lukitse näyttö painamalla tätä, kun matkapuhelin on aktiivinen. 

 

 Kosketa, kun haluat palata edelliseen näyttöön tai poistua 

käyttämästäsi sovelluksesta. 

 Voit piilottaa näppäimistön koskettamalla. 

 

 Kosketa, kun haluat avata valikon aktiivisena olevaan näyttöön. 

 Saat viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon näkyviin painamalla ja 

pitämällä painettuna. 

 
 Kosketa, kun haluat palata aloitusnäyttöön. 

 Avaa hakurivi koskettamalla ja pitämällä painettuna. 

Tärkeitä akkua koskevia tietoja 
 Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, matkapuhelimen virta ei ehkä kytkeydy 

päälle välittömästi akun latauksen alettua. Anna akun latautua muutaman minuutin 

ajan puhelin sammutettuna, ennen kuin yrität kytkeä virran päälle. 

 Kun akku vanhenee, sen suorituskyky heikkenee. Se ei etenkään säilytä varausta 

samalla tavalla kuin uutena. Kun akku tyhjenee huomattavasti normaalia 

nopeammin, vaikka se on ladattu kunnolla, vaihda akku uuteen samantyyppiseen 

akkuun. 

 Datapalveluiden käyttö lisää puhelimen virrankulutusta ja lyhentää sen käyttöaikaa 

akun latauskertojen välillä. 

 Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun iän mukaan. 

 Kun akun varaus on vähissä, puhelin näyttää siitä ilmoituksen. Kun akku on melkein 

tyhjä, puhelin sammuu automaattisesti. 

Virransäästövihjeitä  
Akun pitkäikäisyys riippuu verkosta, johon muodostetaan yhteys, ja siitä, miten 

matkapuhelinta käytetään. 

Voit yrittää säästää akun virtaa seuraavilla tavoilla: 
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 Kun et käytä matkapuhelinta, sammuta näytön taustavalo. 

 Lyhennä aikaa, jonka kuluttua näytön taustavalo sammuu, kun puhelinta ei käytetä. 

 Vähennä näytön kirkkautta. 

 Poista Bluetooth käytöstä, kun et käytä sitä. Aseta puhelin näkymään muille 

Bluetooth-laitteille vain silloin, kun Bluetooth-yhteys täytyy muodostaa. 

 Sammuta Wi-Fi aina, kun et käytä sitä. 

 Lülitage Google'i asukohateenus välja, kui te seda ei kasuta. 

 Pienennä äänenvoimakkuutta. 

 Sulje virtaa kuluttavat ohjelmat, kun et tarvitse niitä. 

 Sulje datapalvelu. 

Puhelimen virran kytkeminen tai katkaiseminen 

Matkapuhelimen kytkeminen päälle 

Pidä  (virtanäppäin) painettuna. Kun kytket matkapuhelimen virran päälle 

ensimmäisen kerran, sinua pyydetään tekemään sen asetukset. 

 Jos matkapuhelimessa on käytössä PIN-suojaus, PIN-koodi täytyy syöttää, 

ennen kuin puhelinta voi käyttää. 

Matkapuhelimen asetusten tekeminen 

Kun matkapuhelimeen kytketään virta ensimmäisen kerran, esiin tulee ohjattu 

asennustoiminto, joka auttaa puhelimen asetusten tekemisessä. 

Ohjattu asennustoiminto auttaa tekemään eräitä ensimmäisiä päätöksiä siitä, miten 

haluat käyttää matkapuhelintasi. 

Matkapuhelimen virran katkaiseminen 

1. Avaa puhelimen asetusvalikko pitämällä  (virtanäppäin) painettuna. 

2. Kosketa Katkaise virta. 

3. Kosketa OK. 

Matkapuhelimen käynnistäminen uudelleen 

1. Avaa puhelimen asetusvalikko pitämällä  (virtanäppäin) painettuna. 

2. Kosketa Käynnistä uudelleen. 

3. Kosketa OK. 
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Kosketusnäytön käyttö 

Kosketusnäytön toiminnot 

 Kosketa: Valitse kohde, vahvista valinta tai käynnistä sovellus napauttamalla 

näyttöä. 

 Kosketa ja pidä: Kosketa kohdetta sormella äläkä nosta sitä, ennen kuin 

matkapuhelin reagoi. Jos esimerkiksi haluat avata aktiivisen näytön asetusvalikon, 

pidä sormea näytöllä, kunnes valikko tulee näkyviin. 

 Pyyhkäise: Siirrä sormea pysty- tai vaakasuunnassa näytön poikki. 

 Vedä: Napauta haluamaasi kohdetta sormella äläkä nosta sormea. Voit siirtää 

kohteen vetämällä sen mihin tahansa näytön osaan. Voit siirtää tai poistaa 

kuvakkeen vetämällä sitä. 

Matkapuhelimen näytön kiertäminen 

Useimpien näyttöjen suunta vaihtuu vaaka- tai pystysuuntaiseksi, kun puhelinta 

kierretään sivusuunnassa. 

Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä koskettamalla aloitusnäytössä  > Kaikki > 

Ruutu > Kierrä näyttöä automaattisesti. 

Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen 

Näytön lukitseminen 

 Kun puhelin on päällä, lukitse näyttö painamalla  (virtanäppäin). Kun näyttö on 

lukittu, voit silti vastaanottaa viestejä ja puheluja. 

 Jos puhelin on jonkin aikaa käyttämättä, näyttö lukittuu automaattisesti. 

Näytön lukituksen avaaminen 

1. Herätä näyttö painamalla  (virtapainike). 

2. Poista näytön lukitus liu'uttamalla. 



10 

 

 Jos olet asettanut näytön lukituksen poistamiskuvion, näytössä kehotetaan 

piirtämään kuvio lukituksen poistamiseksi. 

Kotinäyttö 

 

Kosketa pikavalikkoa pitkään, kunnes kohde suurenee. Sen jälkeen voit vetää sen 

haluamaasi paikkaa tai siirtää sen kohteeseen . Voit myös vetää kuvakkeen 

näytön toiselta alueelta pikavalikon sijaintiin. 

 



11 

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet 

 Signaalin voimakkuus  Ei signaalia 

 

EDGE (Enhanced Data 

Rates for GSM Evolution) 

-verkko kytketty 

 
HSPA (High Speed Packet 

Access) -verkko kytketty 

 

HSPA+ (Evolved High Speed 

Packet Access) -verkko 

kytketty 

 Lentokonetila 

 Herätys käytössä  microSD-kortin valmistelu 

 Bluetooth käytössä  Soittoääni hiljennetty 

 Värinähälytystila  Akkua ladataan 

 Akku täynnä  Akku erittäin vähissä  

 Puhelu meneillään   Vastaamaton puhelu  

 Uusi sähköpostiviesti  Tuleva tapahtuma  

 
Uusi teksti- tai 

multimediaviesti 
 

Teksti- tai multimediaviestin 

toimituksessa on ongelma 

 Lähetetään  Ladataan 

 
Puhelimen tallennustila on 

vähissä. 
 

Kirjautumis- tai 

synkronointiongelma 

 Wifı-verkko käytettävissä  Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon 

 
Kannettava Wi-Fi-tukiasema 

päällä 
 

Internet-yhteys jaettu 

USB-liitännän kautta 

Ilmoituspaneeli 

Matkapuhelin ilmoittaa, kun saat uuden viestin tai jokin tapahtuma lähestyy. 

Ilmoituspaneelista käyvät ilmi myös hälytykset ja asetukset. Avaamalla ilmoituspaneelin 

näet verkko-operaattorin tai voit katsoa viestit, muistutukset tai tapahtumailmoitukset. 

Ilmoituspaneelin avaaminen 

1. Kun uusi ilmoituskuvake ilmestyy ilmoituspalkkiin, avaa ilmoituspaneeli asettamalla 

sormesi ilmoituspalkin päälle ja vetämällä sitä alaspäin. 

2. Voit tehdä seuraavat toimet paneelissa: 
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 näpäyttää ilmoitusta vastaavan sovelluksen avaamiseksi. 

 Tyhjentää kaikki ilmoitukset koskettamalla . 

Ilmoituspaneelin sulkeminen 

Sulje se asettamalla sormi paneelin alaosaan ja pyyhkäisemällä ylöspäin. 

Aloitusnäytön muiden osien tarkastelu 

 

Pyyhkäise aloitusnäytössä sormella vasemmalle tai oikealle. 

Näyttökuvan ottaminen 

Haluatko muidenkin näkevän mielenkiintoisen elokuvakohtauksen tai uusimman 

pelituloksesi? Ota näyttökuva ja jaa se ystäviesi kanssa. 

Ota kuvakaappaus painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta 

yhtä aikaa. Avaa sitten ilmoituspaneeli ja jaa näyttökuva muiden kanssa 

koskettamalla . Näyttökuvat tallennetaan oletusarvoisesti Galleria 

Kuvakaappaukset-kansioon. 

Kotinäytön mukauttaminen 
Uuden kohteen lisääminen kotinäyttöön 

1. Paina kohdetta pitkään, kunnes se suurenee. 

2. Valitse haluamasi kohta ja vapauta se. 

Kotinäytön kohteen siirtäminen 

1. Kosketa kohdetta kotinäytössä pitkään, kunnes se suurenee. 

2. Vedä sormeasi nostamatta kohde haluamaasi paikkaan näytössä ja vapauta se. 

Kotinäytön kohteen poistaminen 

1. Kosketa kohdetta kotinäytössä pitkään, kunnes se suurenee. 
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2. Vedä sormeasi nostamatta kohde kohteeseen . Kun ponnahdusvalikko tulee 

esiin, kohde on valmis poistettavaksi. 

3. Poista kohde kotinäytöstä vapauttamalla se. 

Palvelupikavalikot 

1. Avaa ilmoitusrivi. 

2. Kytke datapalvelut päälle tai pois koskettamalla Pikavalikot-kohdassa . 

 Voit ottaa vastaavia palveluita käyttöön myös koskettamalla ,  ja . 

Taustakuvan vaihtaminen 

1. Siirry muokkaustilaan nipistämällä kaksi sormea yhteen tai koskettamalla ja 

pitämällä pohjassa aloitusnäytön tyhjää aluetta. 

2. Kosketa Taustakuvat. 

3. Taustakuvat-näytössä voit tehdä seuraavat toimet: 

 Valitse puhelimen lukitusnäytön taustakuva koskettamalla Lukitusnäyt. taustak.. 

 Valitse aloitusnäytön taustakuva koskettamalla Aloitusnäyt. taustak.. 

 Kosketa Satunnainen muutos-kytkintä, jos haluat, että aloitusnäytön taustakuva 

vaihtuu automaattisesti säännöllisin väliajoin. 
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Soittaminen 
Kun haluat soittaa puhelun, näppäile numero tai valitse se koskettamalla kohtaa 

yhteystietoluettelossa, Internet-sivulla tai jossain muussa paikassa. Jos sinulla on puhelu 

meneillään, voit vastata saapuviin puheluihin tai ohjata ne vastaajapalveluun. Voit myös 

aloittaa neuvottelupuhelun, jossa on useita osanottajia. 

Puhelun soittaminen 
Kun haluat soittaa puhelun, voit käyttää Puhelin-sovellusta tai valita numeron 

yhteystiedoista tai puhelulokista. 

Puhelun aikana voit käyttää muita toimintoja koskettamalla . Kun haluat palata 

puhelunäyttöön, sipaise ilmoituspalkki alas ja kosketa käynnissä olevaa puhelua. 

 Varo peittämästä puhelimen pohjassa olevaa mikrofonia, jos haluat puhelun 

osanottajien kuulevan äänesi. 

Puhelun soittaminen puhelinsovelluksella 

Matkapuhelin tukee älyvalintatoimintoa, joka etsii numeroita automaattisesti 

yhteystiedoista, kun valitsimessa kosketetaan numeroita, ja näyttää sopivat tulokset 

vastaavuuden mukaisessa järjestyksessä. Jos mikään yhteystieto ei vastaa syötettyjä 

tietoja, puhelimessa näkyy Lisää yhteystietoihin. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Syötä puhelinnumero numeronäppäimillä. 

3. Valitse numero koskettamalla  . 

Puhelun aikana voit koskettaa , jos haluat syöttää numeronäppäimistöllä muita 

numeroita. 

Puhelun soittaminen Yhteystiedot-luettelosta 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa luettelosta Ihmiset, jolle haluat soittaa. 

