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Uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia  
Uusia mielenkiintoisia 

ominaisuuksia

Pro-kameratila

Valokuvauksessa on kyse valosta ja asettelusta. Tehokkaasti yhdisteltynä nämä kaksi 

elementtiä voivat tuottaa ällistyttäviä, syvällisiä kuvia. Pro-kameratilassa voit hienosäätää 

valokuvia ja hallita asettelua, valotusta ja sulkimen nopeutta täysin.

1 Avaa Kamera ja kosketa  > Ammattimainen.

2 Pro-kameran asetusnäytössä voit ottaa käyttöön ruudukon ja määrittää sellaiset 

parametrit kuten valaistus, valotus ja sulkimen nopeus. Lisätietoja on kohdassa  

Pro-kameran asetukset.

• Ruudukko: Kosketa -kuvaketta näytön ylälaidasta. Voit valita 3 x 3 -ruudukon, 

phi-ruudukon tai spiraalin. Nämä ruudukot ovat ammattilaisten suunnittelemia ja 

auttavat saamaan kiinnostavia ammattitason valokuvia.

• Sulkimen nopeus ja valotuksen säätö: Säädä näytön alalaidassa olevia 

parametreja saadaksesi täydellisesti valotetun kuvan. Voit säätää ISO-arvon, 
1



Uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia  
sulkimen nopeuden, valkotasapainon, valotuksen korjauksen, tarkennustilan ja 

mittaustilan. 

Lisätietoja on kohdassa Pro-kameratila.

Älykäs sormenjälki

Älykäs sormenjälki tekee puhelimen käytöstä entistä helpompaa. Sormenjäljillä voi tehdä 

muutakin kuin vain avata lukituksen. Kosketa tunnistinta millä tahansa sormella 

aktivoidaksesi usein käytetyt ominaisuudet. Sano hyvästit työläälle näytön napauttelulle.

1 Avaa Asetukset ja valitse Sormenjälkitunniste.

2 Kytke Kosketa ja pidä pohjassa -ele-osiossa käyttöön otettavien ominaisuuksien 

kytkimet päälle.

• Tallenna kuva/video: Ota valokuva koskettamalla ja pitämällä pohjassa 

sormenjälkitunnistinta kameran etsimessä.

• Vastaa puheluun: Kun saat puhelun, vastaa siihen koskettamalla ja pitämällä 

pohjassa sormenjälkitunnistinta.

• Lopeta hälytys: Kun hälytys alkaa, lopeta se koskettamalla sormenjälkitunnistinta ja 

pitämällä se pohjassa.
2



Uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia  
Rystysnäyttökuva

Haluatko esitellä videopelisaavutuksesi ystävillesi? Nyt voit ottaa näyttökuvan koko 

näytöstä tai sen osasta rystysellä.

1 Avaa Asetukset ja valitse Älykäs avustus.

2 Kosketa Liikeohjaus > Älykäs kuvakaappaus ja kytke Älykäs kuvakaappaus-kytkin 

päälle.

• Koko näyttökuva: Napauta näyttöä terävästi rystysellä kahdesti kaapataksesi sen 

hetkisen näytön kokonaisuudessaan.

• Osittainen näyttökuva: Napauta näyttöä terävästi rystysellä. Rajaa rystysellä 

kaapattava alue ja palaa alkupisteeseen. Valinta näytetään näytössä; sinisen viivan 

sisällä oleva alue kaapataan. Voit myös valita näyttökuvaruudun näytön ylälaidasta 

määrittääksesi näyttökuvalle eri muotoja. Tallenna näyttökuva koskettamalla .
3



Uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia  
Kun olet luonut näyttökuvan, voit jakaa sen ystäviesi kanssa koskettamalla Jaa. Lisätietoja 

jakamisesta on kohdassa Kuvien ja videoiden jakaminen.

Oletuksena näyttökuvat tallennetaan kohtaan Galleria Kuvakaappaukset-kansioon.
4



Uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia  
Näyttötallennin

Näyttötallenninominaisuudella voit opettaa ystävillesi ja perheellesi, miten puhelimen 

ominaisuuksia käytetään, tai tallentaa videopelikuvaa.

 

Varmista, että puhelin ei ole lukittu, ennen kuin luot näyttötallenteen.

Tallentamisen aloittaminen

Näyttötallennin voidaan ottaa käyttöön seuraavin menetelmin:

• Napauta näyttöä kahdesti kahdella rystysellä ja valitse videomuoto.

• Paina äänenvoimakkuus ylös ja virtapainiketta samanaikaisesti ja valitse videomuoto.

 

Kun luot näyttötallenteen, voit myös tallentaa ääntä puhumalla mikrofoniin.
5
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Tallentamisen lopettaminen

Näytön tallennus voidaan lopettaa seuraavin menetelmin:

• Napauta näyttöä kahdesti kahdella rystysellä.

• Paina äänenvoimakkuus ylös ja virtapainiketta samanaikaisesti.

Oletuksena videotallenteet tallennetaan kohtaan Galleria Näyttötallenteet-kansioon.

Näyttötallenteiden jakaminen

Avaa Galleria. Kosketa ja pidä pohjassa jaettavaa tallennetta ja kosketa 

jakaaksesi sen ystävien kanssa.

Kahden sovelluksen avaaminen yhteen 

näyttöön

Haluatko katsella elokuvaa samalla kun laadit viikon ostoslistan? Tämä on mahdollista 

kaksoisikkunaominaisuudella, jolla voit katsella kahta sovellusta näytössä 

samanaikaisesti.

Kaksoisikkunat voidaan ottaa käyttöön seuraavin menetelmin:

• Pyyhkäise ylöspäin kahdella sormella virtuaalisen navigointipalkin alaosasta.
6
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• Kosketa ja pidä pohjassa Äskettäiset.

• Jos näyttö on pystysuunnassa, vedä rystysellä sen poikki vaakasuunnassa. 

Kaksoisikkunatnäkymässä näyttö jaetaan kahteen ikkunaan. Kumpaankin ikkunaan 

voidaan avata yksi sovellus (voit esimerkiksi avata yhteen ikkunaan Videot ja toiseen 

Notepad).
7



Uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia  
Voit muuttaa ikkunan kokoa vetämällä sen reunaa tai avata kaksoisikkunavalikon 

koskettamalla :

• Voit vaihtaa ikkunoiden paikkaa keskenään koskettamalla .

• Voit siirtyä sovelluksen valintanäyttöön koskettamalla .

• Voit poistua kaksoisikkunoista koskettamalla .
8
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Puhelimen purkaminen 

pakkauksesta

Puhelimeen tutustuminen

HUAWEI Mate 8 sisältää Kirin 950 -suorittimen, 6 tuuman täys-HD-näytön jonka tarkkuus 

on 368 ppi, 4000 mAh:n akun, täysmetallikuoren ja 16 MP:n takakameran. Siinä on 

upouusi EMUI 4.0 -käyttöliittymä, joka tarjoaa lukuisia fiksuja, turvallisia ja 

helppokäyttöisiä ominaisuuksia.

 

Älä peitä läheisyysanturia, sillä se vaikuttaisi joihinkin puhelimen toimintoihin. Jos 

käytät näytönsuojaa, älä peitä anturia. Käytä puhelimelle suunniteltua näytönsuojaa, 

jossa on valmis reikä anturille.

Mikrofoni

Kamera

Kuulokeliitäntä

Salama

Äänenvoimakkuuspainike
Sormenjälkilukija

Kaiutin

Virtapainike

Tilanilmaisin Kuuloke
Etukamera

Läheisyysanturit

Melua vaimentava mikrofoni Mikrofoni

kortin
alusta

Micro USB -portti

NFC
9
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SIM-kortin ja microSD-kortin asentaminen

Mate 8 sisältää 2-in-1-korttipaikan, joka sijaitsee puhelimen vasemmassa yläkulmassa. 

Voit lisätä kaksi nano-SIM-korttia tai yhden nano-SIM-kortin ja yhden microSD-kortin.

Vinkkejä:

• Varmista, että kortti on oikeassa asennossa ja pidä korttialusta suorassa asettaessasi 

sitä puhelimeen.

• Käytä ainoastaan vakiomallisia nano-SIM-kortteja. Muiden kuin vakiomallisten korttien 

asettaminen saattaa vahingoittaa SIM-korttialustaa.

• Varo, ettet vahingoita itseäsi tai puhelinta käyttäessäsi SIM-kortin poistotyökalua.

• Säilytä SIM-kortin poistotyökalua poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivät pääse 

nielemään sitä tai satuttamaan itseään.

1 Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta ja valitse sitten sammuttaaksesi puhelimen.

2 Voit poistaa korttialustan työntämällä puhelimen mukana tulleen SIM-kortin 

poistotyökalun korttialustan vieressä olevaan pieneen reikään.

3 Aseta korttialustalle SIM-kortti tai microSD-kortti.

4 Laita korttialusta takaisin puhelimeen oikeassa asennossa.

tai
10
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Puhelimen lataaminen

Mate 8 sisältää optimoidun virranhallintaohjelmiston ja 4000 mAh:n akun, jotka takaavat 

vaikuttavan akunkeston.

Akun käyttö

• Akku voidaan ladata satoja kertoja, mutta akuilla on aina rajallinen käyttöikä. Jos 

huomaat, että puhelimen akun kesto heikkenee huomattavasti, ota yhteys 

valtuutettuun Huawei-huoltoon vaihtaaksesi sen. Akku on kiinteä, eikä sitä voi 

irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua itse.

• Puhelin saattaa lämmetä pitkällisessä käytössä ja altistuessaan korkeille lämpötiloille. 

Tämä on täysin normaalia. Jos puhelin tuntuu kuumalta, lopeta sen lataaminen ja 

poista tarpeettomat ominaisuudet käytöstä. Laita puhelin viileään paikkaan ja anna 

sen jäähtyä huoneenlämpöiseksi. Vältä pitkällistä puhelimen pinnan koskettamista, jos 

se on kuuma.

• Kun lataat puhelinta, käytä ainoastaan aitoja Huawei-akkuja, -latureita ja -USB-

kaapeleita. Kolmannen osapuolen lisävausteiden käyttö voi heikentää puhelimen 

suorituskykyä ja muodostaa vaaratekijän. Vältä puhelimen käyttöä sen latautuessa. Älä 

peitä puhelinta tai verkkolaitetta.

• Latausaika riippuu ympäristön lämpötilasta ja akussa olevan varauksen määrästä.

• Akku vähissä -varoitus saadaan, kun akun lataustaso on matala.

• Puhelin sammuu automaattisesti, kun akku on lähes tyhjä.

Akun tilan merkkivalo

Puhelimen merkkivalo ja tilapalkin akkukuvake ilmaisevat akun tilan.

• Jos tilan merkkivalo vilkkuu punaisena ja akkukuvake vaihtuu kuvakkeeksi , akun 

lataustaso on alle 10 %.

• Tilan merkkivalo ja akkukuvake ilmoittavat akun tilan latauksen aikana. Jos tilan 

merkkivalo on punainen ja akkukuvake on , akun lataustaso on alle 10 %. Jos tilan 

merkkivalo on keltainen ja akkukuvake on , akun lataustaso on 10 - 80 %. Jos tilan 

merkkivalo on vihreä ja akkukuvake on , akun lataustaso on 80 - 100 %. Jos tilan 

merkkivalo on vihreä ja akkukuvake on , akku on ladattu täyteen ja voidaan 

irrottaa puhelimen latauskaapelista.
11
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Jos puhelin ei reagoi, kun painat virtapainiketta, akku on tyhjä. Lataa akkua vähintään 10 

minuuttia aidolla Huawei-laturilla ja kytke sitten puhelin päälle.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois

Ennen kuin aloitat puhelimen käytön, sinun on tiedettävä miten se kytketään päälle ja 

pois.

• Voit käynnistää puhelimen painamalla ja pitämällä pohjassa virtapainiketta, kunnes 

puhelin värisee ja näyttö kytkeytyy päälle.

• Kun haluat sammuttaa puhelimen, paina ja pidä pohjassa virtapainiketta ja kosketa 

.

 

Jos puhelin ei reagoi, kun virtapainiketta on painettu 20 sekuntia, akku saattaa olla 

tyhjä. Lataa tällöin akku kytkemällä puhelin laturiin.
12
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Tietojen siirto

Tietojen siirtäminen Backup-sovelluksella

Helpot varmuuskopiot auttavat takaamaan, että et koskaan menetä tietojasi. Voit 

kopioida tietoja puhelimen sisäiseen muistiin tai microSD-kortille paikallisella 

varmuuskopiolla.

 

Ominaisuudet riippuvat verkko-operaattorista.

Tietojen varmuuskopioiminen paikalliseen muistiin

1 Avaa Varmuuskopiointi.

2 Kosketa Salaa varmuuskopiodatasi.

3 Valitse varmuuskopioitavat tiedot ja suorita varmuuskopiointi näytön ohjaiden 

mukaisesti.

 

Jos tietojen salaus on valittu, anna pyydettäessä salasana ja varmista, että muistat 

sen.

 

Varmuuskopioidut tiedot tallennetaan oletusarvoisesti Tiedostot-sovelluksen 

HuaweiBackup-kansioon.

Tietojen palauttaminen paikallisesta muistista

1 Avaa Varmuuskopiointi.

2 Valitse varmuuskopio, jonka haluat palauttaa.

 

Jos varmuuskopiotiedosto on salattu, syötä salasana, kun sitä kysytään.

3 Valitse palautettavat tiedot ja kosketa Palauta.
13
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Tietojen siirtäminen puhelimen ja 

tietokoneen välillä

Katsele puhelimeen tallennettuja valokuvia tietokoneella tai siirrä tietoja puhelimen ja 

tietokoneen välillä.

Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Valitse Kuvat tai Tiedostot. Tietokone 

asentaa automaattisesti tarpeelliset ohjaimet. Kaksoisnapsauta asennuksen jälkeen uutta 

asemaa hallinnoidaksesi tiedostoja. Aseman nimen tulisi olla puhelimen malli.

• Kuvat: Katsele puhelimeen tallennettuja valokuvia.

• Tiedostot: Siirrä tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

• Jos yhteystyyppiä ei määritetä, puhelin pysyy lataustilassa.

Kosketa saadaksesi lisätietoja

Kosketa vaihtaaksesi 
USB-yhteystapaa
14
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Yhteystietojen kopioiminen vanhasta 

puhelimesta uuteen

Kun vaihdat puhelinta, eräs ensimmäisistä toiminnoista on kopioida vanhan laitteen 

yhteystiedot. Alla luetellaan useita helppoja tapoja kopioida vanhan puhelimen 

yhteystiedot uuteen.

SIM-kortti

SIM-tuontiominaisuudella voit kopioida SIM-kortin 

yhteystiedot uuteen puhelimeen. Lisätietoja on 

kohdassa Yhteystietojen tuonti SIM-kortilta.

Tallennusväline

Jos molemmissa puhelimissa on microSD-korttipaikka, 

vie yhteystiedot vanhasta puhelimesta microSD-kortille 

vCard-muodossa ja kopioi ne sitten uuteen puhelimeen. 

Lisätietoja on kohdassa Yhteystietojen tuominen 

tallennusvälineestä.

Bluetooth

Ota Bluetooth käyttöön sekä vanhassa että uudessa 

puhelimessa ja siirrä yhteystiedot langattomasti. 

Lisätietoja on kohdassa Yhteystietojen tuominen 

Bluetoothin avulla.

Varmuuskopiointi

Vanhan puhelimen Huawei Backup -sovelluksella voit 

viedä yhteystiedot (jos tätä tuetaan) ja palauttaa ne 

samalla sovelluksella uudessa puhelimessa. Katso 

lisätietoja kohdasta Tietojen varmuuskopiointi ja 

palauttaminen Backup-sovelluksella.

Tietokone

Synkronoi vanhan puhelimen yhteystiedot 

tietokoneeseen ja synkronoi ne sitten uuteen 

puhelimeen Phone Managerilla.

Muut menetelmät
•Asenna yhteisömediasovellus ja synkronoi yhteystiedot.

•Kirjaudu Exchange-tilille ja synkronoi yhteystiedot.
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Ensimmäinen käyttökerta ja alkuasetukset   
Ensimmäinen käyttökerta ja 

alkuasetukset

Ensimmäinen käyttökerta

Ennen kuin käytät puhelinta, lue sen mukana toimitettu pika-aloitusopas ja tarkista, että 

SIM-kortti on asetettu oikein. Kun kytket puhelimen päälle, järjestelmä opastaa sinua 

alkuasetuksissa. Noudata näytön ohjeita aloittaaksesi uuden puhelimesi käytön.

1 Valitse kieli ja alue ja kosketa Seuraava.

2 Siirry Wi-Fi-asetukset -näyttöön. Puhelin tunnistaa ilmaiset Wi-Fi-tukiasemat 

automaattisesti, jos sellaisia on lähistöllä. Valitse verkko, johon haluat muodostaa 

yhteyden, ja anna salasana päästäksesi käyttämään Internetiä.

3 Hyväksy Käyttöehdot-näytössä oletusasetuksia ja kosketa sitten Seuraava sivu.

4 Ota Wi-Fi+ käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti.

5 Jos puhelimessa on sormenjälkitunnistin, lisää sormenjälki näytön ohjeiden mukaisesti. 

Kun olet lisännyt sormenjäljen, sinun on lisäksi luotava PIN-koodi tai salasana, jolla 

voit avata puhelimen lukituksen sormenjälkesi ohessa.

6 Kosketa Määritys onnistui-näytössä Aloita suorittaaksesi määritykset loppuun. Odota 

hetki; EMUI-käyttöliittymän tulisi avautua. Puhelin on nyt käyttövalmis.

Kahden SIM-kortin asetukset

Vaihda vapaasti kahden SIM-kortin välillä. Hallinnoi työtä ja yksityiselämää yhdellä 

laitteella.

 

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kahta SIM-korttia tukevissa puhelimissa.

Avaa Asetukset ja kosketa Kahden kortin hallinta. Voit määrittää molemmat SIM-

kortit haluamallasi tavalla.
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Ensimmäinen käyttökerta ja alkuasetukset   
•Jos poistat SIM-kortin käytöstä, et voi käyttää sitä soittamiseen, viestien 

lähettämiseen tai Internetin käyttöön.

•Valitse Kahden SIM-kortin puhelu. Voit määrittää, haluatko valita SIM-kortin 

manuaalisesti vai käyttää oletus-SIM-korttia aina kun soitat puhelun. Jos valitset 

käyttäväsi oletus-SIM-korttia, puhelin käyttää kyseistä SIM-korttia kaikkiin 

soittamiisi puheluihin.

Internet-yhteyden luominen

Pysy yhteydessä kellon ympäri puhelimen Wi-Fi- tai mobiilidatayhteydellä.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2 Avaa Wi-Fi-asetusnäyttö koskettamalla ja pitämällä pohjassa Pikavalikot-

välilehdellä.

3 Kytke Wi-Fi-kytkin päälle. Puhelin luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.

4 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos Wi-Fi-verkko on salattu, 

syötä salasana, kun sitä kysytään.
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Ensimmäinen käyttökerta ja alkuasetukset   
Mobiilidatan käyttäminen

Ennen kuin käytät mobiilidataa, varmista että sinulla on datayhteyssopimus verkko-

operaattorin kanssa.

1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2 Ota mobiilidata käyttöön koskettamalla Pikavalikot-välilehdellä .

 

Kun et tarvitse Internet-yhteyttä, poista mobiilidata käytöstä säästääksesi akkua ja 

vähentääksesi dataliikennettä.

Teemat ja taustakuva

Kun kirjaudut sisään Huawei-tunnuksella, voit ladata erilaisia teemoja ja taustakuvia 

personalisoidaksesi puhelimesi.

Teeman vaihtaminen

Piristä puhelintasi ja määritä ainutlaatuisia teemoja, jotka kuvastavat persoonallisuuttasi.

Avaa Teemat, valitse teema ja kosketa sitten . Kosketa sekoittaaksesi ja 

yhdistelläksesi lukitusnäytön menetelmiä, taustakuvia, sovelluskuvakkeita, kirjasimia jne.
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Ensimmäinen käyttökerta ja alkuasetukset   
Taustakuvan vaihtaminen

Aseta suosikkuvalokuvasi tai muu kuva puhelimen taustakuvaksi.

1 Avaa Asetukset ja valitse Näyttö.

2 Kosketa Taustakuvat ja kosketa sitten Lukitusnäytön taustakuva tai Aloitusnäytön 

taustakuva.

• Taustakuvan asettaminen: Valitse Taustakuvat- tai Live-taustak.-välilehdellä kuva ja 

aseta se taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaisesti.

 

Voit myös avata kohteen Galleria, koskettaa ja pitää pohjassa kuvaa ja koskettaa 

sitten  > Aseta > Taustakuvaksi. Aseta kuva taustakuvaksi näytön ohjeiden 

mukaisesti.

• Taustakuvan vaihtaminen ravistamalla puhelinta: Kytke Muuta ravistamalla-kytkin 

päälle. Taustakuva vaihtuu aina kun ravistat puhelinta. Kytke Satunnainen muutos-

kytkin päälle ja määritä Aikaväli ja Näytettävä albumi. Puhelin vaihtaa taustakuvan 

automaattisesti määritetyin väliajoin.

Ilmoitus- ja lupa-asetukset

Hallinnoi sovellusten ja ilmoitusten lupia parantaaksesi puhelimen yksityisyyttä ja 

suojausta.

Ilmoitusten lupien määrittäminen

1 Avaa Asetukset ja kosketa Ilmoituspaneeli ja tilapalkki > Ilmoitusten hallinta.

2 Valitse sovellus määrittääksesi sen ilmoitusten luvat. Valitse esimerkiksi Sähköposti ja 

kytke päälle kytkimet Tilapalkki, Mainospalkit ja Näytön lukitus. Kun saat sähköpostin, 

saat ilmoituksen tilapalkkiin, aloitusnäyttöön ja lukitusnäyttöön.
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Ensimmäinen käyttökerta ja alkuasetukset   
Sormenjälkitunnistimen määrittäminen

Jos et luota tavalliseen lukituksen avaussalasanaan, kokeile lukituksen avaamista 

sormenjäljellä. Sormenjäljellä voit avata näytön lukituksen, käyttää salattuja tiedostoja ja 

suojattuja sovelluksia ja maksaa kolmannen osapuolen sovelluksilla.

1 Avaa Asetukset ja valitse Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta.

2 Valitse PIN-koodi tai Salasana ja aseta näytön lukitussalasana noudattamalla näytön 

ohjeita.

3 Kun olet määrittänyt salasanan, lisää sormenjälki koskettamalla Ilmoita.

4 Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Paina anturia kevyesti, kunnes 

puhelin värisee. Toista tämä sormenpään eri osille, kunnes puhelin lisää sormenjälkesi.

5 Kun olet lisännyt sormenjäljen, kosketa OK. Voit nyt avata puhelimen lukituksen 

sormenjälkeä käyttämällä.

Eleet ja navigointiasetukset

Voit hallita puhelinta yksinkertaisilla eleillä. Voit esimerkiksi kääntää puhelimen ympäri 

mykistääksesi soittoäänet tai pidellä sitä korvaasi vasten vastataksesi puheluun tai 

valitaksesi numeron.

Eleet

Avaa Asetukset. Kosketa Älykäs avustus > Liikeohjaus ja valitse sitten käyttöön 

otettavat liikkeet.

• Käännä: Mykistä äänet ja poista värinä käytöstä saapuville puheluille, hälytyksille ja 

ajastimille.
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Ensimmäinen käyttökerta ja alkuasetukset   
• Nosta: Vähennä saapuvien puheluiden, hälytysten ja ajastimien soittoäänen 

voimakkuutta nostamalla puhelin.

• Nosta korvalle: Kun saat puhelun, voit vastata siihen pitämällä puhelinta korvaa 

vasten. Voit myös pitää puhelinta korvaa vasten puhelulokin tai yhteystietojen tietoja 

katsellessasi soittaaksesi jollekulle. Kun soitat handsfree-tilassa tai Bluetooth-

kuulokkeilla, voit siirtyä kuuloketilaan nostamalla puhelimen korvallesi.

• Kallista: Kosketa ja pidä kuvaketta tai pienoissovellusta pohjassa ollessasi 

aloitusnäytöllä muokkaustilassa ja siirrä kuvake seuraavaan näyttöön kallistamalla 

puhelinta vasemmalle tai oikealle.
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Ensimmäinen käyttökerta ja alkuasetukset   
• Älykäs kuvakaappaus: Napauta näyttöä kahdesti rystysellä kaapataksesi koko näytön 

tai kaappaa osa näyttöä vetämällä rystysellä näyttöön suljetun kuvion. Napauta 

näyttöä kahdesti kahdella rystysellä, jos haluat aloittaa tai lopettaa näytön 

tallennuksen.

• Piirrä: Piirrä rystysellä kirjain näyttöön ja käynnistä ennalta määritetty sovellus.

• Kaksoisikkunan ele: Piirrä rystysellä suora viiva näytön poikki ja ota kaksoisikkunat 

käyttöön.
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Ensimmäinen käyttökerta ja alkuasetukset   
Navigointipalkki

Avaa Asetukset ja kosketa Älykäs avustus > Navigointirivi määrittääksesi 

navigointipalkin.

Valitse navigointipalkille mukautettu asettelu. Jos valitset navigointipalkin, jossa on , 

voit avata ilmoituspaneelin nopeasti koskettamalla .

Valitse navigointipalkille mukautettu asettelu
23



Sovellusten asentaminen 
Sovellusten asentaminen

Sovelluksen asentaminen microSD-kortilta

Voit tallentaa asennuspaketteja microSD-kortille ja jakaa ne toisten puhelinten kanssa.

 

•Kolmansilta osapuolilta peräisin olevat asennuspaketit voivat sisältää viruksia tai 

haittaohjelmia, ja sellaiset tulee asentaa varoen. Suosittelemme, että asennat vain 

luotetuista lähteistä ladattuja asennuspaketteja.

•Ennen kuin asennat sovelluksen microSD-kortilta, kosketa Asetukset > 

Lisäasetukset > Suojaus ja kytke Tuntemattomat lähteet-kytkin päälle. Tämä antaa 

puhelimelle luvan asentaa kolmannen osapuolen sovelluksia. Kun olet asentanut 

sovelluksen, muista palata kohtaan Asetukset > Lisäasetukset > Suojaus ja kytkeä 

Tuntemattomat lähteet-kytkimen pois.

1 Kopioi asennuspaketti microSD-kortille.

2 Aseta microSD-kortti puhelimeesi.

3 Paikanna asennuspaketti microSD-kortilta ja asenna se koskettamalla sitä.

Asennuksen jälkeen sovellus on nähtävissä aloitusnäytössä.

Toisen puhelimen jakaman sovelluksen 

asentaminen

Jos ystävilläsi on puhelimessaan sovellus, jonka haluaisit saada, he voivat lähettää sen 

puhelimeesi Bluetoothin tai Wi-Fi Directin kautta.

 

•Ennen kuin käytät Bluetoothia tai Wi-Fi Directiä sovellusten vastaanottamiseen, 

kosketa Asetukset > Lisäasetukset > Suojaus ja kytke Tuntemattomat lähteet-kytkin 

päälle. Tämä antaa puhelimelle luvan asentaa kolmannen osapuolen sovelluksia. 

Kun olet asentanut sovelluksen, muista palata kohtaan Asetukset > Lisäasetukset > 

Suojaus ja kytkeä Tuntemattomat lähteet-kytkimen pois.

•Sovellusten jakamista Wi-Fi Directillä tuetaan vain, kun sekä lähettäjä että 

vastaanottaja käyttää Huawei-puhelinta.
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Sovellusten asentaminen 
1 Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa ja muodosta niiden välille laitepari. 

Voit myös ottaa Wi-Fi-yhteyden käyttöön molemmissa puhelimissa ja muodostaa Wi-Fi 

Direct -yhteyden. Lisätietoja on kohdassa Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin 

muodostaminen puhelimen ja toisen laitteen välille ja Tiedostojen siirtäminen Wi-Fi 

Directin avulla.

2 Siirry toisessa puhelimessa aloitusnäyttöön ja kosketa ja pidä pohjassa jaettavaa 

sovellusta. Vedä se näytön ylälaidassa olevan -kuvakkeen päälle. Jaa sovellus 

valitsemalla Bluetooth tai Wi-Fi Direct.

3 Puhelimeen avautuu Tiedostonsiirto-valintaikkuna. Hyväksy tiedosto koskettamalla 

Hyväksy. Näet siirron edistymisen, jos pyyhkäiset tilapalkista alaspäin ja avaat 

ilmoituspaneelin.

4 Kun siirto on valmis, kosketa ilmoituspaneelissa olevaa viestiä avataksesi kansion, 

johon tiedosto on tallennettu. Asenna sovellus koskettamalla asennuspakettia.

5 Kun olet asentanut sovelluksen, kosketa Valmis. Sovellus on nyt nähtävissä 

aloitusnäytössä.
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Sovellusten asentaminen 
Sovelluksen asennuksen poistaminen

Voit vapauttaa tilaa puhelimessa poistamalla käyttämättömiä sovelluksia. Tämä parantaa 

puhelimen suorituskykyä. 

 

Joitain valmiiksi asennettuja järjestelmäsovelluksia ei voi poistaa.

• Kosketa ja pidä painettuna kotinäytössä sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se 

-kuvakkeeseen.