3. Kosketa valittavan numeron vieressä . 

Puhelun soittaminen puhelulokista 

1. Kosketa aloitusnäytössä . 

2. Kosketa Puhelin-kohdassa  jolla soitetaan. 
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Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen 

Puheluun vastaaminen tai saapuvan puhelun hylkääminen 

Kun saat puhelun, saapuvan puhelun näyttö avautuu. Jos olet aiemmin tallentanut 

soittajan numeron yhteystietoihin, soittajan nimi ja numero näytetään. Jos soittajan 

numeroa ei ole tallennettu yhteystietoihin, soittajan numero näytetään. 

Voit vastata puheluun vetämällä -kuvakkeen kohtaan . 

Voit hylätä puhelun vetämällä -kuvakkeen kohtaan . 

Voit hylätä puhelun ja lähettää soittajalle viestin vetämällä -kuvakkeen kohtaan 

. 

 

Puhelun lopettaminen 

Voit lopettaa puhelun koskettamalla sen aikana . 

Muut toiminnot puhelun aikana 

Neuvottelupuhelun soittaminen 

Jos puhelun aikana tulee uusi puhelu, voit lisätä sen käynnissä olevaan puheluun. Tätä 

ominaisuutta kutsutaan neuvottelupuheluksi. Voit myös muodostaa neuvottelupuhelun 

useiden soittajien kanssa. 

 Kysy verkko-operaattoriltasi, tuetaanko neuvottelupuheluja, ja jos tuetaan, 

montako osapuolta voi osallistua. 

1. Aloita neuvottelupuhelu valitsemalla ensimmäisen osallistujan numero. Kun 

ensimmäinen osallistuja on vastannut, pidä yhteys auki ja kosketa . 

2. Anna seuraavan keskusteluun kutsuttavan henkilön puhelinnumero ja kosketa 

 tai valitse joku puhelulokista tai yhteystiedoista Ensimmäinen osallistuja 

asetetaan automaattisesti pitoon tämän ajaksi. 
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3. Kun toinen henkilö on vastannut, aloita neuvottelupuhelu koskettamalla . 

4. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun ja katkaista kaikki puhelut, kosketa . 

Vaihto puhelusta toiseen 

Jos puhelun aikana tulee uusi puhelu, voit vaihtaa puhelusta toiseen. 

1. Kun ensimmäinen puhelu on kesken ja toinen puhelu tulee, vastaa saapuvaan 

puheluun ja kosketa sitten . 

2. Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja sinut yhdistetään ensimmäiseen puheluun. 

Puhelulokin käyttäminen 
Puheluloki sisältää soitettujen, vastaanotettujen ja vastaamattomien puhelujen luettelon. 

Puhelulokin avulla voit löytää nopeasti numeron, johon olet soittanut äskettäin, tai lisätä 

numeron puhelulokista yhteystietoluetteloon. 

Yhteyshenkilön lisääminen yhteystietoihin 

1. Jos työskentelet jo numerovalitsimen tai yhteystiedon kanssa, kosketa 

puhelinnumeroa, jonka haluat lisätä yhteystietoon. 

2. Kosketa . 

3. Kosketa LUO UUSI YHTEYSTIETO. 

Lentokonetilan käyttäminen 
Puhelimen langattomat yhteydet täytyy ehkä poistaa käytöstä tietyissä paikoissa. Virran 

katkaisemisen sijaan voit asettaa puhelimen Lentokonetila. 

1. Pidä  (virtanäppäin) painettuna. 

2. Kosketa Lentokonetila. 
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Yhteystieto 
Yhteystietosovelluksen avulla voit tallentaa ja hallita tietoja, kuten yhteyshenkilöiden 

puhelinnumeroita ja osoitteita. Kun olet tallentanut yhteystiedot matkapuhelimeen, löydät 

helposti henkilöt, joiden kanssa haluat olla yhteydessä. 

Yhteystietosovelluksen avaaminen 
Kosketa kotinäytössä . 

Kaikki yhteystiedot näytetään aakkosjärjestyksessä luettelossa, jota voidaan selata. 

Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta 
1. Kosketa yhteystietoluettelossa  > Tuo/vie. 

2. Valitse KOPIOI YHTEYSTIEDOT KOHTEESTA -näytössä haluamasi laite ja kosketa 

Seuraava. 

3. Valitse KOPIOI YHTEYSTIEDOT KOHTEESEEN-näytössä haluamasi laite ja 

kosketa Seuraava. 

4. Valitse yhteystiedot tai kosketa 0 valittu > Valitse kaikki, jos haluat valita kaikki 

yhteystiedot. 

5. Kosketa OK. 

Yhteystiedon lisääminen 
1. Kosketa yhteystietoluettelossa . 

2. Jos sinulla on useampi kuin yksi yhteystietoja sisältävä tili, kosketa tiliä, johon haluat 

lisätä yhteystiedon. 

3. Anna yhteyshenkilön nimi ja lisää sitten tarkempia tietoja, kuten puhelinnumero ja 

osoite. 

4. Kun olet valmis, tallenna yhteystiedot koskettamalla VALMIS. 

 

Yhteystiedon etsiminen 
1. Kosketa yhteystietoluettelossa . 
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2. Syötä etsimäsi yhteystiedon nimi. Kirjoittaessasi hakuruudun alapuolelle ilmestyy 

sopivia nimiehdotuksia. 

Yhteystiedon muokkaaminen 
Voit tehdä muutoksia tallennetun yhteystiedon tietoihin milloin tahansa. 

1. Kosketa yhteystietoluettelossa yhteystietoa, jonka tietoja haluat muokata, ja kosketa 

sitten  > Muokkaa. 

2. Kosketa muutettavan yhteystiedon luokkaa: Nimi, Sähköposti tai muu aiemmin 

tallennettu tieto. 

3. Tee yhteystietoihin haluamasi muutokset ja kosketa sitten VALMIS. 

Yhteystiedon poistaminen 
1. Kosketa yhteystietoluettelossa poistettavaa yhteystietoa ja kosketa sitten 

asetusvalikossa  > Poista. 

2. Kosketa kohtaa OK vahvistaaksesi, että haluat poistaa yhteystiedon. 

Google-tilin käyttäminen yhteystietojen synkronointiin  
Voit synkronoida yhteystietoja käyttämällä Google-tiliäsi. Lisätietoja on kohdassa Tilin 

synkronointiasetusten muuttaminen. 

Ryhmien hallinta 

Ryhmän luominen 

1. Kosketa aloitusnäytössä  > RYHMÄT. 

2. Kosketa ryhmäluettelossa  ja valitse sitten tili. 

3. Syötä nimi ja ryhmään lisättävän henkilön nimi tai kosketa . 

4. Kun olet valmis, tallenna ryhmän tiedot koskettamalla VALMIS. 

Ryhmän muokkaaminen 

Voit tehdä muutoksia ryhmään tallennettuihin tietoihin milloin tahansa. 

1. Kosketa ryhmäluettelossa ryhmää, jonka tietoja haluat muokata, ja kosketa sitten 

 > Muokkaa. 

2. Tee ryhmän tietoihin haluamasi muutokset ja kosketa sitten VALMIS. 
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Viestien tai sähköpostiviestien lähettäminen ryhmälle 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa yhteystietoluettelossa RYHMÄT. 

3. Kosketa ryhmäluettelossa ryhmää, jolle haluat lähettää viestin tai sähköpostin. 

4. Lähetä viesti koskettamalla  > Lähetä ryhmäviesti tai lähetä sähköposti 

koskettamalla  > Lähetä ryhmäsähköposti. 

Yhteystietojen lähettäminen 
1. Kosketa yhteystietoluettelossa  > Jaa näkyvät yhteystiedot. 

2. Valitse yhteystiedot, jotka haluat lähettää. 

3. Kosketa OK. 

4. Valitse valittujen yhteystietojen lähetystapa, esimerkiksi Bluetooth tai Sähköposti. 
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Viestit 
Viestit-sovelluksen avulla voit vaihtaa tekstiviestejä (SMS) ja multimediaviestejä (MMS) 

kenen tahansa sellaisen henkilön kanssa, jolla on käytössään tekstiviesti- tai 

multimediaviestipalveluja tukeva puhelin.  

Tekstiviestin luominen ja lähettäminen 
1. Kosketa kotinäytössä .  

2. Kosketa .  

3. Valitse yhteystieto kirjoittamalla Näppäile nimi tai numero-kenttään puhelinnumero 

tai yhteystiedon nimi tai koskettamalla . 

4. Aloita tekstin kirjoittaminen koskettamalla Näppäile tekstiviesti-kenttää. 

5. Kosketa , kun viesti on valmis lähetettäväksi. 

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen 
Multimediaviesteillä piristät jokapäiväistä viestintää. Voit tallentaa ääniviestin, vaikkapa 

syntymäpäiväonnittelulaulun ystävälle, ja lähettää sen audiotiedostona, tai voit lähettää 

vaikkapa tärkeässä tapahtumassa otetuista valokuvista tehdyn diaesityksen.  

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa .  

3. Valitse yhteystieto kirjoittamalla Näppäile nimi tai numero-kenttään puhelinnumero 

tai yhteystiedon nimi tai koskettamalla . 

4. Aloita tekstin kirjoittaminen koskettamalla Näppäile tekstiviesti-kenttää. 

5. Lisää kuva-, musiikki- tai videotiedosto koskettamalla  > Lisää aihe tai . 

6. Kun viesti on valmis lähetettäväksi, kosketa . 

Voit valita mediatiedoston (musiikki, video tai kuva) ja lähettää sen 

multimediaviestin liitteenä. Kosketa mediatiedostoa pitkään 

Tiedostot-sovelluksessa ja kosketa sitten Jaa > Viestit. 

Diaesityksen lisääminen 
Jos haluat liittää viestiin useita tiedostoja, käytä Diaesitys-vaihtoehtoa. 

1. Kosketa viestinmuokkausnäytössä  > Diaesitys.  
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2. Valitse dia, kun haluat aloittaa sen muokkauksen. 

3. Lopeta viestin luominen ja palaa multimediaviestinäyttöön koskettamalla Valmis. 

4. Lisää muita dioja koskettamalla Muokkaa > Lisää dia. 

5. Kun viesti on valmis lähetettäväksi, kosketa Lähetä. 

Multimediaviestin avaaminen ja katseleminen 
1. Kosketa viestiluettelossa viestiketjua, jota haluat katsella. 

2. Kosketa multimediaviestiä, jota haluat katsella. 

Viestiin vastaaminen 
1. Avaa viestiluettelossa teksti- tai multimediaviestiketju koskettamalla sitä. 

2. Kosketa tekstikenttää ja kirjoita viesti. Kosketa , kun olet valmis. 

Tekstiviestin kopioiminen kalenteriin 
1. Avaa viestiluettelossa tekstiviestiketju koskettamalla sitä. 

2. Kosketa pitkään yhtä viesteistä ja kosketa sitten Kopioi. 

3. Tallenna se muistiinpanona tai tapahtumana koskettamalla Kalenteri. 

Katso lisätietoja sovelluksen Kalenteri käytöstä tämän käyttöoppaan vastaavista 

osioista. 

Viestiasetusten mukauttaminen 
1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa viestiluettelossa  > Asetukset. 

3. Voit vaihtaa viestin merkkiäänen, hallita SIM-kortin viestejä yms. 
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Sähköposti 
Voit käyttää myös sähköpostia matkapuhelimesi avulla. Puhelimen 

Sähköposti-sovelluksen avulla voit käyttää Exchange-, Gmail-, Hotmail-, tai muun 

suositun sähköpostipalvelun sähköpostitiliä puhelimellasi. 

Sähköpostitilin lisääminen 
Kun käytät Sähköposti-sovellusta ensimmäistä kertaa, sinun täytyy määrittää 

sähköpostitilin asetukset. Ohjattu sähköpostitilin asennustoiminto auttaa tilin 

määrittämisessä. Sovellus tukee useita yleisiä sähköpostijärjestelmiä. Voit käyttää 

samaa sähköpostipalvelua, jota käytät tietokoneellasi, tai valita uuden 

sähköpostipalvelun. 

1. Kosketa kotinäytössä .  

2. Kosketa Muut. 

3. Syötä Sähköpostiosoite ja Salasana ja kosketa sitten Seuraava. 

4. Mukauta sähköpostiasetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ja kosketa 

sitten Seuraava. 

5. Syötä se sähköpostitilin nimi ja se käyttäjänimi, jotka haluat muiden näkevän, kun he 

saavat sinulta sähköpostiviestin. 

6. Kosketa Seuraava. 

Muiden sähköpostitilien lisääminen 
1. Kun olet luonut ensimmäisen sähköpostitilin, kosketa  > Asetukset. 

2.  Luo toinen sähköpostitili koskettamalla LISÄÄ TILI. 

Kun lisäät toista sähköpostitiliä, voit halutessasi käyttää uutta tiliä kaikkien lähtevien 

viestien lähettämiseen. 

Sähköpostiviestin lukeminen 
1. Kosketa kotinäytössä .  