• Kosketa Asetukset > Sovellukset, valitse poistettava sovellus ja kosketa sitten Poista.
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Puhelimeen tutustuminen 
Puhelimeen tutustuminen

Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Näytön lukitseminen

• Menetelmä 1: Lukitse näyttö manuaalisesti painamalla virtapainiketta.

• Menetelmä 2: Kun puhelinta ei ole käytetty tiettyyn aikaan, näyttö lukittuu 

automaattisesti.

 

Voit muuttaa näytön sammumisaikaa koskettamalla Asetukset ja koskettamalla 

sitten Näyttö > Lepotila.

Näytön lukituksen avaaminen

Kun näyttö on sammuksissa, herätä se painamalla virtapainiketta. Avaa näytön lukitus 

vetämällä sormea mihin tahansa suuntaan.

Kasetin lukituksen avaus

Kasetin lukituksen avaus elävöittää lukitusnäyttöä. Jokaisessa lehdessä on kuvia, jotka 

näytetään vuorotellen kun näyttö on lukittu.
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Puhelimeen tutustuminen 
Pyyhkäise ylöspäin lukitusnäytön alalaidasta näyttääksesi kasetin lukituksen avauksen 

asetuksiin.

Lehtien lisääminen esityslistaan: Kosketa  > Tilaukset lisätäksesi suosikkilehtesi 

esityslistaan.

 

Kasetin lukituksen avaus -kuvien päivittäminen vaatii Internet-yhteyden. Määritä 

puhelin päivittämään kuvat Wi-Fi-verkon kautta välttyäksesi kalliilta 

datakustannuksilta. Kosketa ja kytke sitten Automaattinen päivitys Wi-Fin 

kautta-kytkin päälle.

Kasetin lukituksen avauksen kuvien hallinnointi: Kosketa lisätäksesi tai 

poistaaksesi kuvia.

Kuvien lisääminen suosikkeihin: Kosketa lisätäksesi kuvan suosikkeihin ja 

estääksesi puhelinta korvaamasta sitä automaattisesti uudella kuvalla lehteä 

päivitettäessä.

Näytä, lisää tai poista kuvia lehdestä
Pyyhkäise ylös avataksesi kameran

Sovellusten pikavalikot

Määritä lukitusnäytön tyyppi, 
kuvanpäivitystapa 
ja lehden tyyppi

Lisää kuva suosikkeihin
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Puhelimeen tutustuminen 
Kosketusnäytön eleet

Voit suorittaa erilaisia tehtäviä, kuten avata sovelluksia, selata luetteloita ja zoomata 

kuvia, yksinkertaisilla kosketusnäytön eleillä.

Kosketa: Kosketa kohdetta kerran. 

Esimerkiksi valitse asetus tai avaa sovellus 

koskettamalla sitä.

Kaksoiskosketa: Kosketa näytön 

kohdelauetta kahdesti nopeasti. Kosketa 

esimerkiksi kuvaa kahdesti lähentääksesi tai 

loitontaaksesi.

Kosketa ja pidä pohjassa: Kosketa ja pidä 

pohjassa näytön kohdealuetta vähintään 2 

sekuntia. Esimerkiksi siirry aloitusnäytön 

muokkaustilaan koskettamalla ja pitämällä 

pohjassa aloitusnäytön tyhjää aluetta.

Pyyhkäise: Pyyhkäise sormella näyttöä. Voit 

esimerkiksi hylätä ilmoituksen 

pyyhkäisemällä sitä vasemmalle ai oikealle 

ilmoituspaneelin Ilmoitukset-välilehdellä. 

Siirry muihin aloitusnäyttöihin, selaa 

asiakirjaa yms. pyyhkäisemällä pysty- tai 

vaakasuunnassa.
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Puhelimeen tutustuminen 
Vedä: Kosketa kohdetta ja pidä se pohjassa 

ja siirrä kohde sitten toiseen paikkaan. Tällä 

eleellä voit esimerkiksi järjestellä sovelluksia 

ja pienoissovelluksia aloitusnäytössä.

Levitä sormia: Levitä kahta sormea erilleen 

näytössä. Voit esimerkiksi lähentää kuvaa tai 

verkkosivua levittämällä kahta sormea.

Nipistä sormet yhteen: Nipistä kaksi 

sormea yhteen näytöllä. Voit esimerkiksi 

loitontaa kuvaa tai verkkosivua nipistämällä 

kahta sormea yhteen.

Pyyhkäise ylöspäin kahdella sormella: 

Pyyhkäise ylöspäin näytöllä kahdella 

sormella. Pyyhkäise esimerkiksi ylöspäin 

kahdella sormella virtuaalisessa 

navigointipalkissa ottaaksesi 

kaksoisikkunatilan käyttöön.
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Puhelimeen tutustuminen 
Tila- ja ilmoituskuvakkeet

Tila- ja ilmoituskuvakkeet riippuvat alueesta ja verkko-operaattorista.

Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näkyvät tilapalkin oikeassa laidassa. Tilakuvakkeet esittävät tietoja 

puhelimen tilasta, kuten verkkoyhteystiedot, signaalin voimakkuus, akun varaustaso ja 

aikatiedot.

Ilmoituskuvakkeet

Ilmoituskuvakkeet näkyvät tilapalkin vasemmassa laidassa, kun saat uuden viestin tai 

ilmoituksen.

Signaalin voimakkuus Ei signaalia

Yhdistetty GPRS:llä Yhdistetty 3G:llä

Yhdistetty EDGE:llä Yhdistetty HSPA:lla

Yhdistetty HSPA+:lla Kuulokesetti kytketty

Yhdistetty LTE:llä Verkkovierailu

Lentokonetila käytössä Bluetooth käytössä

Vastaanottaa 

paikkatietoja GPS:stä
Värinätila käytössä

Äänetön tila käytössä Hälytykset käytössä

Ladataan Akku täynnä

Akun varaus vähissä SIM-korttia ei löytynyt

Vastaamattomat puhelut Puhelu meneillään

Uusia sähköpostiviestejä Uusia viestejä

Valitse syöttötapa Uusi vastaajaviesti

Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi-verkko käytettävissä

Tietoja ladataan Tietoja lähetetään
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Puhelimeen tutustuminen 
Aloitusnäyttö

Opi tuntemaan kotinäyttösi

Suosikkipienoissovellukset ja kaikki sovellukset sijaitsevat aloitusnäytössä. Olemme 

poistaneet sovellusluettelon tarjotaksemme sovelluksillesi kätevämmän ja suoremman 

reitin.

Virtuaalisen navigointipalkin painikkeet:

• Takaisin: Palaa edelliseen näyttöön tai sulje sovellus koskettamalla tätä. Kun 

syötät tekstiä, voit sulkea näyttönäppäimistön koskettamalla tätä.

Tulevat tapahtumat Puhelimen muisti täynnä

Tietoja synkronoidaan Synkronointi epäonnistui

Kirjautumis- tai 

synkronointiongelma
Lisää ilmoituksia

Kannettava Wi-Fi-

aktiivialue käytössä
Yhdistetty VPN-verkkoon

USB-yhteydenjakaminen 

käytössä

USB-virheenkorjaustila 

käytössä

Tilapalkki: Näyttää ilmoitukset ja tilakuvakkeet

Näyttöalue: Näyttää sovelluskuvakkeet, kansiot ja pienoissovellukset

Näytön sijainnin ilmaisin: Ilmoittaa, mikä aloitusnäyttö on näkyvissä

Telakka: Näyttää usein käytetyt sovellukset

Navigointipalkki: Näyttää virtuaaliset navigointipainikkeet
32



Puhelimeen tutustuminen 
• Koti: Kosketa, kun haluat palata aloitusnäyttöön.

• Äskettäiset: Kosketa tätä avataksesi äskettäin käytettyjen sovellusten luettelon 

tai kosketa ja pidä pohjassa ottaaksesi kaksoisikkunatilan käyttöön.

Siirtyminen aloitusnäytöstä toiseen

Näytä laajennettu aloitusnäyttö pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Palaa 

oletusaloitusnäyttöön koskettamalla Koti.

Nipistä kaksi sormea yhteen aloitusnäytössä tai kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäytön 

tyhjää aluetta siirtyäksesi aloitusnäytön muokkaustilaan. Voit suorittaa seuraavat 

toiminnot:

• Määritä oletusaloitusnäyttö: Kosketa aloitusnäytön ylälaidassa asettaaksesi 

valitun aloitusnäytön oletusaloitusnäytöksi.

• Siirrä aloitusnäyttö: Vedä aloitusnäyttö haluamaasi paikkaan.

• Lisää aloitusnäyttö: Kosketa äärivasemmalla tai -oikealla olevassa 

aloitusnäytössä.

• Poista tyhjä aloitusnäyttö: Kosketa tyhjän näytön alalaidassa.
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Puhelimeen tutustuminen 
Automaattinen näytönkierto

Kun kierrät puhelinta, jotkut sovellukset säätävät näytön suunnan automaattisesti näytön 

helpottamiseksi. Tämän ominaisuuden ansiosta voit käyttää kallistamalla ohjattavia 

sovelluksia, kuten rallipelejä.

Pyyhkäise alaspäin tilapalkista avataksesi ilmoituspaneelin ja kosketa sitten Autom. kierto 

Pikavalikot-välilehdellä ottaaksesi automaattisen näytönkierron käyttöön tai poistaaksesi 

sen käytöstä.

Sovellusten ja pienoissovellusten järjesteleminen aloitusnäytössä

Pienoissovelluksen lisääminen aloitusnäyttöön

Lisää usein käytettyjä pienoissovelluksia aloitusnäyttöön voidaksesi käyttää niitä 

nopeasti.

Siirry aloitusnäytön muokkaustilaan nipistämällä kaksi sormea yhteen aloitusnäytöllä. 

Kosketa Widgetit ja valitse pienoissovellus. Pienoissovellus lisätään aloitusnäytön tyhjään 

kohtaan.

 

Aloitusnäytössä on oltava riittävästi tilaa pienoissovellusten lisäämiselle. Jos tila ei 

riitä, lisää uusi aloitusnäyttö tai vapauta tilaa.
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Puhelimeen tutustuminen 
Pienoissovelluksen tai kuvakkeen siirtäminen

Kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäytössä pienoissovellusta tai sovelluskuvaketta, kunnes 

puhelin värisee. Sitten voit vetää sovelluskuvakkeen tai pienoissovelluksen haluamaasi 

paikkaan.

Pienoissovelluksen tai kuvakkeen poistaminen

Kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäytössä poistettavaa sovelluskuvaketta tai 

pienoissovellusta, kunnes tulee näkyviin näytön ylälaitaan. Vedä tarpeeton 

sovelluskuvake tai pienoissovellus kohtaan .
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Puhelimeen tutustuminen 
 

Kun olet siirtänyt/poistanut sovelluskuvakkeen, aloitusnäyttöön tulee tyhjä tila. Voit 

lajitella sovelluskuvakkeet automaattisesti; lisätietoja on kohdassa Aloitusnäytön 

sovellusten automaattinen tasaus.

Kansion luominen

Voit luoda aloitusnäyttöön kansiota järjestelläksesi sovellukset tyypin mukaan. Voit 

esimerkiksi luoda Pelit-kansion, joka sisältää kaikki pelisovelluksesi.

Vedä aloitusnäytössä yksi kuvake toisen päälle luodaksesi kansion, joka sisältää 

molemmat sovellukset. Voit vaihtaa kansion nimen avaamalla sen ja koskettamalla 

kansion nimeä.
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Puhelimeen tutustuminen 
Sovellusten piilottaminen

Levitä kahta sormea aloitusnäytössä. Kosketa , valitse piilotettava sovellus ja kosketa 

sitten OK. Sovellukset eivät näy aloitusnäytössä, kun ne on piilotettu.

Näyttökuvan ottaminen

Puhelin tarjoaa nopean ja kätevän tavan ottaa näyttökuvia ja jakaa ne ystävien kanssa.

Näyttökuvat tallennetaan oletusarvoisesti Kuvakaappaukset-kansioon kohdassa Galleria.

Näyttökuvan ottaminen painamalla virta- ja äänenvoimakkuus alas -painikkeita 

samanaikaisesti

Ota näyttökuva painamalla virta- ja äänenvoimakkuus alas -painikkeet alas 

samanaikaisesti.
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Puhelimeen tutustuminen 
Näyttökuvan pikavalintakytkimen käyttö

Avaa ilmoituspaneeli ja kosketa Pikavalikot-välilehdellä ottaaksesi näyttökuvan.

Näyttökuvan ottaminen rystysellä

Voit ottaa näyttökuvan koko näytöstä tai sen osasta rystysellä. Lisätietoja on kohdassa 

Älykäs sormenjälki.

Kosketa Jaa näyttökuvaa katsellessasi jakaaksesi sen ystäviesi kanssa.

Ilmoitus

Tilanilmaisin

Puhelimen tilanilmaisin ilmoittaa seuraavat tilatiedot:

• Vilkkuva punainen: Akun varaus on erittäin alhainen.

• Tasaisin punainen (ladattaessa): Akun varaus on alhainen.

• Tasaisin keltainen (ladattaessa): Akun varaus on keskitasoa.

• Tasaisin vihreä (ladattaessa): Akku on lähes täynnä tai täynnä.

• Vilkkuva vihreä: Laitteessa on lukemattimia viestejä tai ilmoituksia.
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Puhelimeen tutustuminen 
Muistutukset

Muistutukset kertovat ilmoituksista. Esimerkiksi puhelinkuvakkeen numero kertaa 

vastaamattomien puheluiden määrän.

Avaa muistutuksia antaneet sovellukset saadaksesi lisätietoja muistutuksista.

 

Jos haluat poistaa sovelluksen muistutukset käytöstä, nipistä kaksi sormea yhteen 

aloitusnäytössä siirtyäksesi aloitusnäytön muokkaustilaan ja kosketa sitten Lisää 

asetuksia > Merkkisovellusten kuvakkeet ja kytke kyseisen sovelluksen vieressä oleva 

kytkin pois päältä.

Ilmoituspaneeli

Avaa ilmoituspaneeli ja esitä ilmoitukset pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

Kosketa näyttääksesi ilmoituksen tiedot

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle 
sulkeaksesi ilmoitukset
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Puhelimeen tutustuminen 
Pyyhkäise ilmoituspaneelissa vasemmalle siirtyäksesi pikavalintavälilehdelle.

 

Voit muokata pikavalintavälilehteä. Pyyhkäise pikavalintavälilehdellä ylöspäin ja 

kosketa Muokkaa näyttääksesi kaikki pikavalinnat. Vedä pikavalintakuvakkeet 

haluamaasi paikkaan järjestelläksesi niiden asettelua.

Ilmoitusten esittäminen lukitusnäytössä

Voit näyttää uudet ilmoitukset (kuten vastaamatta jääneet puhelut ja viestit) 

lukitusnäytössä.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttölukko ja salasanat ja kytke sitten Näytä tarkat ilmoitustiedot-kytkin 

päälle ottaaksesi lukitusnäytön ilmoitukset käyttöön.