2. Avaa tililuettelo koskettamalla Postilaatikko-näytön vasemmassa yläkulmassa 

. 

3. Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää. 

4. Kosketa viestiä, jota haluat tarkastella. 
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Sähköpostiviestin liitteen tallentaminen 
1. Kosketa kotinäytössä .  

2. Avaa tililuettelo koskettamalla Postilaatikko-näytön vasemmassa yläkulmassa 

. 

3. Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää. 

4. Kosketa sähköpostiviestiä, jota haluat tarkastella. 

5. Kosketa liitteitä. 

6. Tallenna LIITTEET koskettamalla  > Tallenna. 

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen 
1. Kosketa kotinäytössä .  

2. Avaa tililuettelo koskettamalla Postilaatikko-näytön vasemmassa yläkulmassa 

. 

3. Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää. 

4. Kosketa  > Viestin kirjoitus. 

5. Kirjoita Vastaanott.-kenttään vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite. 

6. Kirjoita viestin aihe ja kirjoita viesti. 

Lähetä liite viestin mukana koskettamalla  > Liitä tiedosto. 

7. Lähetä koskettamalla  tai tallenna luonnoksena koskettamalla . 

Jos et halua vielä lähettää viestiä, kosketa  > Tallenna luonnos. 

Sähköpostiviestiin vastaaminen 
1. Kosketa kotinäytössä .  

2. Avaa tililuettelo koskettamalla Postilaatikko-näytön vasemmassa yläkulmassa 

. 

3. Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää. 

4. Kosketa sähköpostiviestiä, johon haluat vastata. 

5. Kosketa  ja laadi sitten viesti. 

6. Kun olet lopettanut, kosketa . 

 



24 

Sähköpostitilin asetusten mukauttaminen 
Voit muuttaa useita tilin asetuksia, kuten miten usein sähköpostiviestit tarkistetaan, miten 

uudesta viestistä ilmoitetaan ja tilin sähköpostien lähettämiseen ja vastaanottamiseen 

käyttämien palvelimien tiedot. 

 Tilisi saapumis- ja lähetysasetukset riippuvat käyttämäsi sähköpostipalvelun 

tyypistä. Voit lisätä tarpeelliset tiedot käsin, mutta voit joutua pyytämään oikeat 

tiedot sähköpostipalvelujen tarjoajaltasi. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa  > Asetukset ja kosketa haluamaasi tiliä. 

3. Vaihda nimesi, allekirjoituksesi jne. 
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Yhteydet 

Mobiiliverkot 
Matkapuhelin määritetään automaattisesti käyttämään verkko-operaattorisi 

2G/3G-palvelua (jos saatavilla), kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran. Huomaa, 

että SIM-kortin täytyy olla asetettuna. 

Verkkoyhteyden tarkistaminen 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Kaikki > Lisää… > Mobiiliverkot. 

3. Tarkista verkkoyhteys koskettamalla Verkko-operaattorit tai Tukiasemien nimet. 

 Matkapuhelin lukee automaattisesti SIM-kortin (jos saatavilla) tukiaseman 

asetukset. Älä muuta tämän vuoksi tukiaseman parametreja, sillä muuten et 

ehkä saa yhteyttä verkkoresursseihin. 

Datapalvelun kytkeminen päälle 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Kaikki > Lisää… > Mobiiliverkot. 

3. Kytke datayhteys päälle valitsemalla Datayhteys ja valitsemalla sitten haluamasi 

SIM-kortin valintaruutu. 

Wi-Fi 
Jos käytät puhelinta kotona, voit muodostaa yhteyden reitittimesi luomaan 

Wi-Fi-aktiivialueeseen. Wi-Fi-verkkoja voi olla käytettävissä myös joissakin julkisissa 

tiloissa, kuten lentokentillä ja kirjastoissa. 

Wi-Fin kytkeminen päälle 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Ota Wi-Fi käyttöön koskettamalla Kaikki -kohdassa Wifı-kytkintä. 

Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Ota Wi-Fi käyttöön koskettamalla Wifı-kytkintä. 
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3. Kosketa Wifı. Sen jälkeen puhelin etsii käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja ja näyttää 

ne. 

4. Kosketa Wi-Fi-verkkoa, johon muodostetaan yhteys. 

 Jos valitaan avoin verkko, yhteys verkkoon muodostetaan automaattisesti. 

 Jos valitaan WEP-suojattu verkko ja muodostetaan siihen yhteys ensimmäistä 

kertaa, syötä salasana pyydettäessä ja kosketa sitten Yhdistä. Jos yhteys 

muodostetaan suojattuun verkkoon, jota on jo käytetty, salasanaa ei pyydetä 

uudelleen, ellei matkapuhelimen oletusasetuksia ole palautettu. 

Lisää uusi Wi-Fi-verkko koskettamalla Wifı-näytössä . 

 

Puhelimen datayhteyden jakaminen 
Voit jakaa matkapuhelimen tiedonsiirtoyhteyden yhden tietokoneen kanssa 

USB-kaapelin välityksellä. Tätä kutsutaan Internet-jaoksi USB-kaapelilla. Voit jakaa 

matkapuhelimen datayhteyden usean laitteen kanssa samaan aikaan muuttamalla 

puhelimen langattomaksi Wi-Fi-tukiasemaksi. 

Puhelimen datayhteyden jakaminen USB-liitännän kautta 

Internet-yhteyden jakaminen USB-liitännän kautta eri käyttöjärjestelmien välillä voi 

edellyttää uuden USB-verkkoyhteyden määrittämistä tietokoneella. 

 Et voi jakaa matkapuhelimen datayhteyttä ja käyttää sen microSD-korttia 

USB-liitännän kautta samanaikaisesti. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Kaikki > Lisää… > Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste. 

3. Jaa datayhteys valitsemalla Internetyhteyden jakaminen USB:...-valintaruutu. 

Varmista, että puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

 

Puhelimen datayhteyden jakaminen langattomana 

Wi-Fi-tukiasemana 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Kaikki > Lisää… > Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste. 

3. Jaa datayhteys valitsemalla Wi-Fi-verkkopiste-kytkin. 

Kun Wi-Fi-aktiivialue on käytössä, voit vaihtaa sen verkon SSID:n tai suojata sen 

koskettamalla Wi-Fi-verkkopiste > Luo wifı-hotspot. 
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Bluetooth 
Matkapuhelimessa on Bluetooth-ominaisuus, jonka avulla voidaan luoda langaton yhteys 

muihin Bluetooth-laitteisiin, jotta voit jakaa tiedostoja kavereiden kanssa, puhua ilman 

käsiä Bluetooth-kuulokesetin avulla tai jopa siirtää valokuvia puhelimesta 

tietokoneeseen. 

Jos käytät Bluetoothia, muista pysyä enintään 10 metrin etäisyydellä muista 

Bluetooth-laitteista, joihin haluat muodostaa yhteyden. Huomaa, että esteet, kuten seinät 

tai muut sähkölaitteet, saattavat häiritä Bluetooth-yhteyttä. 

Bluetoothin kytkeminen päälle 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Ota Bluetooth käyttöön koskettamalla Bluetooth-kytkintä. Kun Bluetooth on päällä, 

Bluetooth-kuvake näkyy ilmoituspalkissa. 

3. Kosketa Bluetooth ja kosketa sitten puhelimesi nimeä, niin puhelin tulee näkyviin 

muissa Bluetooth-laitteissa. 

Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa 

Muodosta matkapuhelimestasi laitepari toisen Bluetooth-laitteen kanssa ennen 

Bluetoothin käyttämistä. 

1. Varmista, että matkapuhelimesi Bluetooth-toiminto on käytössä. 

2. Kosketa kotinäytössä  > Bluetooth. Matkapuhelin etsii nyt kantoalueella olevia 

Bluetooth-laitteita. 

3. Kosketa haluamaasi laitetta löydettyjen Bluetooth-laitteiden luettelossa ja muodosta 

sen kanssa laitepari näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. 

Jos Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa puhelimen ja toisen laitteen välillä, ne eivät 

ehkä ole yhteensopivia. 

Tiedostojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden avulla 

Bluetoothin avulla voit jakaa kuva-, video- tai musiikkitiedostoja perheesi ja ystäviesi 

kanssa. Tiedostojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta: 

1. Kosketa ja pidä matkapuhelimessasi tai microSD-kortilla olevaa lähetettävää 

tiedostoa. Käytettävissä olevien vaihtoehtojen valikko tulee näkyviin. 

2. Valitse laitepariksi muodostettu laite koskettamalla Jaa > Bluetooth. 
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Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen 

1. Kosketa kotinäytössä  > Bluetooth. 

2. Siirry osioon LAITEPARIT ja katkaise laitteen yhteys koskettamalla  > Poista 

laitepariyhteys.  
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Selain 
Matkapuhelimessasi on esiasennettuna Internet-selain. 

Selaimen avaaminen 
Kosketa kotinäytössä . 

Kun samaan aikaan on saatavana tunnettu tai avoin Wi-Fi-verkko ja 

mobiilidataverkkoja, puhelimesi avaa Internet-yhteyden ensisijaisesti Wi-Fi-verkon 

kautta. 

Avaa selaimen asetusvalikko koskettamalla : 

 Päivitä: Kosketa, kun haluat päivittää nykyisen web-sivun. 

 Lopeta: Kosketa, kun haluat pysäyttää nykyisen web-sivun avaamisen. 

 Koti: Kosketa, kun haluat palata aloitusnäyttöön. 

 Tallenna kirjanmerkkeihin: Kosketa, kun haluat tallentaa ikkunan kirjanmerkkeihin. 

 Sulje: sulje nykyinen ikkuna koskettamalla tätä. 

 Tallenna offline-tilassa luettava...: Kosketa, kun haluat tallentaa nykyisen 

web-sivun. 

 Jaa sivu: Kosketa, kun haluat jakaa nykyisen web-sivun Bluetoothin, sähköpostin,     

Gmailin tms. kautta. 

 Etsi sivulta: Kosketa, kun haluat etsiä haluamasi sanat nykyiseltä web-sivulta. 

 Käytä sivuston tietokonever...: Kosketa, kun haluat näyttää web-sivun 

työpöytänäkymässä. 

 Kirjanmerkit/Historia: Kosketa, kun haluat näyttää kirjanmerkit/historian. 

 Asetukset: Kosketa, kun haluat avata toisen valikon ja suorittaa toimenpiteitä. 

Web-sivun avaaminen 
1. Kosketa selainikkunan URL-kenttää näytön yläosassa. 

2. Kirjoita web-sivun osoite käyttämällä näppäimistöä.  

3. Kun osoitetta kirjoitetaan, vastaavien web-sivujen osoitteet ilmestyvät näyttöön. Jos 

näet haluamasi osoitteen, siirry kyseiselle web-sivulle suoraan koskettamalla sitä, tai 

kirjoita haluamasi osoite kokonaan. 
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Kotisivun asettaminen 
1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa selainikkunassa  > Asetukset. 

3. Kosketa Yleinen > Aseta etusivu. 

4. Valitse näkyviin tulevasta pikavalikosta web-sivu, jonka haluat asettaa aloitussivuksi. 

Kirjanmerkkien hallinta 
Voit tallentaa matkapuhelimeen niin monta kirjanmerkkiä kuin haluat. 

Kirjanmerkin lisääminen 

1. Mene selainikkunassa web-sivulle, jonka haluat tallentaa kirjanmerkkinä. 

2. Kosketa  ja sitten Tallenna kirjanmerkkeihin. 

3. Muokkaa kirjanmerkkiä Tunniste ja kosketa OK. 

Kirjanmerkin avaaminen 

1. Kosketa selainikkunassa  ja sitten Kirjanmerkit/Historia. 

2. Kosketa Kirjanmerkit-näytössä Historia -välilehteä, kun haluat tarkastella sivuja, 

joilla olet käynyt, tai kosketa Tallennetut sivut-välilehteä, kun haluat tarkastella 

sivuja, jotka olet tallentanut. 

3. Näpäytä sen web-sivun kirjanmerkkiä, jonka haluat avata. 

Selainasetusten mukauttaminen 
1. Kosketa selainikkunassa  > Asetukset. 

2. Mukauta selaimen asetuksia omiin tarpeisiisi sopiviksi. 
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Viihde 
Sen lisäksi, että matkapuhelimesi on viestintälaite ja henkilökohtainen avustaja, se 

tarjoaa myös lukuisia viihdemahdollisuuksia. Voit ottaa kuvia, luoda videoita ja 

äänileikkeitä sekä ladata ja kuunnella musiikkia. 

Kuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen 
Kamera on yhdistetty valokuva- ja videokamera, jolla voidaan ottaa kuvia ja videoita ja 

jakaa niitä.  