 

Puhelin esittää oletuksena ainoastaan tiettyjen sovellusten lukitusnäyttöilmoitukset. 

Jos haluat ottaa käyttöön lukitusnäytön ilmoitukset muille sovelluksille, viittaa 

kohtaan Ilmoitus- ja lupa-asetukset.
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Puhelimeen tutustuminen 
Kun olet ottanut lukitusnäytön ilmoitukset käyttöön, lukitusnäytössä esitetään uusia 

ilmoituksia. Pyyhkäise ilmoitusta oikealle nähdäksesi lisätietoja.

Ilmoituspaneelin ja tilapalkin asetukset

Avaa Asetukset ja kosketa sitten Ilmoituspaneeli ja tilapalkki määrittääksesi 

ilmoituspaneelin ja tilapalkkien alasveto- ja näyttöasetukset.

Alasvetoasetusten määrittäminen

• Kosketa Vedä toimintoja > Älykäs valinta. Kun avaat ilmoituspaneelin, puhelin siirtyy 

ilmoitusvälilehdelle, jos sinulla on uusia ilmoituksia; muutoin se siirtyy 

pikavalintavälilehdelle.

• Kosketa Vedä toimintoja > Ilmoitukset vasemmalla, pikavalikot oikealla. Pyyhkäise 

alaspäin tilapalkin vasemmasta laidasta avataksesi ilmoitusvälilehden tai pyyhkäise 

alaspäin tilapalkin oikeasta laidasta avataksesi pikavalintavälilehden.

• Kytke Ilmoituspaneeli-kytkin päälle voidaksesi siirtyä ilmoituspaneeliin näytön ollessa 

lukittu.

 

Et voi käyttää ilmoituspaneelia lukitusnäytöstä, jos olet määrittänyt näytön 

lukitussalasanan.
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Puhelimeen tutustuminen 
Näyttöasetusten määrittäminen

Kytke Näytä operaattorin nimi-,Akun varaus prosentteina-kytkimet päälle tai pois 

määrittääksesi, mitä sisältöä tilapalkissa näytetään.

Sormenjäljen tunnistuksen käyttö

Näytön herättämisen ja lukituksen avaamisen lisäksi sormenjälkitunnistimella voidaan 

myös ottaa valokuvia, vastata saapuviin puheluihin ja poistaa hälytyksiä käytöstä.

Sormenjäljen lisääminen ensimmäistä kertaa

Voit suojata yksityisyytesi paremmin käyttämällä näytön lukituksen poistamista 

sormenjäljellä vain, kun lukituksen poistomenetelmäksi on valittu PIN-koodi tai Salasana.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta.

3 Valitse PIN-koodi tai Salasana ja aseta näytön lukituksen PIN tai salasana 

noudattamalla näytön ohjeita.

4 Kun olet määrittänyt PIN-koodin tai salasanan, lisää sormenjälki koskettamalla Ilmoita.

5 Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Paina tunnistinta kevyesti, kunnes 

puhelin värisee. Toista tämä sormenpään eri osille, kunnes puhelin lisää sormenjälkesi.
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Puhelimeen tutustuminen 
6 Kun olet lisännyt sormenjäljen, kosketa OK. Voit nyt avata puhelimen lukituksen 

sormenjälkeä käyttämällä.

 

Sinua pyydetään syöttämään vara-PIN tai salasana, kun käynnistät puhelimen 

uudelleen tai jos sormenjälkeä ei tunnisteta.

Sormenjälkien lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta

3 Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.

4 Sormenjälkiluettelo-kohdassa voit tehdä seuraavat asiat:

• Lisää sormenjälkiä koskettamalla Uusi sormenjälki. Voit lisätä enintään viisi 

sormenjälkeä.

• Voit nimetä uudelleen tai poistaa aiemmin lisätyn sormenjäljen koskettamalla sitä.

Kassakaapin avaaminen sormenjäljellä

Ennen kuin voit avata kassakaapin sormenjäljellä, sinun on otettava käyttöön Turvallinen 

kohdassa Tiedostot. Kun olet ottanut kassakaapin käyttöön, sinua pyydetään 

yhdistämään tiliin sormenjälki. Kosketa Yhdistä avataksesi kassakaapin sormenjäljellä. Jos 

ohitat tämän vaiheen, voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön myös seuraavalla tavalla:

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta.

3 Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.

4 Kosketa Käytä kassakaappia ja syötä sitten kassakaapin salasana ja ota 

sormenjälkitunnistus käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti.
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Puhelimeen tutustuminen 
Sovelluslukon käyttäminen sormenjäljellä

Ennen kuin voit avata sovelluslukon sormenjäljellä, sinun on otettava käyttöön 

Sovelluksen lukitus kohdassa Puhelimen hallinta. Kun olet ottanut sovelluslukon 

käyttöön, sinua pyydetään yhdistämään tiliin sormenjälki. Kosketa Puhelimen hallinta 

käyttääksesi sovelluslukkoa ja lukittuja sovelluksia sormenjäljelläsi. Jos ohitat tämän 

vaiheen, voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön myös seuraavalla tavalla:

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta.

3 Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.

4 Kosketa Käytä sovelluslukkoa ja syötä sitten sovelluslukon salasana ja ota 

sormenjälkitunnistus käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti.

Sormenjälkitunnistimen kosketuseleet

Voit suorittaa yleisiä tehtäviä koskettamalla tunnistinta millä tahansa sormella. Sano 

hyvästit työläälle näytön napauttelulle.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Sormenjälkitunniste.

3 Kytke Kosketa ja pidä pohjassa -ele-osiossa käyttöön otettavien ominaisuuksien 

kytkimet päälle.

• Tallenna kuva/video: Ota valokuva koskettamalla ja pitämällä pohjassa 

sormenjälkitunnistinta kameran etsimessä.

• Vastaa puheluun: Kun saat puhelun, vastaa siihen koskettamalla ja pitämällä 

pohjassa sormenjälkitunnistinta.

• Lopeta hälytys: Kun hälytys alkaa, lopeta se koskettamalla sormenjälkitunnistinta ja 

pitämällä se pohjassa.
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Puhelimeen tutustuminen 
Sovellusten käyttäminen

Sovellusten avaaminen ja sovelluksesta toiseen siirtyminen

Sovellusten avaaminen lukitusnäytöstä

Herätä näyttö painamalla virtapainiketta ja pyyhkäise sitten -kuvaketta ylöspäin 

avataksesi kamerasovelluksen. Voit myös pyyhkäistä ylöspäin näytön alalaidasta ja 

koskettaa pikavalintakuvaketta käynnistääksesi kyseisen sovelluksen nopeasti.

Sovelluksen avaaminen aloitusnäytöstä

Kosketa aloitusnäytössä kuvaketta avataksesi kyseisen sovelluksen.
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Puhelimeen tutustuminen 
Vaihtaminen sovelluksesta toiseen

Voit siirtyä toiseen sovellukseen koskettamalla Home palataksesi aloitusnäyttöön ja 

koskettamalla sitten avattavan sovelluksen kuvaketta.

Sovellusten etsiminen

Sovelluksen etsiminen

• Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle hakeaksesi haluamaasi sovellusta.

• Pyyhkäise alaspäin näytön keskeltä siirtyäksesi hakuriville ja kirjoita sitten etsimäsi 

sovelluksen nimi. Hakutulokset näytetään hakurivin alla. Lisätietoja on kohdassa 

Sovellusten löytäminen nopeasti.

Äskettäin käytettyjen sovellusten näyttäminen

Kosketa Äskettäiset näyttääksesi äskettäin käytettyjen sovellusten luettelon. 

Lisätietoja on kohdassa Äskettäin käytettyjen sovellusten näyttäminen.

Piilotettujen sovellusten hakeminen

Levitä kahta sormea aloitusnäytössä näyttääksesi piilotetut sovellukset.
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Puhelimeen tutustuminen 
Äskettäin käytettyjen sovellusten näyttäminen

Kosketa Äskettäiset näyttääksesi äskettäin käytettyjen sovellusten luettelon.

• Kosketa pienoiskuvaa avataksesi kyseisen sovelluksen.

• Näytä viimeksi käytetyt sovellukset pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

• Pyyhkäise pienoiskuvaa ylöspäin sulkeaksesi kyseisen sovelluksen.

• Pyyhkäise pienoiskuvaa alaspäin lukitaksesi kyseisen sovelluksen. Sovelluksen viereen 

tulee . Pyyhkäise pienoiskuvaa uudelleen alaspäin avataksesi sovelluksen 

lukituksen.

• Kosketa sulkeaksesi lukitsemattomia sovelluksia.

Puhelimen personointi

Yksinkertainen aloitusnäyttö

Yksinkertaisella aloitusnäytöllä käytetään suurempia kuvakkeita ja kirjasimia, ja se on 

tarkoitettu vanhemmille käyttäjille.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Aloitusnäytön tyyli > Yksinkertainen ja ota sitten yksinkertainen aloitusnäyttö 

käyttöön koskettamalla .
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Puhelimeen tutustuminen 
3 Yksinkertaisessa aloitusnäytössä voit tehdä seuraavat toimet:

• Kosketa sovelluskuvaketta tai pienoissovellusta avataksesi sen.

• Kosketa ja pidä pohjassa kuvaketta siirtyäksesi aloitusnäytön muokkaustilaan ja 

lisätäksesi tai poistaaksesi sovelluskuvakkeita.

• Kosketa Muut avataksesi sovellusluettelon ja näyttääksesi tai avataksesi sovelluksia.

• Kosketa lisätäksesi yhteystietoja tai sovelluksia aloitusnäyttöön.

• Kosketa Vakio koti poistuaksesi yksinkertaisesta aloitusnäytöstä.

Teeman vaihtaminen

Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan, kuvaketyylin, kirjasimen jne. Lisätietoja on 

kohdassa Teemat ja taustakuva.

Taustakuvan vaihtaminen

Voit asettaa suosikkukuvasi tai valokuvan puhelimen taustakuvaksi. Lisätietoja on 

kohdassa Teemat ja taustakuva.

Soittoäänien asettaminen yhteystiedoille

Voit asettaa ainutlaatuisen soittoäänen kullekin yhteystiedolle, jotta kuulet helposti, kuka 

soittaa.

1 Avaa Yhteystiedot.
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Puhelimeen tutustuminen 
2 Valitse haluamasi yhteystieto ja kosketa Puhelimen soittoääni.

3 Valitse haluamasi soittoääni tai musiikkitiedosto ja kosketa .

Lisätietoja puheluiden ja viestien soittoäänien ja värinäasetusten määrittämisestä on 

kohdassa Ääniasetukset.

Kirjasinkoon muuttaminen

Puhalimen kirjasinkokoa voidaan kasvattaa puhelimen käytön helpottamiseksi 

vanhemmille käyttäjille.

Avaa Asetukset ja kosketa Näyttö. Voit määrittää seuraavat asetukset:

• Näkymätila : Vaihda kirjasinten, kuvien ja muiden käyttöliittymän elementtien kokoa. 

Valitse Suuri kasvattaaksesi kirjasinkokoa tai Pieni sovittaaksesi näyttöön enemmän 

sisältöä.

• Kirjaisimen koko: Määritä järjestelmän kirjasinkoko.

 

Erittäin suuri kirjasinkokoa käytetään vain viesteissä, yhteystiedoissa ja 

valitsinsovelluksessa.

Valittu näyttötila

Vaihda näyttötilaa ja näytä esikatselu
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Puhelimeen tutustuminen 
Tekstin kirjoittaminen

Tekstin syöttötavan vaihtaminen

Voit vaihtaa tekstin syöttötapaa niin halutessasi.

1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tekstinsyöttönäytössä tilapalkista alaspäin.

2 Kosketa Valitse syöttötapa Ilmoitukset-välilehdellä ja valitse haluamasi syöttötapa.

 

Jos valittavia syöttötapoja ei ole, siirry kohtaan Asetukset, kosketa Lisäasetukset 

> Kieli ja syöttötapa > Oletusnäppäimistö > Määritä syöttötavat ja kytke kyseisen 

syöttötavan vieressä oleva kytkin päälle.

Huawein Swype-syöttömenetelmä

Voit kirjoittaa sanoja nopeasti pyyhkäisemällä näppäimistöä.

Android-syöttötapa

Vaihda isojen ja pienten
kirjainten välillä

Kirjoita numeroita ja symboleita

Kirjoita pilkku
Avaa syöttövaihtoehtovalikko

koskettamalla ja pitämällä pohjassa
Kirjoita välilyönti
Valitse toinen syöttötapa koskettamalla ja pitämällä pohjassa

Kirjoita piste
Lisää symboleja koskettamalla 
ja pitämällä pohjassa

Askelpalautin

Vaihda puhesyöttöön
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Puhelimeen tutustuminen 
Tekstin muokkaaminen

Voit valita, leikata, kopioida ja liittää tekstiä puhelimessa.

• Valitse teksti: Tuo näkyviin koskettamalla tekstiä ja pitämällä sitä pohjassa. Voit 

valita enemmän tai vähemmän tekstiä vetämällä tai tai valita tekstiruudun 

koko tekstin koskettamalla Valitse kaikki.

• Kopioi tekstiä: Valitse teksti ja kosketa Kopioi.

• Leikkaa tekstiä: Valitse teksti ja kosketa Leikkaa.

• Liitä tekstiä: Kosketa ja pidä pohjassa kohtaa, johon haluat lisätä tekstin, ja kosketa 

sitten Liitä.

• Jaa tekstiä: Valitse teksti ja valitse sitten jakotapa koskettamalla Jaa.
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Vihjeitä
Vihjeitä

Yhteystietojen lisääminen nopeasti

Ota kameralla kuva käyntikortista. Puhelin tunnistaa yhteystiedot ja lisää ne 

automaattisesti. Kosketa Yhteystiedot-kohdassa Käyntikortit > Etsi.

Valokuvien ottaminen näytön ollessa 

sammuksissa

Onko sinulta koskaan jäänyt väliin loistava tilaisuus ottaa valokuva, koska et ehtynyt 

ottaa kameraa käyttöön ajoissa? Nyt voit ottaa valokuvia nopeasti puhelimella silloinkin 

kun näyttö on sammuksissa.

Kosketa kameran asetusnäytössä Ultravalokuva > Avaa kamera ja ota pikakuva. Kun 

näyttö on sammuksissa, osoita puhelimella kohdetta ja paina äänenvoimakkuus alas -

painiketta kahdesti. Puhelin ottaa kuvan ja ilmoittaa, miten nopeasti se otettiin.

Amy YangAmy YangAmy Yang
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Vihjeitä
Lisätietoja on kohdassa Ultravalokuva.

Täydellinen selfie

Ota täydellinen selfie -tila käyttöön ja määritä mukautetut kauneusasetukset 

varmistaaksesi, että erotut eduksesi ryhmäkuvissa.

Kosketa kameran asetusnäytössä Täydellinen selfie. Kytke Täydellinen selfie-kytkin päälle 

ja määritä mukautetut kauneusasetuksesi.

Siirry sitten Kaunista-tilaan ja ota kuva koskettamalla . Puhelin tunnistaa kasvosi ja 

käyttää mukautettuja kauneusasetuksia varmistaakseen, että erotut eduksesi 

ryhmäkuvassa.

Lisätietoja on kohdassa Täydellinen selfie -tila.

Paina äänenvoimakkuus alas -painiketta kahdesti
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Vihjeitä
Toiminnan pikakelaus intervallitilalla

Intervallitilalla voit kuvata ja nopeuttaa pieniä muutoksia maisemassa, kuten auringon 

nousu tai lasku tai pilvien liike.

Pyyhkäisen kameranäytössä vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi kohtaan Intervallikuvaus. 

Pitele puhelinta vakaasti ja aloita videon kuvaus koskettamalla .

Lisätietoja on kohdassa Intervallikuvaustila.

Valokuvien ottaminen videota kuvattaessa

Haluatko koskaan ottaa valokuvan kuvatessasi videota?

Pyyhkäisen kameranäytössä vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi kohtaan Video. Kun 

kuvaat videota, voit ottaa valokuvia koskettamalla .
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Vihjeitä
Yhteystiedoille soittaminen näytön ollessa 

sammuksissa

Ota pikapuhelu käyttöön soittaaksesi henkilöille nopeasti silloinkin, kun näyttö on 

sammuksissa. Jos haluat ottaa pikapuhelun käyttöön, viittaa kohtaan Pikapuhelun 

käyttöönotto.

Kun näyttö on sammuksissa, paina äänenvoimakkuus alas -painiketta ja pidä se pohjassa. 

Kun kuulet soittoäänen, sano sen yhteyshenkilön nimi, jolle haluat soittaa. Puhelin 

soittaa yhteystiedolle automaattisesti.

Ääniherätyksen käyttäminen

Avaa Asetukset. Kosketa Älykäs avustus > Puheohjaus > Puheherätys ja kosketa sitten 

Puheherätys-kytkintä ja anna ääniherätyskomennot näytön ohjeiden mukaisesti. Voit 

suorittaa seuraavat toiminnot:

• Etsi puhelimesi: Sano: "OK phone, where are you?" (OK puhelin, missä olet?). 

Puhelimesi soi paljastaakseen sijaintinsa.

• Soita puhelu: Sano: "OK phone, call Jane" (OK puhelin, soita Janelle). Puhelin soittaa 

Janelle.

 

Ääniherätys tunnistaa vain englanninkieliset äänikomennot.
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Vihjeitä
Puheluun vastaaminen tai puhelun 

hylkääminen äänikomennoilla

Siirry kohtaan Asetukset, kosketa Älykäs avustus > Puheohjaus ja kytke Vastaa 

puheluihin puheohjauksella-kytkin päälle.

Jos kätesi eivät ole vapaat puhelun saapuessa, voit vastata puheluun tai hylätä sen 

sanomalla "Answer" (Vastaa) tai "Decline" (Hylkää).

 

Kosketa Puhekomentokieli vaihtaaksesi äänikomentojen kieltä.

Sovellusten löytäminen nopeasti

Kun puhelimeen on asennettu paljon sovelluksia, voit välttää sovelluksen etsimisen 

näyttö näytöltä käyttämällä hakuominaisuutta.

Pyyhkäise alaspäin näytön keskeltä siirtyäksesi hakuriville ja kirjoita sitten etsimäsi 

sovelluksen nimi. Hakutulokset näytetään hakurivin alla.
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Vihjeitä
Vahvimman signaalin omaavaan Wi-Fi-

verkkoon yhdistäminen Wi-Fi+-

ominaisuudella

Kun Wi-Fi+ on otettu käyttöön, puhelin valvoo Wi-Fi-verkkoja ja mobiilidataa ja valitsee 

yhteyden, jolla on paras signaali ja nopein tiedonsiirtonopeus.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Kun olet Pikavalikot-

välilehdellä, kosketa ja pidä pohjassa ja valitse Wi-Fi+. Kytke Wi-Fi+-kytkin päälle 

ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön.

Lisätietoja on kohdassa Vahvimman signaalin Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen.

Suurten puhelimien helppo yhden käden 

käyttö

Avaa Asetukset. Valitse Älykäs avustus > Yksikätinen käyttö > Näytön mininäkymä ja 

kytke sitten yhden käden tilan kytkin päälle.
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Vihjeitä
QR-kortin jakaminen

Jaa yhteystietosi uusien ystävien kanssa QR-koodilla ja sano hyvästit puhelinnumeroiden 

kirjoittamisesta koituvalle vaivalle. Kosketa yhteystietonäytössä QR-koodia näytön 

ylälaidasta näyttääksesi oman QR-koodisi.

Puhelimen käyttäminen hansikkaat kädessä

Hansikastilan ollessa käytössä voit käyttää puhelinta helposti kylmälläkin säällä.

Avaa Asetukset ja kosketa Älykäs avustus > Käsine-käyttö.
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Vihjeitä
Taskutila

Jos sinulta jää usein vastaamatta puheluihin puhelimen ollessa taskussa, voit kokeilla 

ottaa taskutilan käyttöön. Puhelin lisää vähitellen soittoäänen äänenvoimakkuutta ja 

värinän intensiteettiä, kun saat puhelun.

Voit ottaa taskutilan käyttöön avaamalla Numerovalitsin. Kosketa  > Asetukset 

Numerovalitsin-välilehdellä ja kytke Taskutila-kytkin päälle.

Järjestelmän äänenvoimakkuuden pikasäätö

Kun pelaat pelejä tai kuuntelet musiikkia julkisella paikalla, saatat haluta pienentää 

äänenvoimakkuutta ollaksesi häiritsemättä muita. Vastaavasti voit joutua lisäämään 

soittoäänen voimakkuutta meluisassa paikassa, jotta tärkeitä puheluita ei jää 

vastaamatta. Puhelimen äänenvoimakkuutta on nopea ja helppo säätää.

Paina missä tahansa näytössä puhelimen kyljessä olevia äänenvoimakkuuspainikkeita 

säätääksesi äänenvoimakkuutta. Kosketa säätääksesi soittoäänien, multimedian, 

hälytysten ja puheluiden yksittäisiä äänenvoimakkuustasoja.
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Vihjeitä
Kelluvan telakan käyttö puhelimen 

painikkeiden sijaan

Kelluvalla telakalla voit käyttää usein käyttämiäsi puhelimen toimintoja nopeasti, mikä 

helpottaa puhelimen käyttöä yhdellä kädellä. Kun kelluva telakka on käytössä, se on 

näkyvissä useimmissa näytöissä. Kelluvalla telakalla voit myös suorittaa nopeasti yleisiä 

tehtäviä, kuten palata aloitusnäyttöön tai siivota puhelimen muistin.

Avaa Asetukset, kosketa Älykäs avustus > Kelluva painike ja kytke sitten Kelluva painike-

kytkin päälle.
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Vihjeitä
Aloitusnäytön sovellusten automaattinen 

tasaus

Aloitusnäyttöön voi jäädä tyhjiä tiloja, kun poistat sovelluksia tai siirrät niitä kansioihin. 

Voit järjestellä sovelluksest siististi aloitusnäytössä käyttämällä automaattista tasausta.

Nipistä kaksi sormea yhteen siirtyäksesi aloitusnäytön muokkaustilaan. Kosketa Lisää 

asetuksia ja kytke sitten Ravista-kytkin päälle. Kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäyttöä 

siirtyäksesi aloitusnäytön muokkaustilaan. Ravista puhelinta tasataksesi 

sovelluskuvakkeet uudelleen ja täyttääksesi tyhjät kohdat.

Kosketuksen käytöstäpoistotila

Kun puhelin on taskussa tai laukussa, tahattomat painallukset voivat saada sen 

soittamaan numeroon tai tuhlaamaan mobiilidataa. Voit estää tahattomat painallukset 

kytkemällä kosketuksen käytöstäpoistotilan päälle.

Avaa Asetukset, kosketa Älykäs avustus ja kytke Kosketus pois käytöstä -tila-kytkin 

päälle. Jos kytket puhelimen päälle näytön ylälaidan ollessa peitettynä, et voi pyyhkäistä 

näyttöä. Kosketusnäyttö toimii asianmukaisesti, kun poistat näytön ylälaidan peitteen.
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Puhelut ja yhteystiedot

Numeronvalitsimen avaaminen

Älykäs numeronvalinta

Kirjoita yhteystiedon nimi tai nimikirjaimet numoronvalitsimeen. Puhelin näyttää niitä 

vastaavat yhteystiedot.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai nimikirjaimet numoronvalitsimeen (esim. Jari Lahtinen tai 

JL). Puhelin etsii yhteystiedoita ja puhelulokista ja näyttää luettelon tuloksista 

numeronvalitsimen yläpuolella.

3 Valitse luettelosta yhteystieto, jolle haluat soittaa. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, 

soita koskettamalla tai .

4 Kosketa , jos haluat lopettaa puhelun.

Pikapuhelun käyttöönotto

Soita henkilöille nopeasti silloinkin, kun näyttö on sammuksissa.

1 Avaa Numerovalitsin aloitusnäytössä.

2 Kosketa  > Asetukset > pikapuhelu ja kytke sitten pikapuhelutoiminto-kytkin päälle.

Kun pikapuhelu on käytössä, paina ja pidä äänenvoimakkuus alas -painiketta pohjassa 

näytön ollessa sammuksissa. Kun kuulet soittoäänen, sano sen yhteyshenkilön nimi, jolle 

haluat soittaa. Puhelin valitsee hänen numeronsa.

1 2
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Puhelun soittaminen yhteystiedoista

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa hakuriviä ja kirjoita sen henkilön nimi tai nimikirjaimet, jolle haluat soittaa. 

Lisätietoja yhteystietojen hausta on kohdassa Yhteystiedon löytäminen.

3 Kosketa yhteystiedon numeroa. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, soita 

koskettamalla tai .

Puhelun soittaminen puhelulokista

Näytä puhelinlokista saapuvat ja lähtevät puhelut ja valitse vastaavat numerot.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Vedä listaa ylös ja alas nähdäksesi kaikki puhelut. Kosketa sen henkilön nimeä tai 

numeroa, jolle haluat soittaa. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, soita koskettamalla 

tai .

Hätäpuhelun soittaminen

Hätätilanteessa voit soittaa hätäpuheluita puhelimella jopa ilman SIM-korttia. Sinun 

täytyy kuitenkin olla matkapuhelinverkon alueella.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Kirjoita valitsimeen alueella käytetty hätänumero ja kosketa sitten .

 

Voit valita hätänumeron, vaikka näyttö olisi lukittu. Kosketa lukitusnäytössä 

Hätäpuhelu, syötä paikallinen hätänumero ja kosketa .

 

Mahdollisuus soittaa hätäpuheluita riippuu paikallisista säädöksistä ja alueesi 

operaattoreista. Heikko matkapuhelinverkon käytettävyys ja ympäristöhäiriöt voivat 

estää puhelun yhdistymisen. Älä koskaan jätä hätätilanteiden tiedonvälitystä 

pelkästään puhelimen varaan.

1 2

1 2
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Pikavalinta

Määritä pikavalinta henkilöille, joille soitat usein. Kosketa ja pidä pohjassa 

numeronäppäintä soittaaksesi heille.

 

1 on vastaajapalvelun oletusnäppäin. Sitä ei voi määrittää pikavalintanumeroksi.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Kosketa ja pidä pohjassa numeronäppäintä yhdistääksesi sen yhteystietoon.

3 Palaa numerovalintaan ja kosketa ja pidä pohjassa numeronäppäintä soittaaksesi 

siihen liittyvälle yhteystiedolle. Jos käytet kahden SIM-kortin puhelinta, kosketa ja pidä 

pohjassa numeronäppäintä ja valitse tai soittaaksesi siihen liittyvälle 

yhteystiedolle.

 

Voit poistaa näppäinkytkennän avaamalla valitsimen ja koskettamalla  > 

Asetukset > Pikavalinta. Valitse poistattava yhteystietokytkentä ja kosketa sitten 

Tyhjennä määritetty numero.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

 

Ennen kuin soitat kaukopuhelun, pyydä verkko.operaattoria aktivoimaan 

ulkomaanpuhelut tai verkkovierailupalvelu.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Kosketa ja pidä valintanäytössä pohjassa 0-näppäintä syöttääksesi +-symbolin ja 

kirjoita sitten maanumero, suuntanumero ja puhelinnumero.

3 Kosketa . Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, kosketa tai .

Automaattinen uudelleenvalinta

Onko sinusta ärsyttävää, kun puhelu ei onnistu? Automaattinen uudelleenvalinta valitsee 

numeron yhteystiedoista toistuvasti, kunnes puhelu onnistuu.

• Yksi uudelleenvalinta: Kun puhelu ei yhdisty tai keskeytyy ensimmäisen kerran, 

puhelin näyttää yhden uudelleenvalinnan näytön. Valitse numero uudelleen kerran 

koskettamalla .

1 2

1 2
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• Rajaton uudelleenvalinta: Jos yksi uudelleenvalinta ei onnistu, puhelimeen avautuu 

rajattoman uudelleenvalinnan näyttö. Valitse numero uudelleen toistuvasti, kunnes 

puhelu yhdistyy, koskettamalla .

 

•Muista koskettaa nopeasti. Uudelleenvalintanäyttö sulkeutuu, jos et valitse 

uudelleen 10 sekunnin kuluessa.

•Voit peruuttaa uudelleenvalintayrityksen koskettamalla .

Puheluun vastaaminen ja puhelun 

hylkääminen

 

Kun saat puhelun, voit vaimentaa soittoäänen painamalla äänenvoimakkuuden 

säätönäppäintä.

Näytön ollessa lukittu:

• Voit vastata puheluun vetämällä -kuvaketta oikealle.

• Voit hylätä puhelun vetämällä -kuvaketta vasemmalle.

• Voit hylätä puhelun ja lähettää soittajalle mukautetun tai ennalta määrätyn viestin 

koskettamalla .

• Voit määrittää takaisinsoittomuistutuksen koskettamalla .

Näytön ollessa lukitsematta:

• Voit vastata puheluun koskettamalla .
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• Voit hylätä puhelun koskettamalla .

• Voit hylätä puhelun ja lähettää soittajalle mukautetun tai ennalta määrätyn viestin 

koskettamalla .

• Voit määrittää takaisinsoittomuistutuksen koskettamalla .

 

Jos haluat muokata ennalta määriteltyjä tekstiviestejä koskettamalla 

numeronvalintanäytössä  > Asetukset > Hylkää puheluja tekstiviestillä.