Kameran avaaminen 

 Kosketa kotinäytössä . 

 Sulje kamera koskettamalla . 

 

Valokuvan ottaminen 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Muuta kameran asetuksia tarpeen mukaan. Esikatselu muuttuu, kun asetuksia 

muutetaan. 

3. Rajaa valokuva kuvausnäytössä. 

4. Ota valokuva koskettamalla . 
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Kaappaustila 

 HDR: ota tämä käyttöön koskettamalla , kun haluat parantaa liian vähäisessä 

tai liian voimakkaassa valossa otettuja valokuvia. 

 Ääniviesti: ota tämä käyttöön koskettamalla , kun haluat tallentaa lyhyen 

äänileikkeen kuvan ottamisen jälkeen. 

 Vesileima: ota tämä käyttöön koskettamalla , kun haluat lisätä kuviisi erilaisia 

vesileimoja. 

 Äänen ohjaus: kosketa  >  ja ota tämä käyttöön kohdassa Asetukset. 

Voit ohjata kameraa puhesyötöllä. 

 Ajastin: kosketa  >  ja ota tämä käyttöön kohdassa Asetukset, kun 

haluat asettaa ajastimen kuvan ottamista varten. 

 Kuvaa hymyjä: kosketa  >  ja ota tämä käyttöön kohdassa Asetukset. 

Kamera ottaa automaattisesti kuvan, kun se tunnistaa hymyn. 

Valokuvan ottaminen äänimuistiinpanoa käyttämällä 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa  > Ääniviesti. 

3. Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Puhelin määrittää tarkennuspisteen 

automaattisesti. 

4. Kosketa . Puhelin tallentaa äänileikettä 10 sekunnin ajan. Tallenna ajatuksesi 

juuri ottamastasi kuvasta. 

Valokuvan ottaminen ääniohjausta käyttämällä 

Voit ottaa kuvia käyttämällä äänikomentoja, niin kätesi jäävät vapaiksi. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa  >  > Äänen ohjaus. 

3. Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Puhelin ottaa valokuvan, kun ympäristön ääni 

saavuttaa tietyn desibelitason. 

Kuvan ottaminen näyttöä koskettamalla 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa  >  > Kuvaa koskettamalla. 

3. Tarkenna ja ota kuva koskettamalla näyttöä. 
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Ultrakuvan ottaminen 

Voit ottaa kuvan koskettamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kaksi kertaa 

kamerasovellusta avaamatta. 

1. Kun näyttö on pois päältä, suuntaa takakamera kohteeseen tai maisemaan, jonka 

haluat kuvata. 

2. Ota kuva painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kaksi kertaa. 

 Jos haluat määrittää puhelimen avaamaan kamerasovelluksen, kun 

äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painetaan kaksi kertaa, kosketa 

etsimessä  >  > Ultravalokuva > Avaa kamera. 

Kuvien katseleminen 

1. Kun kuva on otettu, sen pienoiskuva näytetään kuvausnäytön vasemmassa 

alakulmassa. Tarkastele pienoiskuvaa näpäyttämällä sitä. 

2. Tee jokin seuraavista koskettamalla näyttöpainiketta: 

 Kosketa  ja valitse valokuvan jakamistapa. 

 Kosketa , kun haluat poistaa kuvan tai muokata, kiertää, rajata tms. sitä. 

 Kosketa , kun haluat muokata kuvaa, kiertoa, asetuksia yms. 

Videon tallentaminen 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Vaihda Video-tilaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. 

3. Muuta videokameran asetuksia tarpeen mukaan. 

4. Rajaa kohtaus, jolla haluat aloittaa videon. 

5. Aloita videon tallentaminen koskettamalla . 

6. Kosketa tallennuksen aikana , kun haluat keskeyttää tallennuksen, ja jatka 

tallennusta koskettamalla . 

7. Lopeta tallennus koskettamalla . 

Videoiden katselu 

Kun video on tallennettu, voit katsella sitä koskettamalla . 

Gallerian käyttö 
Galleria-sovellus voi etsiä automaattisesti kuvia ja videoita matkapuhelimesta ja 

microSD-kortilta. Lajittele Galleria-sovelluksella valokuvat ja videot kansioihin, tarkastele 
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ja muokkaa kuvia, katsele videoita ja aseta kuva taustakuvaksi tai yhteyshenkilön 

kuvaksi. 

Gallerian avaaminen 

Kosketa kotinäytössä . 

Galleria-sovellus luokittelee kuvat ja videot luettelo- tai aikajanatilassa ja näyttää nämä 

tiedostot kansioissa. Näpäytä kansiota, kun haluat katsella siinä olevia kuvia tai videoita.  

Kuvan katselu 

1. Kosketa kohteessa Galleria kansiota, joka sisältää katseltavan kuvan. 

2. Kosketa haluamaasi kuvaa, jotta näet sen koko näytön tilassa. 

3. Voit lähentää tai loitontaa kuvaa.  

Katseluohjelma tukee automaattista kiertotoimintoa. Kun kierrät matkapuhelinta, 

kuva kääntyy vastaavasti. 

Kuvan muokkaaminen 

Voit säätää kuvan kirkkautta, kylläisyyttä ja kokoa. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa kuvaa, jota haluat muokata, ja kosketa . 

3. Voit suorittaa seuraavat toimenpiteet: 

 Kierrä kuvaa koskettamalla . 

 Valitse suodatin koskettamalla . 

 Säädä kylläisyyttä, väriä yms. koskettamalla . 

 Rajaa kuvaa koskettamalla . 

Kuvan tai videon jakaminen 

Voit jakaa kuviasi tai videoitasi eri tavoilla. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa kuvaa tai videota, jonka haluat jakaa muiden kanssa. 

3. Kosketa , valitse jakamistapa ja jaa kuva tai video noudattamalla näyttöön 

tulevia ohjeita. 

Musiikin kuuntelu 

Musiikkikirjaston avaaminen 

Kosketa kotinäytössä . 
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Musiikkikirjasto etsii musiikkia automaattisesti microSD-kortilta ja puhelimen muistista ja 

näyttää sen kohteissa Kappaleet, Artistit, Albumit ja Kansiot. 

Musiikin soittaminen 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Valitse musiikkikirjastosta musiikin katselutapa. 

3. Kosketa musiikkitiedosta, jonka haluat toistaa. 

 

Kun musiikkia toistetaan, voit palata kotinäyttöön koskettamalla . Musiikin toisto 

jatkuu taustalla, ja voit käyttää muita sovelluksia. Voit palata musiikin toistonäyttöön 

avaamalla ilmoituspaneelin ja koskettamalla toistettavaa musiikkia. 

Soittolistan luominen 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Soittolistat > Uusi soittolista. 

3. Nimeä soittolista ja kosketa Tallenna. 

4. Kosketa näkyviin tulevassa valintaikkunassa Lisää. 

5. Valitse lisättävät kappaleet ja kosketa . 

Soittolistan musiikin soittaminen 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Soittolistat. 
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3. Valitse soittolista, jonka haluat toistaa, ja kosketa jotain soittolistan kappaletta tai 

toista kaikki kappaleet yksitellen sekoitustoistona. 

FM-radion kuunteleminen 
FM-radio avulla voit kuunnella FM-radio-ohjelmia matkapuhelimella. Koska FM-radio 

käyttää toimitettua langallista stereokuuloketta antennina, liitä kuuloke puhelimen 

audioliittimeen ennen sovelluksen avaamista. 

FM-radion avaaminen 

1. Kosketa aloitusnäytössä Työkalut > . 

2. Kosketa > Etsi, niin saatavilla olevat FM-kanavat etsitään automaattisesti ja 

tallennetaan esiasetuksina. Sen jälkeen toistetaan ensimmäistä löytynyttä 

FM-kanavaa. 

FM-radion virittäminen 

Avaa FM-radio -sovellus ja toimi seuraavasti: 

 Kosketa  tai  virittääksesi radion edelliselle tai seuraavalle kanavalle. 

 Vaihda taajuutta 0,1 MHz:n portain koskettamalla  tai . 

 Voit lisätä nykyisen FM-kanavan suosikkeihin koskettamalla . 

 Voit tarkastella FM-kanavia koskettamalla . 

 Sammuta FM-radio koskettamalla . 
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Google-palvelut 
Googlen sovellusten, palveluiden ja ominaisuuksien saatavuus saattaa vaihdella maan 

tai operaattorin mukaan. Noudata niiden käyttöä koskevia paikallisia lakeja ja 

säännöksiä. 

Kun käynnistät matkapuhelimen ensimmäisen kerran, kosketa Googlen palvelua, kuten 

Google, Gmail tai Play-kauppa, niin sinua pyydetään kirjautumaan Google-tiliisi. 

 Varmista, että matkapuhelimen tiedonsiirtoyhteys (3G/GPRS) on aktiivinen, 

ennen kuin kirjaudut Google-tiliisi. 

Jos sinulla on jo oma Google-tili, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. 

Google-tilin luominen 
Jos sinulla ei ole Google-tiliä, voi luoda sellaisen. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Kaikki > Lisää tili > Google. 

3. Kosketa Uusi, anna Etunimi-nimi, Sukunimi -nimi ja kosketa sitten . 

4. Syötä Google-tilisi käyttäjänimi ja kosketa sitten . Matkapuhelin muodostaa 

yhteyden Googlen palvelimeen ja tarkistaa, onko käyttäjätunnus saatavilla. Jos 

syöttämäsi käyttäjätunnus on jo käytössä, sinua pyydetään antamaan uusi. 

5. Luo ja vahvista Google-tilisi Salasana. 

Viimeistele Google-tilin luominen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. 

Gmail 
Gmail on Googlen virallinen sähköpostipalvelu. Kun käytät Gmail-palvelua ensimmäisen 

kerran, web-tili synkronoidaan puhelimeesi. 

Avaa Gmail koskettamalla aloitusnäytössä Google > . 

Kartat 
Maps -sovelluksella voit etsiä nykyisen sijainnin, tarkistaa reaaliaikaisen liikennetilanteen 

(jos palvelu on saatavissa alueella) ja saada reittiohjeita eri paikkoihin. Voit katsella 

satelliittikuvia, liikennekarttoja tai muita karttoja nykyisestä olinpaikastasi tai muista 

paikoista. 
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Sijaintipalvelun ottaminen käyttöön 

Sijaintipalvelu täytyy ottaa käyttöön, ennen kuin avaat Maps:n sijaintisi löytämiseksi tai 

kiinnostavien kohteiden hakemiseksi. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Kaikki-kohdassa Sijainti. 

3. Kosketa Sijainti ja kytke paikkapalvelu päälle. 

YouTube 
YouTube on Googlen ilmainen videoiden Internet-suoratoistopalvelu videoiden 

katselemista, etsimistä ja lataamista varten. 

YouTuben avaaminen 

Kosketa aloitusnäytössä Google > . 

Videon etsiminen 

1. Kosketa YouTube-näytössä . 

2. Kirjoita hakusana ja kosketa sitten näppäimistön Haku-kuvaketta.  

Hakutulosten määrä näytetään ilmoitusrivi alapuolella. Vieritä tuloksia ja katso video 

näpäyttämällä sitä. 
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Tietojen synkronointi 
Matkapuhelimen eräiden sovellusten avulla voidaan käyttää samoja henkilökohtaisia 

tietoja, joita voidaan lisätä, tarkastella ja muokata tietokoneella. Jos jonkin tällaisen 

sovelluksen tietoja lisätään, muutetaan tai poistetaan Internetissä, päivitetyt tiedot 

näkyvät myös matkapuhelimessa. 

Tämän tekee mahdolliseksi langaton tietojen synkronointi. Prosessi tapahtuu taustalla, 

eikä se häiritse matkapuhelimen käyttöä. 

Tilien hallinta 
Matkapuhelimessa olevia yhteystietoja, sähköposteja ja muita tietoja voidaan 

synkronoida useiden Google-tilien tai muunlaisten tilien kanssa sen mukaan, mitä 

sovelluksia matkapuhelimeen on asennettu. 

Voit esimerkiksi aloittaa lisäämällä henkilökohtaisen Google-tilisi, jotta omat sähköpostisi, 

yhteystietosi ja kalenterisi ovat aina saatavilla. Sen jälkeen voit lisätä esimerkiksi työtilisi, 

jotta työhön liittyvät sähköpostit ja työyhteystiedot ovat käden ulottuvilla. Voit halutessasi 

lisätä useita Google-tilejä tai muita tilejä. 

Tilin lisääminen 

Kun tili lisätään, Henkilöt-sovellus vertailee vasta synkronoidun tilin yhteystietoja 

matkapuhelimen muiden tilien yhteystietojen kanssa ja yrittää yhdistää kaksoiskappaleet 

yhdeksi tietueeksi Henkilöt-sovelluksessa. Vaikka se näytetään yksittäisen yhteystiedon 

tietueena, itse yhteystietodataa ei yhdistetä. 