Toimintoja puhelun aikana

Puhelun aikana puhelin näyttää puheluvalikon.

• Puheluvalikon piilottaminen: Kosketa Koti tai Palaa. Voit palata 

puheluvalikkoon koskettamalla näytön ylälaidassa olevaa vihreää tilapalkkia.

• Kolmen osapuolen puhelun aloittaminen: Kysy verkko-operaattorilta, miten tätä 

ominaisuutta käytetään. Lisätietoja on kohdassa Neuvottelupuhelun soittaminen.

• Äänenvoimakkuuden säätäminen: Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla 

äänenvoimakkuus ylös -painiketta tai vähentää sitä painamalla äänenvoimakkuus alas 

-painiketta.

Mykistä puhelu
Aloita kolmen osapuolen puhelu

Ota handsfree-tila käyttöön Avaa numeronvalitsin

Lopeta puhelu

Näytä yhteystietosi

Näytä muistiinpanosi

Laita puhelu pitoonAvaa kalenteri
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Kolmannen osapuolen puheluun vastaaminen

 

Ennen kuin otat tämän ominaisuuden käyttöön, tarkista että olet tilannut puhelun 

pitopalvelun ja ottanut odottavan puhelun käyttöön puhelimessasi. Lisätietoja 

odottavan puhelun käyttöönotosta on kohdassa Odottavan puhelun ottaminen 

käyttöön. Kysy lisätietoja verkko-operaattorilta.

1 Jos saat puhelun aikana toisen puhelun, kosketa . Voit vastata saapuvaan 

puheluun ja asettaa toisen linjan pitoon.

2 Vaihda puhelujen välillä koskettamalla .

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuhelun soittaminen on helppoa puhelimen usean osapuolen soitto-

ominaisuudella. Soita yhteen numeroon (tai vastaa puheluun) ja soita sitten toiseen 

numeroon lisätäksesi sen neuvottelupuheluun.

 

Neuvottelupuhelu vaatii verkkotukea. Varmista, että olet aktivoinut tämän palvelun. 

Kysy lisätietoja verkko-operaattorilta.

1 Soita ensimmäiselle osallistujalle.

2 Kun puhelu on yhdistetty, soita toiselle osallistujalle koskettamalla . Ensimmäinen 

osallistuja asetetaan pitoon.
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3 Kun toinen puhelu on yhdistetty, aloita neuvottelupuhelu koskettamalla .

4 Jos haluat lisätä puheluun lisää osallistujia, toista vaiheet 2 ja 3.

5 Kosketa , jos haluat lopettaa puhelun.

Puhelulokin näyttäminen

Numeron lisääminen puhelulokista

Valitse numero puhelulokista ja tallenna se yhteystietoihin.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Kosketa puhelulokissa lisättävän numeron vierestä ja toimi seuraavasti:

• Luo uusi yhteystieto koskettamalla . Lisätietoja on kohdassa Yhteystiedon 

luominen.

• Lisää numero jo olemassa olevaan yhteystietoon koskettamalla .

Puhelulokin tyhjentäminen

Avaa Numerovalitsin ja toimi seuraavasti:

• Yhden merkinnän poistaminen: Paina lokimerkintää ja pidä sitä alhaalla ja kosketa 

sitten Poista merkintä.

• Usean merkinnän poistaminen: Kosketa  > Poista puheluloki ja valitse 

poistettavat merkinnät. Kosketa  > Poista.

Taskutilan ottaminen käyttöön

Taskutila varmistaa, että puhelut eivät jää huomaamatta puhelimen ollessa taskussa.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Kosketa  > Asetukset.

3 Kytke Taskutila-kytkin päälle.

Jos puhelin on taskussa tai laukussa, kun sinulle soitetaan, puhelimen soittoäänen ja 

värinän voimakkuus kasvaa vähitellen, kunnes vastaat.
68



Puhelut ja yhteystiedot  
Puheluasetukset

Puhelun siirron ottaminen käyttöön

Jos et voi ottaa vastaan puhelua, voit määrittää puhelimen siirtämään puhelut toiseen 

numeroon.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Kosketa  > Asetukset.

3 Kosketa Puhelun siirto. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, kosketa Kortti 1 tai Kortti 

2 ja sitten Puhelun siirto.

4 Valitse puhelun siirtotapa, kirjoita kohdenumero ja kosketa Ota käyttöön.

Kun puhelun siirto on käytössä, puhelin siirtää tietyt ehdot täyttävät puhelut (kuten välitä 

kun varattu) määrittämääsi numeroon.

Odottavan puhelun ottaminen käyttöön

Odottavalla puhelulla voit vastata saapuvaan puheluun keskellä toista puhelua. Tämän 

jälkeen voit vaihtaa näiden kahden keskustelun välillä.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Kosketa  > Asetukset.
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3 Kosketa Lisäasetukset ja kytke Koputus-kytkin päälle. Jos puhelin tukee kahta SIM-

korttia, kosketa Kortti 1 tai Kortti 2, valitse sitten Lisäasetukset ja kytke Koputus-

kytkin päälle.

Kun olet ottanut odottavan puhelun käyttöön ja saat puhelun ollessasi jo keskellä 

puhelua, kosketa vastataksesi uuteen puheluun tai vaihtaaksesi näiden kahden 

puhelun välillä.

Ei saa häiritä -tilan käyttöönotto

Ei saa häiritä -tila auttaa sinua työskentelemään tai rentoutumaan rauhassa. Puhelin 

ilmoittaa vain tärkeät puhelut ja viestit.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Ei saa häiritä ja kytke Ei saa häiritä-kytkin päälle.

3 Lisää yhteystietoja valkoiselle listalle koskettamalla Määritä prioriteettikeskeytykset > 

Puheluiden ja viestien valkoinen lista > .

Kun Ei saa häiritä -tila on käytössä, puhelin soi tai värisee vain, kun saat puhelun tai 

viestin valitsemiltasi yhteystiedoilta. Puhelin mykistää soittoäänen ja värinän muille 

puheluille ja viesteille. Niiden ilmoitukset näkyvät ilmoituspaneelissa.

Määritä häirintäsuodatin

Häirintäsuodatin estää automaattisesti tuntemattomista ja mustan listan lähteistä tulevat 

puhelut ja viestit. Mustaa listaa päivitetään jatkuvasti, jotta sinua ei koskaan häiritä.

Avaa Puhelimen hallinta ja kosketa sitten Häirinnänesto määrittääksesi 

suodatussäännöt ja mustat ja valkoiset listat. Lisätietoja on kohdassa 

Häirinnänestosuodatin.

Voit myös avata Numerovalitsin ja koskettaa  > Häirinnänestosuodatin 

määrittääksesi häirintäsuodattimen.
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Vastaajan määrittäminen

Ohjaa puhelut vastaajaan, kun puhelin on pois päältä tai tavoittamattomissa. Soittajat 

voivat jättää viestin, jonka voit kuunnella myöhemmin.

 

Verkko-operaattorin on tuettava vastaajaa. Varmista, että olet tilannut tämän 

palvelun. Pyydä lisätietoja vastaajapalvelusta verkko-operaattoriltasi.

1 Avaa Numerovalitsin.

2 Kosketa  > Asetukset.

3 Kosketa Lisäasetukset. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, kosketa Lisäasetukset tai 

Kortti 1 ja sitten Kortti 2.

4 Kosketa Vastaaja > Puhelinvastaajan numero ja kirjoita vastaajan numero.

Kun saat vastaajaviestin, tilapalkissa näkyy -kuvake. Valitse vastaajan numero 

noutaaksesi viestin.

Yhteystiedon luominen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa .

3 Valitse pikavalikosta, minne yhteystieto tallennetaan.

4 Syötä yhteystiedon nimi, puhelinnumero ja muut tiedot ja kosketa sitten .

Jos haluat tallentaa numeron puhelulokista, kosketa tallennettavan numeron vierestä 

ja valitse sitten tai . Voit myös tallentaa yhteystietoihin puhelinnumeroita ja 

sähköpostiosotiteita kohteista Viestit ja Sähköposti.

Yhteystietojen lisääminen nopeasti

Syötä yhteystietoja puhelimeesi nopeammin. Skannaa käyntikortteja tai ota niistä kuva 

lisätäksesi automaattisesti nimet, puhelinnumerot ja muut tiedot yhteystietoihin.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Käyntikortit > Etsi.
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3 Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

• Ota valokuva yhdestä kortista: Aseta käyntikortti tasaiselle pinnalle ja pitele 

puhelinta vaaka-asennossa. Säädä etsimen kehys siten, että kortti mahtuu 

ohjeviivojen sisään, ja kosketa sitten . 

• Ota valokuvia useista korteista: Siirry Kuvasarja-tilaan ja ota kuva useasta 

kortista näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun skannaus tai kuvaus on valmis, yhteystiedot tallennetaan automaattisesti kohteeseen 

Käyntikortit.

Yhteystietojen tuominen tai vieminen

Puhelimesi tukee .vcf-yhteystietotiedostoja. VCF on vakiotiedostomuoto yhteystiedoille, 

mukaan lukien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot.

Yhteystietojen tuominen tallennusvälineestä

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Tuo tallennustilasta.

3 Valitse vähintään yksi .vcf-tiedosto ja kosketa OK.

Yhteystietojen tuonti SIM-kortilta

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Tuo kohteesta Kortti 1/2. Jos puhelimesi tukee kahta 

SIM-korttia, voit valita, tuotko tiedot SIM 1 vai SIM 2 -kortilta.

3 Valitse tuotavat yhteystiedot ja kosketa sitten .

Amy YangAmy YangAmy Yang
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4 Valitse, minne yhteystiedot tuodaan. Puhelin tuo yhteystiedot automaattisesti.

Yhteystietojen tuominen Bluetoothin avulla

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Tuo toisesta puhelimesta.

3 Valitse Tukee Bluetoothia ja kosketa sitten Seuraava.

4 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa, josta haluat tuoda yhteystiedot, ja aseta laite 

näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.

5 Kosketa Seuraava. Puhelin kytkee Bluetoothin automaattisesti päälle ja etsii lähellä 

olevia laitteita.

6 Kosketa Bluetooth-laitetta, josta haluat tuoda yhteystietoja. Kun laitteet on yhdistetty, 

puhelin tuo yhteystiedot toisesta Bluetooth-laitteesta automaattisesti.

Yhteystietojen tuominen Wi-Fi Direct -toiminnolla

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Tuo toisesta puhelimesta.

3 Valitse Tuo Wi-Fi Direct -toiminnon kautta ja kosketa sitten Seuraava. Puhelin kehottaa 

sitten ottamaan Wi-Fin käyttöön ja etsii Wi-Fi Direct -laitteita.

4 Valitse Wi-Fi Direct -laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Kun laitteet on 

yhdistetty, puhelin tuo yhteystiedot toisesta laitteesta automaattisesti.

Yhteystietojen vieminen tallennusvälineeseen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Vie tallennustilaan.

3 Kosketa Vie.

4 Valitse, mistä yhteystiedot viedään, ja kosketa OK.

Viety .vcf-tiedosto tallennetaan oletuksena puhelimen sisäisen muistin päähakemistoon. 

Voit nähdä viedyt tiedostot avaamalla Tiedostot.
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Yhteystietojen vieminen SIM-kortille

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Vie kohteeseen Kortti 1/2. Jos puhelimesi tukee kahta 

SIM-korttia, voit valita, tuotko tiedot SIM 1 vai SIM 2 -kortilta.

3 Valitse vietävät yhteystiedot ja kosketa sitten .

4 Kosketa OK.

Yhteystiedon jakaminen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Jaa yhteystieto.

3 Valitse jaettavat yhteystiedot ja kosketa sitten .

4 Valitse jakamistapa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Yhteystietojen hallinta

Yhteystiedon muokkaaminen

Kun olet luonut yhteystiedon, voit muokata sen tietoja milloin tahansa. Tämä kattaa 

oletustietojen lisäämisen ja poistamisen, kuten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. 

Voit myös lisätä syntymäpäivän tai lempinimen tai valita mukautetun soittoäänen. 

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa ja pidä pohjassa yhteystietoa, jota haluat muokata, ja kosketa Muokkaa.

3 Kirjoita uudet yhteystiedon tiedot ja kosketa sitten .

Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen

Kun lisäät yhteystietoja puhelimeen eri lähteistä, jotkut tiedot saattavat esiintyä 

toistuvasti. Nämä kaksinkertaiset tiedot voidaan yhdistää, jotta yhteystiedot pysyvät 

järjestyksessä. 

1 Avaa Yhteystiedot.
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2 Kosketa  > Järjestä yhteystiedot > Yhdistä yhteystietojen kopiot.

3 Valitse yhdistettävät yhteystiedot ja kosketa sitten .

Yhteystietojen poistaminen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Järjestä yhteystiedot > Poista yhteystietoja joukossa.

3 Valitse poistettavat yhteystiedot ja kosketa sitten .

4 Kosketa Poista.

 

Voit myös koskettaa poistettavaa yhteystietoa ja pitää sitä alhaalla. Valitse 

ponnahdusvalikosta Poista poistaaksesi valitsemasi yhteystiedon.

Yhteystiedon löytäminen

Hae puhelimeen tai SIM-kortille tallennettuja tai verkkotilille linkitettyjä yhteystietoja.

1 Avaa Yhteystiedot.

 

Jotta hakutulokset olisivat täydellisempiä, varmista että Yhteystiedot on määritetty 

näyttämään kaikki yhteystiedot. Kosketa kohdassa Yhteystiedot vaihtoehtoa  > 

Näytä asetukset ja valitse sitten Kaikki yhteystiedot.

2 Etsi yhteystieto yhteystietoluettelosta jollain seuraavista tavoista:

• Pyyhkäise yhteystietoluetteloa ylös tai alas. 

• Vedä sormella näytön oikeassa laidassa olevaa hanemistoa ylös tai alas selataksesi 

yhteystietoja.

• Kirjoita yhteystiedon nimi, nimikirjaimet, puhelinnumero, sähköpostiosotie tai muu 

tieto yhteystietoluettelon päällä olevalle hakuriville. Hakutulokset näytetään sen 

alla.

3 Valitse yhteystieto. Nyt voit valita soittaa heille, lähettää tekstiviestin tai muokata 

yhteystietoja.
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Toisten tilien yhteystietojen esittäminen

Jos sinulla on liikaa yhteystietoja, voit valita esittää ainoastaan puhelimen yhteystiedot, 

SIM-kortin yhteystiedot tai tiettyyn tiliin liittyvät yhteystiedot.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Näytä asetukset.

3 Valitse näytettävät tilit tai mukauta näyttöasetuksia.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

Voit lisätä suosikkeihin henkilöitä, joihin otat usein yhteyttä, jotta heidät on helpompi 

löytää.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa ja pidä pohjassa yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin, ja kosketa 

sitten Lisää suosikkeihin lisätäksesi sen kohteeseen Suosikit.