1. Kosketa kotinäytössä  > Kaikki > Lisää tili. 

 Joissakin tapauksissa joudut hankkimaan tilin tiedot IT-tuesta. Tällaisia tietoja 

saattavat olla esimerkiksi tilin toimialue tai palvelimen osoite. 

2. Kosketa lisättävää tilityyppiä. 

3. Seuraa näytön vaiheittaisia ohjeita ja anna tilin vaaditut ja valinnaiset tiedot. Suurin 

osa käyttäjätileistä vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, mutta vaaditut tiedot 

vaihtelevat tilin tyypin ja yhdistettävän palvelun asetusten mukaan. 

4. Kun olet tehnyt tarvittavat toimenpiteet, tili lisätään näytössä näkyvään luetteloon. 

Exchange-tilin lisääminen 

1. Kosketa kotinäytössä . 
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2. Kosketa  > Asetukset > LISÄÄ TILI > Exchange. 

3. Noudata ohjeita ja anna lisättävälle Exchange-tilille tarvittavat tiedot. Kysy lisätietoja 

palvelimen järjestelmänvalvojalta. 

4. Tuo Seuraava-näyttö näkyviin koskettamalla Tilin asetukset. Määritä asetukset. 

5. Kosketa Seuraava, niin Tilin asetukset tulee esiin. Määritä tämän tilin 

synkronointiasetukset. 

6. Lopeta tilin asetusten määrittäminen koskettamalla Seuraava. Jos sähköposteja ei 

synkronoida oikein, ota yhteyttä palvelimen järjestelmänvalvojaan. 

Tilin poistaminen 

Voit poistaa tilin, jolloin se ja kaikki siihen liittyvät tiedot, kuten sähköpostit, yhteystiedot, 

asetukset jne., poistetaan matkapuhelimesta. Kaikkia tilejä ei kuitenkaan voi poistaa, 

kuten ensimmäistä tiliä, jolla puhelimeen kirjauduttiin. Jos tiettyjä tilejä yritetään poistaa, 

kaikki niihin liittyvät henkilökohtaiset tiedot poistetaan. 

 Kaikki tilit voidaan poistaa palauttamalla puhelimen tehdasasetukset. 

1. Kosketa kotinäytössä  > Kaikki.  

2. Valitse TILIT-näytöstä lisätyn tilin tyyppi, kuten Yritys, Sähköposti, tai Google. 

3. Kosketa poistettavaa tiliä tilinäytössä. 

4. Kosketa  > Poista tili. 

5. Vahvista, että haluat poistaa tilin. 

Tilin synkronoinnin mukauttaminen 
Puhelimen kaikkien sovellusten datan käyttö taustalla ja synkronointiasetukset voidaan 

määrittää. Lisäksi voidaan määrittää, millaista dataa milläkin tilillä synkronoidaan. 

Eräillä tileillä synkronointi on kaksisuuntaista: matkapuhelimessa tietoihin tehdyt 

muutokset kopioidaan verkossa oleviin tietoihin. Eräät tilit tukevat vain yksisuuntaista 

synkronointia: matkapuhelimessa olevia tietoja voidaan vain lukea. 

Yleisten synkronointiasetusten määrittäminen 

1. Kosketa kotinäytössä  > Kaikki. 

2. Valitse TILIT-näytöstä lisätyn tilin tyyppi, kuten Yritys, Sähköposti, tai Google. 

3. Kosketa tilinäytössä tiliä ja toimi seuraavasti: 

 Valitse valintaruutu tai tyhjennä se hallitaksesi, synkronoidaanko matkapuhelimella 

tai Internetissä tietoihin tehdyt muutokset automaattisesti toistensa kanssa. 
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Esimerkiksi kun tämä vaihtoehto on valittu, matkapuhelimen kohdassa Henkilöt 

tekemäsi muutokset tehdään automaattisesti myös Internetin Google-yhteystiedoissa. 

Tilin synkronointiasetusten muuttaminen 

1. Kosketa kotinäytössä  > Kaikki. 

2. Valitse TILIT-näytöstä lisätyn tilin tyyppi, kuten Yritys, Sähköposti, tai Google. 

3. Kosketa tilinäytössä tiliä, jonka synkronointiasetuksia haluat muuttaa. Tiedot ja 

synkronointi -näyttö avautuu, ja siinä näkyy luettelo niistä tiedoista, jotka tili voi 

synkronoida. 

4. Valitse luettelosta tiedot, jotka haluat synkronoida, ja kosketa  > Synkronoi 

nyt. 

Puhelimesi synkronoi valitut kohteet automaattisesti.  
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Muiden sovellusten käyttäminen 

Kalenteri 
Kalenteri on henkilökohtainen avustajasi, joka auttaa hallitsemaan, järjestämään ja 

seuraamaan tärkeitä tapahtumia. 

Kalenterin avaaminen 

Kosketa kotinäytössä . 

Uuden tapahtuman luominen 

1. Avaa tapahtuman tietojen näyttö koskettamalla . 

2. Syötä tapahtuman tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi, aika ja paikka. 

3. Kosketa . 

Synkronoinnin ja näytön asetus 

Tileillä (esimerkiksi sähköpostitilillä) olevat kalenteritapahtumat voidaan synkronoida, ja 

niitä voidaan tarkastella Kalenterissa. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa  > Näytett. kalenterit. 

3. Valitse tili, jonka kalenterin haluat toistaa. 

4. Kosketa  > Synkronoitavat kalenterit. 

5. Valitse tili ja synkronoi sen kalenteri. 

Kalenteriasetusten mukauttaminen 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Määritä kalenterinäkymän ja muistutuksen asetukset koskettamalla  > 

Asetukset. 

 Piilota hylätyt tapahtumat: valitse, kun haluat piilottaa tapahtumat, joiden kutsut 

olet hylännyt. 

 Valitse soittoääni: kosketa, kun haluat valita tapahtumamuistutusta 

vastaanotettaessa kuuluvan soittoäänen. 

 Värinä: valitse, kun haluat matkapuhelimen värisevän, kun tapahtumailmoitus 

vastaanotetaan. 
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 Muistutuksen oletusaika: kosketa, kun haluat valita oletusajan, ennen kuin 

tapahtumamuistutuksia annetaan.  

Tiedostonhallinta 
Tiedostot. on kuin taskukokoinen henkilökohtainen avustaja (PA), jonka avulla voit 

järjestää, muokata ja poistaa tiedostoja ja kansioita. 

Tiedostonhallinnan avaaminen 

Kosketa aloitusnäytössä . 

Kansion luominen 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Paikalliset-kohdassa Sisäinen muisti tai SD-kortti. 

3. Kosketa  > Uusi kansio. 

4. Kirjoita uuden kansion nimi tekstiruutuun. 

5. Kosketa Tallenna. 

Tiedoston siirtäminen tai kopioiminen 

1. Kosketa aloitusnäytössä . 

2. Valitse luokka tai kansio kohdassa Luokat tai Paikalliset. 

3. Kopioi tai leikkaa koskettamalla  tai . 

4. Valitse tiedostot tai kansiot, jotka haluat siirtää tai kopioida, ja kosketa KOPIOI tai 

LEIKKAA. 

5. Valitse sen sijainnin polku, johon haluat kopioida tai siirtää tiedoston. Siirrä tai kopioi 

tiedosto valittuun polkuun koskettamalla LIITÄ. 

Tiedoston etsiminen 

1. Kosketa aloitusnäytössä . 

2. Valitse Paikalliset-kohdassa Sisäinen muisti tai SD-kortti. 

3. Kosketa  > Etsi ja kirjoita tiedoston nimen hakusanat hakuruutuun. 

Hakutulosten luettelo tulee esiin. Avaa tiedosto luettelosta näpäyttämällä sitä. 

4. Palaa tiedostonhallintanäyttöön koskettamalla . 
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Muistin tilan tarkastelu 

Kosketa kotinäytössä  > Kaikki > Tallentaminen. Muistinhallintanäyttö tulee esiin. 

Tällä näytöllä voit tarkastella muistin tilaa sekä matkapuhelimessa ja microSD-kortilla 

käytettävissä olevan muistin määrää. 

Kassakaappi 
Kassakaappitoiminto auttaa pitämään tärkeät tiedostot ja tietosuojan turvassa. 

Kassakaapin ottaminen käyttöön 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Luokat- tai Paikalliset- kohdassa . 

3. Kosketa Ota käyttöön. 

4. Syötä salasanoja ja vastauksia turvakysymyksiin noudattamalla näyttöön tulevia 

ohjeita ja kosketa sitten Valmis. 

Tiedostojen lisääminen kassakaappiin 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Luokat- tai Paikalliset- kohdassa . 

3. Syötä salasana ja kosketa Valmis. 

4. Kosketa Lisää. 

5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja valitse kassakaappiin lisättävät tiedostot. 

6. Lisää valitut tiedostot kassakaappiin koskettamalla LISÄÄ. 

Kello 
Kello näyttää ajan eri puolilla maailmaa. Lisäksi siinä on ajanotto-, ajastin- ja 

herätyskellotoiminnot. 

Kellon avaaminen 

Kosketa kotinäytössä . 

Hälytysten avaaminen 

Avaa herätys koskettamalla Hälytys Herätys. 

Hälytyksen lisääminen 

1. Kosketa hälytysluettelonäytössä . 

2. Aseta hälytyksen aika, hälytysääni, toistumistiheys yms. 

3. Kosketa . 



45 

Hälytysasetusten mukauttaminen 

Mukauta hälytysasetuksia koskettamalla kelloluettelonäytössä . 

Laskin 
Laskimen avulla voit suorittaa peruslaskutoimenpiteitä.  

Laskimen avaaminen 

Kosketa aloitusnäytössä Työkalut > . 

Notepad 
Notepad sisältää yksinkertaisen tekstinkäsittelyohjelman. Muistiinpanoluettelossa voit 

lisätä, muokata ja poistaa muistiinpanoja. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Luo muistiinpano koskettamalla Uusi muistiinpano. 

3. Kirjoita tiedot ja tallenna muistiinpano koskettamalla . 
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Matkapuhelimen hallinta 
Kosketa , kun haluat tehdä matkapuhelimen määritykset. 

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 

 Kun matkapuhelin käyttää verkon automaattisesti antamia päivämäärä- ja 

kellonaika-asetuksia, et voi asettaa päivämäärää, kellonaikaa tai aikavyöhykettä 

manuaalisesti. 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa Kaikki-kohdassa Päivämäärä ja aika. 

3. Päivämäärä ja aika-näytössä voit tehdä seuraavat toimet: 

 Kosketa Automaattinen päivä ja aika > himmein. 

 Aseta puhelimen päivämäärä koskettamalla Aseta päivämäärä ja pyyhkäisemällä 

ylös- tai alaspäin. 

 Aseta puhelimen kellonaika koskettamalla Aseta aika ja pyyhkäisemällä ylös- tai 

alaspäin. 

 Tyhjennä Automaattinen aikavyöhyke-valintaruutu. Kosketa Valitse aikavyöhyke 

ja valitse aikavyöhyke luettelosta. Saat lisää aikavyöhykkeitä näkyviin selaamalla 

ylös tai alas. 

 Vaihda 24 tunnin ja 12 tunnin ajan esitysmuodon välillä valitsemalla Käytä 

24-tuntista kelloa-valintaruutu tai poistamalla sen valinta. 

 Valitse päivämäärän esitysmuoto matkapuhelimessa koskettamalla Valitse 

päivämäärän muoto. 

Näytön asetukset 

Näytön kirkkauden säätäminen 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Ruutu > Kirkkaus. 

2. Voit säätää puhelimen näytön kirkkautta manuaalisesti vetämällä liukusäädintä. 

Näytön aikakatkaisuajan säätäminen 

Jos matkapuhelin on käyttämättömän usean minuutin ajan, se sammuttaa näytön akun 

varauksen säästämiseksi. Pidemmän tai lyhyemmän käyttämättömyysajan asettaminen: 
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1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Ruutu > Virransäästö. 

2. Valitse, miten pitkään haluat näytön olevan valaistuna. 

Soittoääniasetukset 

Äänenvoimakkuuden säätäminen 

Voit säätää äänenvoimakkuutta aloitusnäytöstä tai useimmista sovellusnäytöistä 

(esimerkiksi puhelun tai musiikin ja videoiden toiston aikana näkyvästä näytöstä). Säädä 

äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä. Voit 

säätää äänenvoimakkuutta myös asetusnäytöstä. 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Audioprofıilit. 
2. Kosketa  kohdan Yleiset oikealla puolella ja kosketa Äänenvoimakkuudet. 

3. Äänenvoimakkuus pienenee, kun vedät liukusäädintä vasemmalle, ja suurenee, kun 

vedät sitä oikealle. 

4. Tallenna säätö koskettamalla OK. 

Puhelimen soittoäänen vaihtaminen 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Audioprofıilit. 
2. Kosketa  kohdan Yleiset oikealla puolella ja kosketa Puhelimen soittoääni. 

3. Valitse soittoääniluettelosta haluamasi ääni. 

4. Kosketa OK. 

Viestin soittoäänen vaihtaminen 

1. Kosketa kotinäytössä . 

2. Kosketa viestiluettelossa  > Asetukset > Ilmoitukset >  Ääni. 

3. Valitse soittoääniluettelosta haluamasi ääni. 

4. Kosketa OK. 

Hiljaisen tilan ottaminen käyttöön 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Audioprofıilit. 
2. Kosketa Äänetön, kun haluat hiljentää kaikki äänet paitsi hälytykset ja musiikin ja 

videon.  



48 

Puhelinpalvelujen asettaminen 

Puheluasetusten mukauttaminen 

Matkapuhelinoperaattorit tarjoavat erilaisia palveluita, kuten puhelun välitys, puhelun 

odotus, asetetut soittonumerot ja puhelinvastaaja. Voit mukauttaa useita näitä palveluita, 

jos ne kuuluvat liittymääsi. 

Kosketa aloitusnäytössä  ja mukauta sitten puhelutoimintoja koskettamalla  > 

Asetukset > Äänipuhelu. 

Dataverkkovierailun ottaminen käyttöön 

1. Kosketa asetusnäytössä Asetukset > Kaikki > SIM-hallinta > Verkkovierailu > 

Verkkoyhteys roaming-tilassa. 

2. Valitse SIM-kortin valintaruutu. 

 Datapalvelujen käyttö verkkovierailun aikana saattaa aiheuttaa lisämaksuja. 

Kysy langattoman palvelun tarjoajaltasi tietoja verkkovierailumaksuista. 

Datapalvelun kytkeminen pois päältä 

1. Kosketa asetusnäytössä Asetukset > Kaikki > Lisää… > Mobiiliverkot > 

Datayhteys. 

2. Kosketa himmein. 

Tekstistä puheeksi -asetukset 
Teksti puheeksi -asetusten avulla määritetään Androidin teksti puheeksi -syntentisaattori 

tätä ominaisuutta hyödyntäviä sovelluksia varten. 

Puhenopeuden säätäminen 

1. Kosketa asetusnäytössä Asetukset > Kaikki > Kieli ja syöttötapa > Tekstistä 

puheeksi -toisto > Puheen nopeus. 

2. Valitse nopeus, jolla teksti puhutaan. 

Matkapuhelimen suojaaminen 

SIM-kortin PIN-koodin aktivointi 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Suojaus > Ota SIM-kortin lukitus 

käyttöön. 

2. Valitse Lukitse SIM-kortti-valintaruutu. 
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3. Syötä PIN-koodi näppäimistön avulla ja kosketa sitten OK. 

4. Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, kosketa Vaihda SIM-kortin PIN-koodi. 

 Matkapuhelimesta voidaan soittaa hätänumeroihin milloin tahansa. 

Matkapuhelimen suojaaminen näyttölukolla 

Voit parantaa tietojesi suojausta lukitsemalla näytön ja/tai asettamalla puhelimen 

vaatimaan lukituksen avauskuviota joka kerran, kun matkapuhelin kytketään päälle tai 

avataan lepotilasta. 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Suojaus> Ruudun lukitus > Kuvio. 

2. Pyyhkäise sormella vaakasuoraan, pystysuoraan tai kulmasta kulmaan ja yhdistä 

vähintään neljä pistettä haluamassasi järjestyksessä. Nosta sormesi näytöltä, kun 

olet valmis. 

Sormea on vedettävä näytöllä kuvion muodostamiseksi – älä ainoastaan näpäytä 

yksittäisiä pisteitä. 

3. Matkapuhelimesi tallentaa kuvion. Kosketa Jatka. 

4. Kun näkyviin tulee kehotus, piirrä näytön lukituksen avauskuvio uudestaan ja 

kosketa Vahvista. 

Voit muuttaa lukituksen avauskuviota koskettamalla Kaikki > Suojaus > Ruudun 

lukitus. 

Matkapuhelimen suojaaminen PIN-koodilla 

Voit lukita puhelimesi asettamalla PIN-koodin. 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Suojaus > Ruudun lukitus > PIN-koodi. 

2. Kirjoita vähintään neljä merkkiä. 

3. Kosketa Jatka. 

4. Kirjoita samat merkit uudelleen ja kosketa OK. 

Vaihda PIN-koodi koskettamalla Kaikki > Suojaus > Ruudun lukitus. 

Sovellusten hallinta 

Asennetun sovelluksen tarkasteleminen 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Sovellukset. 

2. Tee sovellusluettelossa jompikumpi seuraavista: 
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 Kosketa  ja sitten Lajittelu koon mukaan. Näytä sitten sovelluksen tiedot 

koskettamalla sitä. 

 Näytä sovelluksen tiedot koskettamalla sitä suoraan. 

Sovelluksen poistaminen 

 Järjestelmään esiasennettuja sovelluksia ei voi poistaa. 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Sovellukset. 

2. Kosketa sovellusta ja kosketa sitten Poista > OK. 

Sovelluksen siirtäminen microSD-kortille 

Osa sovelluksista on suunniteltu tallennettaviksi puhelimen USB-muistiin tai 

microSD-kortille (puhelinmallin mukaan) sen sisäiseen muistiin tallentamisen sijaan. 

Muiden sovellusten kohdalla tallennuskohde voidaan vaihtaa. On hyödyllistä siirtää 

suuria sovelluksia pois puhelimen sisäisestä muistista, jotta tilaa jäisi enemmän niille 

sovelluksille, joissa tätä mahdollisuutta ei ole. 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Sovellukset. 

2. Näpäytä sovellusta luettelossa. Siirrä sitten sovellus kokonaisuudessaan pois 

puhelimen sisäisestä muistista koskettamalla Siirrä sijaintiin SD-kortti. 

Matkapuhelimen muistin vapauttamiskeinoja 

 Siirrä tiedostoja ja sähköpostiliitteitä microSD-kortille. 

 Tyhjennä kohdassa Selain kaikki väliaikaiset Internet-tiedostot ja selaimen 

historiatiedot. 

 Siirrä sovelluksia microSD-kortille. 

 Poista kaikki ladatut ohjelmat, joita ei enää käytetä. 

Matkapuhelimen nollaaminen 

Omien tietojen varmuuskopiointi 

Voit varmuuskopioida matkapuhelimen asetukset Googlen palvelimille Google-tilisi avulla. 

Jos vaihdat matkapuhelimesi, varmuuskopioidut asetukset siirretään uuteen 

matkapuhelimeen, kun ensimmäisen kerran kirjaudut sillä Google-tilillesi. 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Varmuuskopioi ja palauta. 

2. Valitse Varmuuskopioi tiedot-valintaruutu. 
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Tehdasasetusten palauttaminen 

Kun puhelimen tehdasasetukset palautetaan, kaikki puhelimeen tallennetut 

henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, kaikki muut määritetyt tilit, järjestelmä- 

ja sovellusasetukset ja kaikki asennetut sovellukset, poistetaan. Puhelimen 

tehdasasetusten palauttaminen ei poista ladattuja järjestelmäpäivityksiä.  

Valitsemalla haluamasi valintaruudun voit myös poistaa kaikki SD-kortille tai puhelimen 

sisäiselle SD-kortille tallennetut tiedot, mukaan lukien sinne kopioimasi tai lataamasi 

tiedostot, esimerkiksi musiikki- tai valokuvatiedostot. 

1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Varmuuskopioi ja palauta > 

Tehdasasetuksien palauttaminen. 

2. Kosketa pyydettäessä Palauta puhelimen asetukset ja sitten Poista kaikki. 

Matkapuhelin palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset ja käynnistyy sitten uudelleen. 

Online-päivitys 
Matkapuhelimeen on esiasennettu verkon kautta toimiva päivitystoiminto. Kun uusia 

ohjelmistoja on saatavilla, versiotiedot ja päivityskehotus tulevat näkyviin. Voit myös 

tarkistaa saatavilla olevat uudet ohjelmistot koskettamalla Asetukset-näytössä Yleiset > 

Järjestelmäpäivitykset > Etsi päivityksiä. 

Kun päivitetään: 

1. Varmuuskopioi henkilökohtaiset tietosi. Kaikkia henkilökohtaisia tietoja ei poisteta 

päivityksen jälkeen. 

2. Varmista, että microSD-kortissa on riittävästi tilaa uuden ohjelmistoversion 

tallentamiseen. 

3. Suorita päivitys verkon kautta näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti. 
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	1. Jos työskentelet jo numerovalitsimen tai yhteystiedon kanssa, kosketa puhelinnumeroa, jonka haluat lisätä yhteystietoon.
	2. Kosketa  .
	3. Kosketa LUO UUSI YHTEYSTIETO.


	Lentokonetilan käyttäminen
	1. Pidä   (virtanäppäin) painettuna.
	2. Kosketa Lentokonetila.


	Yhteystieto
	Yhteystietosovelluksen avaaminen
	Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta
	1. Kosketa yhteystietoluettelossa   > Tuo/vie.
	2. Valitse KOPIOI YHTEYSTIEDOT KOHTEESTA -näytössä haluamasi laite ja kosketa Seuraava.
	3. Valitse KOPIOI YHTEYSTIEDOT KOHTEESEEN-näytössä haluamasi laite ja kosketa Seuraava.
	4. Valitse yhteystiedot tai kosketa 0 valittu > Valitse kaikki, jos haluat valita kaikki yhteystiedot.
	5. Kosketa OK.

	Yhteystiedon lisääminen
	1. Kosketa yhteystietoluettelossa  .
	2. Jos sinulla on useampi kuin yksi yhteystietoja sisältävä tili, kosketa tiliä, johon haluat lisätä yhteystiedon.
	3. Anna yhteyshenkilön nimi ja lisää sitten tarkempia tietoja, kuten puhelinnumero ja osoite.
	4. Kun olet valmis, tallenna yhteystiedot koskettamalla VALMIS.

	Yhteystiedon etsiminen
	1. Kosketa yhteystietoluettelossa  .
	2. Syötä etsimäsi yhteystiedon nimi. Kirjoittaessasi hakuruudun alapuolelle ilmestyy sopivia nimiehdotuksia.

	Yhteystiedon muokkaaminen
	1. Kosketa yhteystietoluettelossa yhteystietoa, jonka tietoja haluat muokata, ja kosketa sitten   > Muokkaa.
	2. Kosketa muutettavan yhteystiedon luokkaa: Nimi, Sähköposti tai muu aiemmin tallennettu tieto.
	3. Tee yhteystietoihin haluamasi muutokset ja kosketa sitten VALMIS.

	Yhteystiedon poistaminen
	1. Kosketa yhteystietoluettelossa poistettavaa yhteystietoa ja kosketa sitten asetusvalikossa   > Poista.
	2. Kosketa kohtaa OK vahvistaaksesi, että haluat poistaa yhteystiedon.

	Google-tilin käyttäminen yhteystietojen synkronointiin
	Ryhmien hallinta
	Ryhmän luominen
	1. Kosketa aloitusnäytössä   > RYHMÄT.
	2. Kosketa ryhmäluettelossa   ja valitse sitten tili.
	3. Syötä nimi ja ryhmään lisättävän henkilön nimi tai kosketa  .
	4. Kun olet valmis, tallenna ryhmän tiedot koskettamalla VALMIS.

	Ryhmän muokkaaminen
	1. Kosketa ryhmäluettelossa ryhmää, jonka tietoja haluat muokata, ja kosketa sitten   > Muokkaa.
	2. Tee ryhmän tietoihin haluamasi muutokset ja kosketa sitten VALMIS.

	Viestien tai sähköpostiviestien lähettäminen ryhmälle
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa yhteystietoluettelossa RYHMÄT.
	3. Kosketa ryhmäluettelossa ryhmää, jolle haluat lähettää viestin tai sähköpostin.
	4. Lähetä viesti koskettamalla   > Lähetä ryhmäviesti tai lähetä sähköposti koskettamalla   > Lähetä ryhmäsähköposti.


	Yhteystietojen lähettäminen
	1. Kosketa yhteystietoluettelossa   > Jaa näkyvät yhteystiedot.
	2. Valitse yhteystiedot, jotka haluat lähettää.
	3. Kosketa OK.
	4. Valitse valittujen yhteystietojen lähetystapa, esimerkiksi Bluetooth tai Sähköposti.