 

Kun luet yhteystietoja, voit myös lisätä yhteystiedon suosikkeihin koskettamalla .

Yhteystietoryhmät

Järjestele ystävät ja perhe eri ryhmiin. Voit lähettää tekstiviestejä ja sähköposteja 

jokaiselle ryhmän jäsenelle. Yhteystiedoissa on nyt myös Älykkäät ryhmät. Puhelin 

järjestelee yhteystiedot automaattisesti yrityksen, sijainnin tai viimeisen 

yhteydenottopäivän mukaan. Näin voit hallinnoida yhteystietoja ja ryhmiä fiksusti.

Ryhmän luominen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Ryhmät ja sitten .

3 Anna ryhmälle nimi (esimerkiksi Perhe tai Ystävät) ja kosketa sitten OK.

4 Kosketa . Valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja kosketa .
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Ryhmän muokkaaminen

Lisää ihmisiä rynmään tai poista heitä ryhmästä tai vaihda ryhmän nimeä.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Ryhmät ja valitse muokattava ryhmä.

3 Kosketa ja lisää ryhmään uusia jäseniä.

4 Kosketa . Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Kosketa Poista jäseniä ja poista jäseniä ryhmästä.

• Kosketa Poista ryhmä ja poista ryhmä.

• Kosketa Nimeä uudelleen muokataksesi ryhmän nimeä.

Viestien tai sähköpostiviestien lähettäminen ryhmälle

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Ryhmät ja valitse ryhmä, jolle haluat lähettää viestin tai sähköpostin.

3 Lähetä viesti koskettamalla tai lähetä sähköposti koskettamalla .

Ryhmän poistaminen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Ryhmät.

3 Kosketa ja pidä pohjassa ryhmää, jonka haluat poistaa, ja kosketa Poista.

4 Kosketa Poista.

 

Yhteystietoryhmän poistaminen ei poista ryhmään kuuluvia yhteystietoja 

puhelimesta.
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Viestintä ja sähköposti

Tekstiviestin lukeminen

Avaa Viestit ja selaa viestejä pyyhkäisemällä ylös tai alas. Voit hakea viestejä 

pyyhkäisemällä alaspäin viestien keskustelunaiheiden luettelossa ja kirjoittamalla 

hakusana hakuriville.

Roskapostiviestien lukeminen

 Jos puhelin on merkinnyt viestin virheellisesti roskapostiksi, kosketa  > 

Häirinnänestosuodatin viestien keskustelunaiheiden luettelossa. Voit esittää 

roskapostiviestit ja määrittää roskapostiasetukset.

Tekstiviestin lähettäminen

Voit tehostaa tekstiviestejä lisäämällä hymiöitä, kuvia, videoita, musiikkia, tallennuksia 

jne.

1 Avaa Viestit.

2 Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa .

3 Valitse Vastaanottaja-tekstiruutu ja syötä yhteystiedon nimi tai puhelinnumero. Voit 

myös avata yhteystietoluettelon ja valita yhteystiedon tai yhteystietoryhmän 

koskettamalla .

4 Valitse tekstikenttä, kirjoita viesti ja kosketa .

 

Jos kirjoitat enemmän kuin kolme riviä tekstiä, kosketa siirtyäksesi koko näytön 

tilaan. Kosketa lisätäksesi viestiin liitteen.

 

Miten peruutan tekstiviestin, kun se on lähetetty? Voit peruuttaa tekstiviestin 

aina neljään sekuntiin saakka sen lähettämisen jälkeen. Kosketa  > Asetukset ja 

kytke sitten Peruuta lähetys-kytkin päälle. Peruuta lähetys koskettamalla viestiä 

kahdesti.
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Viestiin vastaaminen

1 Avaa Viestit.

2 Tuo keskusteluaihe näkyviin koskettamalla keskusteluaiheiden luettelossa 

yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa.

3 Valitse tekstikenttä, kirjoita viesti ja kosketa .

 

Miten vastaan viestiin ilmoitusrivillä? Uudet viestit näytetään ilmoitusrivillä. 

Kosketa painiketta, jos haluat kirjoittaa vastauksen.

Keskusteluaiheen poistaminen

Voit poistaa ei-toivottuja ja vanhoja keskustelunaiheita siistiäksesi Saapuneet-kansiotasi.

1 Avaa Viestit.

2 Kosketa ja pidä pohjassa keskustelunaihetta keskusteluaiheiden luettelossa.

3 Valitse poistettavat keskustelunaiheet ja kosketa  > Poista.

Viestien hallinta

Voit poistaa ei-toivottuja viestejä, lähettää viestejä edelleen muille yhteystiedoille, 

kopioida ja lisätä viestiensisältöä ja lukita viestejä tai lisätä niitä suosikkeihin estääksesi 

niiden tahattoman poiston.

1 Avaa Viestit.

2 Tuo keskusteluaihe näkyviin koskettamalla keskusteluaiheiden luettelossa 

yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa.

3 Kosketa viestiä ja pidä se pohjassa. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Välitä viesti edelleen: Kosketa välittääksesi viestin edelleen toiselle 

yhteystiedolle.

• Poista viesti: Kosketa  > Poista poistaaksesi viestin.
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• Kopio viesti: Kosketa kopioidaksesi viesti leikepöydälle ja lisätäksesi sen 

muualle. Kun katselet viestiä, kosketa sitä kahdesti siirtyäksesi täyden näytön 

tekstinvalintanäkymään.

• Lisää viesti suosikkeihin: Kosketa  > Kopioi suosikkeihin lisätäksesi viestin 

suosikkeihin. Kun poistat viestejä, suosikeissa olevia viestejä ei poisteta. Kosketa 

viestien keskusteluaiheiden luettelossa  > Suosikit nähdäksesi suosikkiviestisi.

• Lukitse viesti: Kosketa  > Lukitse lukitaksesi viestin. Kun poistat viestejä, 

lukittuja viestejä ei poisteta.

Yleisten lauseiden hallitseminen

Voit luoda yleisiä lauseita säästääksesi aikaa kirjoittaessasi tekstiviestiä.

1 Avaa Viestit.

2 Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa  > Asetukset > Lisäasetukset > 

Yleiset lauseet. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Kosketa yleistä lausetta, jota haluat muokata.

• Kosketa luodaksesi yleisen lauseen.

 

Miten lisään yleisen lauseen tekstiviestiin? Kun kirjoitat tekstiviestiä, kosketa 

. Valitse Fraasi ja lisää yleinen lause viestiin valitsemalla se.

Sähköpostitilin lisääminen

POP3- tai IMAP-sähköpostitilin lisääminen

Kun lisäät tilin, ota yhteys sähköpostipalveluntarjoajaan, jos et ole varma tiliasetuksista.

1 Avaa Sähköposti.

2 Valitse sähköpostipalveluntarjoaja tai kosketa Muut.

3 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasana ja kosketa sitten Seuraava. Kosketa Man. 

määritys lisätäksesi tilin manuaalisesti.
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4 Määritä tili näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa sitten 

automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelinasetukset.

Kun tili on määritetty, näyttöön tulee Saapuneet.

 

Kun olet lisännyt sähköpostitilin, kosketa  > Asetukset > Lisää tili kohdassa 

Saapuneet lisätäksesi muita tilejä.

Exchange-tilin lisääminen

Exchange on Microsoftin yrityksille kehittämä sähköpostijärjestelmä. Jotkin 

sähköpostipalvelun tarjoajat tarjoavat Exchangea myös yksityishenkilöille ja perheille.

Kun lisäät tilin, ota yhteys sähköpostipalveluntarjoajaan, jos et ole varma tiliasetuksista.

1 Avaa Sähköposti.

2 Kosketa Exchange.

3 Kirjoita sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Kosketa Seuraava.

4 Määritä tili näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa sitten 

automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelinasetukset.

Kun tili on määritetty, näyttöön tulee Saapuneet.

Haku

Muuta sähköpostiasetuksia

Vaihda tiliä tai kansiota

Kirjoita sähköposti
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Sähköpostiviestin lähettäminen

1 Avaa Sähköposti.

2 Kosketa .

3 Kosketa Lähettäjä: ja valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää.

4 Syötä yksi tai useita vastaanottajia.

 

Jos haluat lähettää sähköpostiviestistä kopion tai piilokopion useille vastaanottajille, 

kosketa Kopio/piilokopio:.

5 Kirjoita sähköpostin aihe ja teksti. Kosketa , jos haluat lisätä liitteen.

6 Kosketa .

Kosketa  > Tallenna, jos haluat tallentaa sähköpostin luonnokseksi.

Sähköpostin tarkistaminen

Kun avaat Sähköposti-toiminnon, puhelin etsii automaattisesti uusia sähköposteja. Voit 

tarkistaa uusien sähköpostien saatavuuden manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin 

kohdassa Saapuneet.

1 Avaa Sähköposti.

2 Valitse tili koskettamalla Saapuneet-kohdassa vasemmasta yläkulmasta.

3 Kosketa sähköpostiviestiä, jonka haluat lukea. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Kosketa merkitäksesi viestin tähdellä tulevaa käyttöä varten.

Amy@huawei.com

Choose recipient from contact list

Add attachment

Send

Recipient

Email body

Subject
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• Kosketa poistaaksesi viestin.

• Vastaa koskettamalla .

• Kosketa vastataksesi kaikille.

• Kosketa lähettääksesi sen edelleen.

• Kosketa ja valitse sitten Merkitse lukemattomaksi merkitäksesi sähköpostin 

lukemattomaksi.

• Voit lukea edellisen tai seuraavan sähköpostin pyyhkäisemällä vasemmalle tai 

oikealle.

VIP-yhteystietojen hallinta

Voit lisätä tärkeitä yhteystietoja VIP-luetteloon. VIP-yhteystietojen sähköpostit näkyvät 

erillisessä Saapuneet-kansiossa.

1 Avaa Sähköposti.

2 Avaa kohdassa Saapuneet sähköposti, jonka haluat lukea.

3 Kosketa yhteystiedon kuvaa ja valitse Lisää VIP-luetteloon ponnahdusvalikosta.

 

 Voit muuttaa VIP-yhteystietojen ilmoitusasetuksia ja soittoääntä siirtymällä 

Saapuneet-näyttöön ja koskettamalla  > Asetukset > VIP-ilmoitukset.

Tiliasetusten määrittäminen

Sähköpostitilien vaihtaminen

Jos olet lisännyt puhelimeen useita sähköpostitilejä, varmista että siirryt oikealle tilille, 

ennen kuin luet tai lähetät sähköposteja.

1 Avaa Sähköposti.

2 Avaa tililuettelo koskettamalla Saapuneet-kohdassa vasemmasta yläkulmasta.

3 Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää.
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Sähköpostitilin poistaminen

1 Avaa Sähköposti.

2 Kosketa Saapuneet-kohdassa  > Asetukset.

3 Valitse tili, jonka haluat poistaa.

4 Kosketa Poista tili > OK.

Kun sähköpostitili poistetaan, et enää pysty lähettämään tai vastaanottamaan 

sähköpostiviestejä sen kautta.

Sähköpostitilin personalisointi

Voit näyttää yhtyestietojen kuvat ja määrittää, kuinka usein Saapuneet-kansio 

päiritetään, valita mitä sähköpostin poistamisen jälkeen näytetään, vaihtaa allekirjoitusta 

ja vaihtaa sähköpostin ilmoitusääniä.

1 Avaa Sähköposti.

2 Kosketa kohdassa Saapuneet vaihtoehtoa  > Asetukset ja valitse haluamasi 

asetukset.
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Kamera ja Galleria

Etsimen käyttäminen

Avaa Kamera käyttääksesi etsintä.

 

Lisätietoa kameran asetuksista on kohdassa Kameran asetukset.

Valokuvan ottaminen

1 Avaa Kamera.

2 Valitse haluamasi kuvaustila.

3 Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Puhelin tarkentuu uudelleen. Voit myös valita 

näytöstä tarkennettavan kohdan.

 

Voit säätää polttoväliä nipistämällä kahta sormea yhteen tai levittämällä niitä 

etsimessä.

4 Ota valokuva koskettamalla .

Vaihda salamatilaa

Näytä kuvia tai videoita

Vaihda kuvaustilaa pyyhkäisemällä 
vasemmalle tai oikealle.

Lisää suodatustehosteita

Ota valokuva

Vaihda takakamerasta 
etukameraan tai päinvastoin

Lisäasetukset
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Kosketa näytön alalaidassa olevaa pienoiskuvaa  näyttääksesi valokuvan ja jakaaksesi 

sen ystävien kanssa. Lisätietoja on kohdassa Kuvien ja videoiden jakaminen.

Kuvaustilat

Makerassa on useita kuvaustiloja, joten voit ottaa erinomiasia kuvia erilaisissa 

kuvausolosuhteissa.

 

Puhelimesi ei välttämättä tue kaikkia kuvaustiloja.

Voit vaihtaa kuvaustilaa pyyhkäisemällä etsimessä vasemmalle tai oikealle tai 

koskettamalla .

• Kaunista: Säädä kauneustasoa ja käytä kasvoparannuksia vetämällä liukusäädintä.

• Panoraama: Tässä tilassa voit ottaa laajakulmakuvia. Lisätietoja on kohdassa 

Panoraamavalokuvan ottaminen.

• Panoraama: Tässä tilassa voit ottaa panoraamaomakuvia. Lisätietoja on kohdassa 

Panoraamaomakuvien ottaminen.

• Superyö: Tässä tilassa voit ottaa yökuvia. Kamera säätää valotuksen automaattisesti 

ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on kohdassa Superyötila.

• HDR: Ehosta riittämättömässä tai liiallisessa valaistuksessa otettua valokuvaa.

• Tarkenna kaikki: Tässä tilassa voit valita tarkennuskohdan uudelleen otettuasi kuvan. 

Lisätietoja on kohdassa Tarkenna kaikki -tila.

• Ammattimainen: Tässä tilassa voit ottaa ällistyttäviä DSLR-laatuisia kuvia. Lisätietoja 

on kohdassa Pro-kameratila.

• Valomaalaus: Kuvaa valojuovia käyttämällä hidasta sulkimen nopeutta. Lisätietoja on 

kohdassa Valomaalaustila.

• Vesileima: Lisää valokuviin vesileimoja.

• Ääniviesti: Tässä tilassa voit tallentaa muutaman sekunnin ääntä ottaessasi kuvaa.
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Täydellinen selfie -tila

Täydellinen selfie -tilassa puhelin tunnistaa kasvosi automaattisesti ryhmäkuvassa ja 

käyttää ennalta valittuja kasvojen ehostusasetuksia saadakseen sinut erottumaan muista.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  >  > Täydellinen selfie ja kytke sitten Täydellinen selfie-kytkin päälle.