	Viestit
	Tekstiviestin luominen ja lähettäminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa  .
	3. Valitse yhteystieto kirjoittamalla Näppäile nimi tai numero-kenttään puhelinnumero tai yhteystiedon nimi tai koskettamalla  .
	4. Aloita tekstin kirjoittaminen koskettamalla Näppäile tekstiviesti-kenttää.
	5. Kosketa  , kun viesti on valmis lähetettäväksi.

	Multimediaviestin luominen ja lähettäminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa  .
	3. Valitse yhteystieto kirjoittamalla Näppäile nimi tai numero-kenttään puhelinnumero tai yhteystiedon nimi tai koskettamalla  .
	4. Aloita tekstin kirjoittaminen koskettamalla Näppäile tekstiviesti-kenttää.
	5. Lisää kuva-, musiikki- tai videotiedosto koskettamalla   > Lisää aihe tai  .
	6. Kun viesti on valmis lähetettäväksi, kosketa  .

	Diaesityksen lisääminen
	1. Kosketa viestinmuokkausnäytössä   > Diaesitys.
	2. Valitse dia, kun haluat aloittaa sen muokkauksen.
	3. Lopeta viestin luominen ja palaa multimediaviestinäyttöön koskettamalla Valmis.
	4. Lisää muita dioja koskettamalla Muokkaa > Lisää dia.
	5. Kun viesti on valmis lähetettäväksi, kosketa Lähetä.

	Multimediaviestin avaaminen ja katseleminen
	1. Kosketa viestiluettelossa viestiketjua, jota haluat katsella.
	2. Kosketa multimediaviestiä, jota haluat katsella.

	Viestiin vastaaminen
	1. Avaa viestiluettelossa teksti- tai multimediaviestiketju koskettamalla sitä.
	2. Kosketa tekstikenttää ja kirjoita viesti. Kosketa  , kun olet valmis.

	Tekstiviestin kopioiminen kalenteriin
	1. Avaa viestiluettelossa tekstiviestiketju koskettamalla sitä.
	2. Kosketa pitkään yhtä viesteistä ja kosketa sitten Kopioi.
	3. Tallenna se muistiinpanona tai tapahtumana koskettamalla Kalenteri.

	Viestiasetusten mukauttaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa viestiluettelossa   > Asetukset.
	3. Voit vaihtaa viestin merkkiäänen, hallita SIM-kortin viestejä yms.


	Sähköposti
	Sähköpostitilin lisääminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Muut.
	3. Syötä Sähköpostiosoite ja Salasana ja kosketa sitten Seuraava.
	4. Mukauta sähköpostiasetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ja kosketa sitten Seuraava.
	5. Syötä se sähköpostitilin nimi ja se käyttäjänimi, jotka haluat muiden näkevän, kun he saavat sinulta sähköpostiviestin.
	6. Kosketa Seuraava.

	Muiden sähköpostitilien lisääminen
	1. Kun olet luonut ensimmäisen sähköpostitilin, kosketa   > Asetukset.
	2.  Luo toinen sähköpostitili koskettamalla LISÄÄ TILI.

	Sähköpostiviestin lukeminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Avaa tililuettelo koskettamalla Postilaatikko-näytön vasemmassa yläkulmassa  .
	3. Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää.
	4. Kosketa viestiä, jota haluat tarkastella.

	Sähköpostiviestin liitteen tallentaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Avaa tililuettelo koskettamalla Postilaatikko-näytön vasemmassa yläkulmassa  .
	3. Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää.
	4. Kosketa sähköpostiviestiä, jota haluat tarkastella.
	5. Kosketa liitteitä.
	6. Tallenna LIITTEET koskettamalla   > Tallenna.

	Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Avaa tililuettelo koskettamalla Postilaatikko-näytön vasemmassa yläkulmassa  .
	3. Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää.
	4. Kosketa   > Viestin kirjoitus.
	5. Kirjoita Vastaanott.-kenttään vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite.
	6. Kirjoita viestin aihe ja kirjoita viesti.
	7. Lähetä koskettamalla   tai tallenna luonnoksena koskettamalla  .

	Sähköpostiviestiin vastaaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Avaa tililuettelo koskettamalla Postilaatikko-näytön vasemmassa yläkulmassa  .
	3. Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää.
	4. Kosketa sähköpostiviestiä, johon haluat vastata.
	5. Kosketa   ja laadi sitten viesti.
	6. Kun olet lopettanut, kosketa  .

	Sähköpostitilin asetusten mukauttaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa   > Asetukset ja kosketa haluamaasi tiliä.
	3. Vaihda nimesi, allekirjoituksesi jne.


	Yhteydet
	Mobiiliverkot
	Verkkoyhteyden tarkistaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Kaikki > Lisää… > Mobiiliverkot.
	3. Tarkista verkkoyhteys koskettamalla Verkko-operaattorit tai Tukiasemien nimet.

	Datapalvelun kytkeminen päälle
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Kaikki > Lisää… > Mobiiliverkot.
	3. Kytke datayhteys päälle valitsemalla Datayhteys ja valitsemalla sitten haluamasi SIM-kortin valintaruutu.


	Wi-Fi
	Wi-Fin kytkeminen päälle
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Ota Wi-Fi käyttöön koskettamalla Kaikki -kohdassa Wifı-kytkintä.

	Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Ota Wi-Fi käyttöön koskettamalla Wifı-kytkintä.
	3. Kosketa Wifı. Sen jälkeen puhelin etsii käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja ja näyttää ne.
	4. Kosketa Wi-Fi-verkkoa, johon muodostetaan yhteys.


	Puhelimen datayhteyden jakaminen
	Puhelimen datayhteyden jakaminen USB-liitännän kautta
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Kaikki > Lisää… > Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste.
	3. Jaa datayhteys valitsemalla Internetyhteyden jakaminen USB:...-valintaruutu.

	Puhelimen datayhteyden jakaminen langattomana Wi-Fi-tukiasemana
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Kaikki > Lisää… > Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste.
	3. Jaa datayhteys valitsemalla Wi-Fi-verkkopiste-kytkin.


	Bluetooth
	Bluetoothin kytkeminen päälle
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Ota Bluetooth käyttöön koskettamalla Bluetooth-kytkintä. Kun Bluetooth on päällä, Bluetooth-kuvake näkyy ilmoituspalkissa.
	3. Kosketa Bluetooth ja kosketa sitten puhelimesi nimeä, niin puhelin tulee näkyviin muissa Bluetooth-laitteissa.

	Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa
	1. Varmista, että matkapuhelimesi Bluetooth-toiminto on käytössä.
	2. Kosketa kotinäytössä   > Bluetooth. Matkapuhelin etsii nyt kantoalueella olevia Bluetooth-laitteita.
	3. Kosketa haluamaasi laitetta löydettyjen Bluetooth-laitteiden luettelossa ja muodosta sen kanssa laitepari näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

	Tiedostojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden avulla
	1. Kosketa ja pidä matkapuhelimessasi tai microSD-kortilla olevaa lähetettävää tiedostoa. Käytettävissä olevien vaihtoehtojen valikko tulee näkyviin.
	2. Valitse laitepariksi muodostettu laite koskettamalla Jaa > Bluetooth.

	Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen
	1. Kosketa kotinäytössä   > Bluetooth.
	2. Siirry osioon LAITEPARIT ja katkaise laitteen yhteys koskettamalla   > Poista laitepariyhteys.



	Selain
	Selaimen avaaminen
	Web-sivun avaaminen
	1. Kosketa selainikkunan URL-kenttää näytön yläosassa.
	2. Kirjoita web-sivun osoite käyttämällä näppäimistöä.
	3. Kun osoitetta kirjoitetaan, vastaavien web-sivujen osoitteet ilmestyvät näyttöön. Jos näet haluamasi osoitteen, siirry kyseiselle web-sivulle suoraan koskettamalla sitä, tai kirjoita haluamasi osoite kokonaan.

	Kotisivun asettaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa selainikkunassa   > Asetukset.
	3. Kosketa Yleinen > Aseta etusivu.
	4. Valitse näkyviin tulevasta pikavalikosta web-sivu, jonka haluat asettaa aloitussivuksi.

	Kirjanmerkkien hallinta
	Kirjanmerkin lisääminen
	1. Mene selainikkunassa web-sivulle, jonka haluat tallentaa kirjanmerkkinä.
	2. Kosketa   ja sitten Tallenna kirjanmerkkeihin.
	3. Muokkaa kirjanmerkkiä Tunniste ja kosketa OK.

	Kirjanmerkin avaaminen
	1. Kosketa selainikkunassa   ja sitten Kirjanmerkit/Historia.
	2. Kosketa Kirjanmerkit-näytössä Historia -välilehteä, kun haluat tarkastella sivuja, joilla olet käynyt, tai kosketa Tallennetut sivut-välilehteä, kun haluat tarkastella sivuja, jotka olet tallentanut.
	3. Näpäytä sen web-sivun kirjanmerkkiä, jonka haluat avata.


	Selainasetusten mukauttaminen
	1. Kosketa selainikkunassa   > Asetukset.
	2. Mukauta selaimen asetuksia omiin tarpeisiisi sopiviksi.


	Viihde
	Kuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen
	Kameran avaaminen
	Valokuvan ottaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Muuta kameran asetuksia tarpeen mukaan. Esikatselu muuttuu, kun asetuksia muutetaan.
	3. Rajaa valokuva kuvausnäytössä.
	4. Ota valokuva koskettamalla  .

	Kaappaustila
	Valokuvan ottaminen äänimuistiinpanoa käyttämällä
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa   > Ääniviesti.
	3. Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Puhelin määrittää tarkennuspisteen automaattisesti.
	4. Kosketa  . Puhelin tallentaa äänileikettä 10 sekunnin ajan. Tallenna ajatuksesi juuri ottamastasi kuvasta.

	Valokuvan ottaminen ääniohjausta käyttämällä
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa   >  > Äänen ohjaus.
	3. Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Puhelin ottaa valokuvan, kun ympäristön ääni saavuttaa tietyn desibelitason.

	Kuvan ottaminen näyttöä koskettamalla
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa   >  > Kuvaa koskettamalla.
	3. Tarkenna ja ota kuva koskettamalla näyttöä.

	Ultrakuvan ottaminen
	1. Kun näyttö on pois päältä, suuntaa takakamera kohteeseen tai maisemaan, jonka haluat kuvata.
	2. Ota kuva painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kaksi kertaa.

	Kuvien katseleminen
	1. Kun kuva on otettu, sen pienoiskuva näytetään kuvausnäytön vasemmassa alakulmassa. Tarkastele pienoiskuvaa näpäyttämällä sitä.
	2. Tee jokin seuraavista koskettamalla näyttöpainiketta:

	Videon tallentaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Vaihda Video-tilaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
	3. Muuta videokameran asetuksia tarpeen mukaan.
	4. Rajaa kohtaus, jolla haluat aloittaa videon.
	5. Aloita videon tallentaminen koskettamalla  .
	6. Kosketa tallennuksen aikana  , kun haluat keskeyttää tallennuksen, ja jatka tallennusta koskettamalla  .
	7. Lopeta tallennus koskettamalla  .

	Videoiden katselu

	Gallerian käyttö
	Gallerian avaaminen
	Kuvan katselu
	1. Kosketa kohteessa Galleria kansiota, joka sisältää katseltavan kuvan.
	2. Kosketa haluamaasi kuvaa, jotta näet sen koko näytön tilassa.
	3. Voit lähentää tai loitontaa kuvaa.

	Kuvan muokkaaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa kuvaa, jota haluat muokata, ja kosketa  .
	3. Voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:

	Kuvan tai videon jakaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa kuvaa tai videota, jonka haluat jakaa muiden kanssa.
	3. Kosketa  , valitse jakamistapa ja jaa kuva tai video noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.


	Musiikin kuuntelu
	Musiikkikirjaston avaaminen
	Musiikin soittaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Valitse musiikkikirjastosta musiikin katselutapa.
	3. Kosketa musiikkitiedosta, jonka haluat toistaa.

	Soittolistan luominen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Soittolistat > Uusi soittolista.
	3. Nimeä soittolista ja kosketa Tallenna.
	4. Kosketa näkyviin tulevassa valintaikkunassa Lisää.
	5. Valitse lisättävät kappaleet ja kosketa  .

	Soittolistan musiikin soittaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Soittolistat.
	3. Valitse soittolista, jonka haluat toistaa, ja kosketa jotain soittolistan kappaletta tai toista kaikki kappaleet yksitellen sekoitustoistona.


	FM-radion kuunteleminen
	FM-radion avaaminen
	1. Kosketa aloitusnäytössä Työkalut >  .
	2. Kosketa > Etsi, niin saatavilla olevat FM-kanavat etsitään automaattisesti ja tallennetaan esiasetuksina. Sen jälkeen toistetaan ensimmäistä löytynyttä FM-kanavaa.

	FM-radion virittäminen


	Google-palvelut
	Google-tilin luominen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Kaikki > Lisää tili > Google.
	3. Kosketa Uusi, anna Etunimi-nimi, Sukunimi -nimi ja kosketa sitten  .
	4. Syötä Google-tilisi käyttäjänimi ja kosketa sitten  . Matkapuhelin muodostaa yhteyden Googlen palvelimeen ja tarkistaa, onko käyttäjätunnus saatavilla. Jos syöttämäsi käyttäjätunnus on jo käytössä, sinua pyydetään antamaan uusi.
	5. Luo ja vahvista Google-tilisi Salasana.

	Gmail
	Kartat
	Sijaintipalvelun ottaminen käyttöön
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Kaikki-kohdassa Sijainti.
	3. Kosketa Sijainti ja kytke paikkapalvelu päälle.


	YouTube
	YouTuben avaaminen
	Videon etsiminen
	1. Kosketa YouTube-näytössä  .
	2. Kirjoita hakusana ja kosketa sitten näppäimistön Haku-kuvaketta.  Hakutulosten määrä näytetään ilmoitusrivi alapuolella. Vieritä tuloksia ja katso video näpäyttämällä sitä.



	Tietojen synkronointi
	Tilien hallinta
	Tilin lisääminen
	1. Kosketa kotinäytössä   > Kaikki > Lisää tili.
	2. Kosketa lisättävää tilityyppiä.
	3. Seuraa näytön vaiheittaisia ohjeita ja anna tilin vaaditut ja valinnaiset tiedot. Suurin osa käyttäjätileistä vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, mutta vaaditut tiedot vaihtelevat tilin tyypin ja yhdistettävän palvelun asetusten mukaan.
	4. Kun olet tehnyt tarvittavat toimenpiteet, tili lisätään näytössä näkyvään luetteloon.

	Exchange-tilin lisääminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa   > Asetukset > LISÄÄ TILI > Exchange.
	3. Noudata ohjeita ja anna lisättävälle Exchange-tilille tarvittavat tiedot. Kysy lisätietoja palvelimen järjestelmänvalvojalta.
	4. Tuo Seuraava-näyttö näkyviin koskettamalla Tilin asetukset. Määritä asetukset.
	5. Kosketa Seuraava, niin Tilin asetukset tulee esiin. Määritä tämän tilin synkronointiasetukset.
	6. Lopeta tilin asetusten määrittäminen koskettamalla Seuraava. Jos sähköposteja ei synkronoida oikein, ota yhteyttä palvelimen järjestelmänvalvojaan.

	Tilin poistaminen
	1. Kosketa kotinäytössä   > Kaikki.
	2. Valitse TILIT-näytöstä lisätyn tilin tyyppi, kuten Yritys, Sähköposti, tai Google.
	3. Kosketa poistettavaa tiliä tilinäytössä.
	4. Kosketa   > Poista tili.
	5. Vahvista, että haluat poistaa tilin.


	Tilin synkronoinnin mukauttaminen
	Yleisten synkronointiasetusten määrittäminen
	1. Kosketa kotinäytössä   > Kaikki.
	2. Valitse TILIT-näytöstä lisätyn tilin tyyppi, kuten Yritys, Sähköposti, tai Google.
	3. Kosketa tilinäytössä tiliä ja toimi seuraavasti:

	Tilin synkronointiasetusten muuttaminen
	1. Kosketa kotinäytössä   > Kaikki.
	2. Valitse TILIT-näytöstä lisätyn tilin tyyppi, kuten Yritys, Sähköposti, tai Google.
	3. Kosketa tilinäytössä tiliä, jonka synkronointiasetuksia haluat muuttaa. Tiedot ja synkronointi -näyttö avautuu, ja siinä näkyy luettelo niistä tiedoista, jotka tili voi synkronoida.
	4. Valitse luettelosta tiedot, jotka haluat synkronoida, ja kosketa   > Synkronoi nyt.



	Muiden sovellusten käyttäminen
	Kalenteri
	Kalenterin avaaminen
	Uuden tapahtuman luominen
	1. Avaa tapahtuman tietojen näyttö koskettamalla  .
	2. Syötä tapahtuman tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi, aika ja paikka.
	3. Kosketa  .

	Synkronoinnin ja näytön asetus
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa   > Näytett. kalenterit.
	3. Valitse tili, jonka kalenterin haluat toistaa.
	4. Kosketa   > Synkronoitavat kalenterit.
	5. Valitse tili ja synkronoi sen kalenteri.

	Kalenteriasetusten mukauttaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Määritä kalenterinäkymän ja muistutuksen asetukset koskettamalla   > Asetukset.


	Tiedostonhallinta
	Tiedostonhallinnan avaaminen
	Kansion luominen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Paikalliset-kohdassa Sisäinen muisti tai SD-kortti.
	3. Kosketa   > Uusi kansio.
	4. Kirjoita uuden kansion nimi tekstiruutuun.
	5. Kosketa Tallenna.

	Tiedoston siirtäminen tai kopioiminen
	1. Kosketa aloitusnäytössä  .
	2. Valitse luokka tai kansio kohdassa Luokat tai Paikalliset.
	3. Kopioi tai leikkaa koskettamalla   tai  .
	4. Valitse tiedostot tai kansiot, jotka haluat siirtää tai kopioida, ja kosketa KOPIOI tai LEIKKAA.
	5. Valitse sen sijainnin polku, johon haluat kopioida tai siirtää tiedoston. Siirrä tai kopioi tiedosto valittuun polkuun koskettamalla LIITÄ.

	Tiedoston etsiminen
	1. Kosketa aloitusnäytössä  .
	2. Valitse Paikalliset-kohdassa Sisäinen muisti tai SD-kortti.
	3. Kosketa   > Etsi ja kirjoita tiedoston nimen hakusanat hakuruutuun. Hakutulosten luettelo tulee esiin. Avaa tiedosto luettelosta näpäyttämällä sitä.
	4. Palaa tiedostonhallintanäyttöön koskettamalla  .

	Muistin tilan tarkastelu

	Kassakaappi
	Kassakaapin ottaminen käyttöön
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Luokat- tai Paikalliset- kohdassa  .
	3. Kosketa Ota käyttöön.
	4. Syötä salasanoja ja vastauksia turvakysymyksiin noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ja kosketa sitten Valmis.

	Tiedostojen lisääminen kassakaappiin
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Luokat- tai Paikalliset- kohdassa  .
	3. Syötä salasana ja kosketa Valmis.
	4. Kosketa Lisää.
	5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja valitse kassakaappiin lisättävät tiedostot.
	6. Lisää valitut tiedostot kassakaappiin koskettamalla LISÄÄ.


	Kello
	Kellon avaaminen
	Hälytysten avaaminen
	Hälytyksen lisääminen
	1. Kosketa hälytysluettelonäytössä  .
	2. Aseta hälytyksen aika, hälytysääni, toistumistiheys yms.
	3. Kosketa  .

	Hälytysasetusten mukauttaminen

	Laskin
	Laskimen avaaminen

	Notepad
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Luo muistiinpano koskettamalla Uusi muistiinpano.
	3. Kirjoita tiedot ja tallenna muistiinpano koskettamalla  .


	Matkapuhelimen hallinta
	Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa Kaikki-kohdassa Päivämäärä ja aika.
	3. Päivämäärä ja aika-näytössä voit tehdä seuraavat toimet:

	Näytön asetukset
	Näytön kirkkauden säätäminen
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Ruutu > Kirkkaus.
	2. Voit säätää puhelimen näytön kirkkautta manuaalisesti vetämällä liukusäädintä.

	Näytön aikakatkaisuajan säätäminen
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Ruutu > Virransäästö.
	2. Valitse, miten pitkään haluat näytön olevan valaistuna.


	Soittoääniasetukset
	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Audioprofıilit.
	2. Kosketa   kohdan Yleiset oikealla puolella ja kosketa Äänenvoimakkuudet.
	3. Äänenvoimakkuus pienenee, kun vedät liukusäädintä vasemmalle, ja suurenee, kun vedät sitä oikealle.
	4. Tallenna säätö koskettamalla OK.

	Puhelimen soittoäänen vaihtaminen
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Audioprofıilit.
	2. Kosketa   kohdan Yleiset oikealla puolella ja kosketa Puhelimen soittoääni.
	3. Valitse soittoääniluettelosta haluamasi ääni.
	4. Kosketa OK.

	Viestin soittoäänen vaihtaminen
	1. Kosketa kotinäytössä  .
	2. Kosketa viestiluettelossa   > Asetukset > Ilmoitukset >  Ääni.
	3. Valitse soittoääniluettelosta haluamasi ääni.
	4. Kosketa OK.

	Hiljaisen tilan ottaminen käyttöön
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Audioprofıilit.
	2. Kosketa Äänetön, kun haluat hiljentää kaikki äänet paitsi hälytykset ja musiikin ja videon.


	Puhelinpalvelujen asettaminen
	Puheluasetusten mukauttaminen
	Dataverkkovierailun ottaminen käyttöön
	1. Kosketa asetusnäytössä Asetukset > Kaikki > SIM-hallinta > Verkkovierailu > Verkkoyhteys roaming-tilassa.
	2. Valitse SIM-kortin valintaruutu.

	Datapalvelun kytkeminen pois päältä
	1. Kosketa asetusnäytössä Asetukset > Kaikki > Lisää… > Mobiiliverkot > Datayhteys.
	2. Kosketa himmein.


	Tekstistä puheeksi -asetukset
	Puhenopeuden säätäminen
	1. Kosketa asetusnäytössä Asetukset > Kaikki > Kieli ja syöttötapa > Tekstistä puheeksi -toisto > Puheen nopeus.
	2. Valitse nopeus, jolla teksti puhutaan.


	Matkapuhelimen suojaaminen
	SIM-kortin PIN-koodin aktivointi
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Suojaus > Ota SIM-kortin lukitus käyttöön.
	2. Valitse Lukitse SIM-kortti-valintaruutu.
	3. Syötä PIN-koodi näppäimistön avulla ja kosketa sitten OK.
	4. Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, kosketa Vaihda SIM-kortin PIN-koodi.

	Matkapuhelimen suojaaminen näyttölukolla
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Suojaus> Ruudun lukitus > Kuvio.
	2. Pyyhkäise sormella vaakasuoraan, pystysuoraan tai kulmasta kulmaan ja yhdistä vähintään neljä pistettä haluamassasi järjestyksessä. Nosta sormesi näytöltä, kun olet valmis.
	3. Matkapuhelimesi tallentaa kuvion. Kosketa Jatka.
	4. Kun näkyviin tulee kehotus, piirrä näytön lukituksen avauskuvio uudestaan ja kosketa Vahvista.

	Matkapuhelimen suojaaminen PIN-koodilla
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Suojaus > Ruudun lukitus > PIN-koodi.
	2. Kirjoita vähintään neljä merkkiä.
	3. Kosketa Jatka.
	4. Kirjoita samat merkit uudelleen ja kosketa OK.


	Sovellusten hallinta
	Asennetun sovelluksen tarkasteleminen
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Sovellukset.
	2. Tee sovellusluettelossa jompikumpi seuraavista:

	Sovelluksen poistaminen
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Sovellukset.
	2. Kosketa sovellusta ja kosketa sitten Poista > OK.

	Sovelluksen siirtäminen microSD-kortille
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Sovellukset.
	2. Näpäytä sovellusta luettelossa. Siirrä sitten sovellus kokonaisuudessaan pois puhelimen sisäisestä muistista koskettamalla Siirrä sijaintiin SD-kortti.

	Matkapuhelimen muistin vapauttamiskeinoja

	Matkapuhelimen nollaaminen
	Omien tietojen varmuuskopiointi
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Varmuuskopioi ja palauta.
	2. Valitse Varmuuskopioi tiedot-valintaruutu.

	Tehdasasetusten palauttaminen
	1. Kosketa Asetukset-näytössä Kaikki > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdasasetuksien palauttaminen.
	2. Kosketa pyydettäessä Palauta puhelimen asetukset ja sitten Poista kaikki. Matkapuhelin palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset ja käynnistyy sitten uudelleen.


	Online-päivitys
	1. Varmuuskopioi henkilökohtaiset tietosi. Kaikkia henkilökohtaisia tietoja ei poisteta päivityksen jälkeen.
	2. Varmista, että microSD-kortissa on riittävästi tilaa uuden ohjelmistoversion tallentamiseen.
	3. Suorita päivitys verkon kautta näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti.