3 Kosketa Täydellinen selfie määrittääksesi kasvojen ehostusasetukset.

a) Ota kolme kuvaa kasvoistasi edestä, sivulta ja pää kumarassa.

b) Säädä silmien, pupillien, ihon värin ja kasvojen muodon asetukset haluamiksesi. Vahvista 

koskettamalla .

• Kalibrointikuvien vaihtaminen: Valitse kameran asetusnäytöstä Täydellinen selfie 

> Muokkaa henkilökohtaisia tietoja päivittääksesi kalibrointikuvasi.

• Kasvojen ehostusasetusten vaihtaminen: Kosketa kameran asetusnäytössä 

Täydellinen selfie > Aseta kauneustehosteet säätääksesi kauneusasetuksia, kuten 

ihonväriä ja kasvojen muotoa.

Siirry Kaunista-tilaan ja ota kuva koskettamalla . Kamera tunnistaa automaattisesti 

kasvosi ja käyttää ennalta määrättyjä kasvojen ehostusasetuksia.
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Superyötila

Superyötila parantaa yöllä ja heikossa valaistuksessa otettujen kuvien laatua korostamalla 

tummempien alueiden yksityiskohtia tehdäkseen kuvista kirkkaampia ja värikkäämpiä.

 

Minimoi kameran tärinä käyttämällä kolmijalkaa.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  > Superyö.

 

Kosketa Autom. ja säädä ISO ja muut valotusasetukset manuaalisesti näytön ohjeiden 

mukaan.

3 Pitele puhelinta vakaasti ja ota valokuva koskettamalla . Puhelin ottaa useita kuvia 

ja yhdistää ne automaattisesti yhdeksi kuvaksi.

Asiakirjan korjaus

Asiakirjan korjaustilassa voit automaattisesti säätää asiakirjan asentoa kuvassa. Jos 

esimerkiksi istut kokoushuoneen laidassa, voit ottaa kuvan PPT-esityksestä ja säätää 

asiakirjaa rajaamalla ja suoristamalla kuvan siten, että se mahtuu täydellisesti näyttöön.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  > Asiakirjan uudelleensäätö.
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3 Kohdista kohteeseen (esimerkiksi PPT, juliste tai näyttö) ja ota kuva koskettamalla 

. Puhelin ottaa kuvasta automaattisesti sen osan, joka sisältää tekstiä, ja säätää 

sen asennon siten, että se on helpompi lukea.

Ultravalokuva

Ota valokuva painamalla äänenvoimakkuus alas -painike alas kahdesti silloinkin, kun 

näyttö on sammuksissa.

 

Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä musiikkia toistettaessa.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  >  > Ultravalokuva ja valitse sitten Avaa kamera ja ota pikakuva. 

Valitse Pois poistaaksesi tämän ominaisuuden käytöstä.

3 Osoita kameralla haluamaasi kohdetta ja paina äänenvoimakkuus alas -painiketta 

kahdesti nopeasti. Kamera ottaa kuvan automaattisesti ja näyttää valotusajan.
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Nopean valotusajan takia kuvanlaatu voi heiketä yöllä ja lähikuvia otettaessa. Valitse 

hyvin valaistu paikka ja ota kuva sopivalta etäisyydeltä.

Sarjakuvaus

Sarjakuvaustilassa voit kuvata liikkuvia kohteita, kuten esimerkiksi jalkapallo-ottelussa. 

Kamera ottaa nopeasti useita kuvia, jotta mitään ei jää näkemättä.

1 Avaa Kamera.

2 Tarkenna kohteeseen ja aloita sarjakuvausjakso painamalla ja pitämällä pohjassa . 

Lopeta kuvaaminen vapauttamalla sormesi.

3 Voit katsella ja valita kuvia koskettamalla kuvan pienoiskuvaa ja koskettamalla 

sitten .

 

 ilmoittaa, että valokuva on otettu sarjakuvaustilassa.

4 Puhelin valitsee automaattisesti parhaan kuvan. Kosketa valitaksesi toisen kuvan ja 

kosketa sitten . Puhelin tallentaa valitut valokuvat automaattisesti ja poistaa muut 

valokuvat.
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Vesileimojen lisääminen valokuviin

Voit personalisoida valokuvia lisäämällä vesileimoja. Voit esimerkiksi lisätä ajan, paikan 

tai mielialasi.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  > Vesileima.

3 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai kosketa Lisää ja valitse haluamasi vesileima.

4 Siirrä vesileima paikoilleen vetämällä sitä.
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5 Ota valokuva koskettamalla .

Ääniohjattu kuvaaminen

Kamerassa on ääniohjattu kuvausominaisuus hands-free-hallintaa varten.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  >  > Äänen ohjaus.

3 Kytke Äänen ohjaus-kytkin päälle. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Ota valokuva antamalla puhekomento.

• Ota valokuva puhelimen tunnistaessasi kovan äänen, kuten kun sanot "juusto".

4 Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Puhelin ottaa automaattisesi valokuvan, kun annat 

puhekomennon tai kun puhelin tunnistaa kovan äänen.

Kohteen seuranta

Käytä kohteen seurantaa kuvatessasi liikkuvia kohteita, kuten ihmisiä tai eläimiä. Kamera 

tarkentaa automaattisesti liikkuvaan kohteeseen varmistaakseen, että kuva pysyy 

tarkennettuna.

 

Kohteen seurantatilaa ja hymykuvausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  > ja kytke sitten Kohteen seuranta-kytkin päälle.

3 Kosketa kohdetta näytössä. Kamera pysyy tarkennettuna kohteeseen.

4 Ota valokuva koskettamalla .
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Tarkenna kaikki -tila

Tarkenna kaikki -tilassa voit muuttaa tarkennettua kohtaa kuvan ottamisen jälkeen 

tehdäksesi siitä selkeämmän.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  > Tarkenna kaikki.

3 Pidä puhelin vakaana ja varmista, että kohde pysyy paikoillaan. Ota valokuva 

koskettamalla . Puhelin ottaa useita valokuvia eri polttoväleillä ja yhdistää ne 

yhdeksi kuvaksi.

4 Kosketa kuvan pienoiskuvaa  ja vaihda sitten tarkennuspistettä koskettamalla .

 

 ilmoittaa, että valokuvat on otettu tarkenna kaikki -tilassa.

5 Kosketa valokuvasta aluetta, jonka haluat tarkentaa, ja määritä se tarkennuspisteeksi. 

Tallenna muutokset koskettamalla .
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Intervallikuvaustila

Intervallikuvaustilassa voit kuvata ja nopeuttaa pieniä muutoksia luonnossa. Voit 

esimerkiksi kuvata kukan aukeamisen tai pilvien liikkeet.

1 Avaa Kamera.

2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse Intervallikuvaus.

3 Aloita videon tallentaminen koskettamalla .

4 Lopeta tallennus koskettamalla .

Toista tallenne pienoiskuvaa . VIdeo toistetaan suuremmalla kuvataajuudella.
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Hitaan liikkeen tallennus

Voit kuvata hidastettuja videoita nähdäksesi nopeat kohtaukset yksityiskohtaisesti, kuten 

putoavat vesipisarat ja tanssiliikkeet.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  > Hidastus.

3 Aloita videon tallentaminen koskettamalla .

4 Tarkenna kohteeseen tai alueeseen kuvauksen aikana koskettamalla näyttöä.

5 Lopeta tallennus koskettamalla .

Toista tallenne hidastettuna koskettamalla pienoiskuvaa .

Pro-kameratila

Pro-kameratilassa voit hallita kameran asetuksia täysin ja ottaa ammattitason kuvia 

haastavissa kuvausolosuhteissa. Voit säätää valotuksen ja muut kuvausasetukset 

manuaalisesti. 

Pro-kameratilan käyttäminen

Puhelimessa on Pro-kameratila, jossa voit hallita manuaalisesti kameran asetuksia ja siten 

ottaa ammattitasoisia kuvia.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa  > Ammattimainen.

3 Voit lisätä ruudukon tai spiraalin ja määrittää kameran asetukset manuaalisesti. 

Lisätietoja on kohdassa Pro-kameran asetukset.

4 Ota valokuva koskettamalla .

Pro-kameran asetukset

Kun siirryt Pro-kameratilaan, voit säätää etsimessä erilaisia kameran asetuksia saadaksesi 

ammattitason kuvia. Voit esimerkiksi säätää ISO-herkkyyttä, valotuksen korjausta, 

valkotasapainoa, sulkimen nopeutta jne.
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Ruudukkokuvake

Voit ottaa ruudukon käyttöön koskettamalla 

ruudukkokuvaketta. Voit valita 3 x 3 -ruudukon, phi-ruudukon 

tai spiraalin. Käytä 3 x 3 -ruudukkoa yleisessä kuvauksessa. Phi-

ruudukko vastaa 3 x 3 -ruudukkoa mutta jakaa etsimen osioihin 

kultaisen suhteen mukaan. Spiraaliruudukkoa voidaan käyttää 

sisäkuvaukseen ja muotokuviin.

Matalan 

valotuksen kuvake

Kosketa tätä kuvaketta palauttaaksesi valotuksen 

oletusasetukset. Tämä kuvake on näkyvissä vain valotuksen 

ollessa liian matala.

Ota ristikko käyttöön

Alivalotusvaroitus

Manuaaliset asetukset
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Valomaalaustila

Valomaalaustilassa voit ottaa ällistyttäviä kuvia valojuovista ilman, että aukkoa tai 

sulkimen nopeutta tarvitsee säätää manuaalisesti. Voit valita neljästä eri asetuksesta 

kuvausolosuhteiden mukaan.

• Takavalojen jäljet: Kuvaa autojen yöllä jättämiä valojuovia.

Manuaaliset 

asetukset

• : Kosketa määrittääksesi mittaustila (menetelmä, jolla 

valotus määritetään). Voit valita matriisimitauksen, 

keskipainotteisen mittauksen tai pistemittauksen. Oletuksena 

käytetään matriisimittausta.

•ISO: Kosketa säätääksesi kameran valoherkkyyttä. ISO-arvon 

lisääminen tekee kuvista kirkkaampia, mutta myös kohina 

lisääntyy. Voit määrittää kameran säätämään ISO-arvon 

automaattisesti tai voit säätää sen manuaalisesti.

•S: Kosketa säätääksesi sulkimen nopeuden. Voit määrittää 

kameran säätämään sulkimen nopeuden automaattisesti tai 

voit säätää sen manuaalisesti.

•EV: Kosketa määrittääksesi valotuksen korjauksen. Valitse 

valotusasetus lisätäksesi/vähentääksesi kirkkautta. Kosketa ja 

pidä pohjassa kuvaketta lukitaksesi valitun valotusasetuksen.

•AF: Kosketa määrittääksesi tarkennustilan. Voit valita 

kosketustarkennuksen, jatkuvan automaattitarkennuksen tai 

manuaalisen tarkennuksen. Oletuksena käytetään jatkuvaa 

automaattitarkennusta. Kun on valittu jatkuva 

automaattitarkennus, ota tarkennuksen lukitus käyttöön 

koskettamalla ja pitämällä pohjassa kuvaketta.

• : Kosketa valitaksesi ympäristön valaistusolosuhteita 

vastaavan valkotasapainon. Voit valita päivänvalon, 

hehkulampun, loisteputken jne. Voit myös säätää 

värilämpötilaa. Kosketa ja pidä pohjassa kuvaketta lukitaksesi 

valkotasapainon.
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• Valograffiti: Kuvaa valojuovia pimeässä ympäristössä.

• Silkkinen vesi: Kuvaa silkinsileitä kuvia virtaavasta vedestä.

• Tähtien jäljet: Kuvaa ällistyttäviä kuvia tähtien jäljistä yötaivaalla.

Takavalojen jäljet

Valitse valomaalaustilassa Takavalojen jäljet kuvataksesi autojen yöllä tekemät 

valojuovat.

 

Minimoi kameran tärinä käyttämällä kolmijalkaa.

1 Valitse sopiva paikka ja pitele puhelinta vakaasti.

 

Saat parhaat tulokset kuvaamalla etäältä. Älä osoita valoilla katuvaloja, jotta kuva ei 

ylivalotu.

2 Avaa Kamera.

3 Kosketa Valomaalaus > Takavalojen jäljet.

4 Aloita valotus koskettamalla . Näytön alalaidassa esitetään valotusaika.

5 Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Kun toivottu valotusaika on kulunut, kosketa 

päättääksesi valotuksen.
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Valograffiti

Valitse valomaalaustilassa Valograffiti luodaksesi kuviota tai tekstiä liikuttamalla valoa 

kameran edessä.

 

•Valitse riittävän värikäs ja kirkas valo, kuten taskulamppu tai valotikku.

•Minimoi kameran tärinä käyttämällä kolmijalkaa.

1 Valitse sopiva paikka ja pitele puhelinta vakaasti.

 

Valitse paikka, jossa ei ole muita valonlähteitä, varmistaaksesi että valoa pitelevä 

henkilö ei näy kuvassa.

2 Avaa Kamera.

3 Kosketa Valomaalaus > Valograffiti.

4 Aloita valotus koskettamalla . Näytön alalaidassa esitetään valotusaika.

5 Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Lopeta valotus koskettamalla .

Silkkinen vesi

Valitse valomaalaustilassa Silkkinen vesi ottaaksesi silkinheinoja kuvia vesiputouksista 

ja joista.

 

Minimoi kameran tärinä käyttämällä kolmijalkaa.

1 Valitse sopiva paikka ja pitele puhelinta vakaasti.

2 Avaa Kamera.

3 Kosketa Valomaalaus > Silkkinen vesi.

4 Aloita valotus koskettamalla . Näytön alalaidassa esitetään valotusaika.

5 Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Kun toivottu valotusaika on kulunut, kosketa 

päättääksesi valotuksen.
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Tähtien jäljet

Voit kuvata kameralla tähtien liikettä yötaivaalla.

 

•Minimoi kameran tärinä käyttämällä kolmijalkaa.

•Valitse paikka, jossa ilma on saasteetonta ja jossa yötaivas näkyy hyvin. Selkeä 

taivas tuottaa parhaat tulokset.

1 Pidä puhelin vakaasti paikallaan käyttäen kolmijalkaa.

 

Kun otat kuvan, pysy kaukana valonläheistä ja vältä liian pitkiä valotusavikoja, jotta 

kuva ei ylivalotu.

2 Avaa Kamera.

3 Kosketa Valomaalaus > Tähtien jäljet.

4 Aloita valotus koskettamalla . Näytön alalaidassa esitetään valotusaika.

5 Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Kun toivottu valotusaika on kulunut, kosketa 

päättääksesi valotuksen.
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Panoraamakuvat

Panoraamavalokuvan ottaminen

Voit valita panoraamakuvan ottaaksesi laajakulmakuvia.

1 Valitse sopiva paikka ja pitele puhelinta vakaasti.

 

•Ota kuva laajassa, avoimessa paikassa välttäen yksivärisiä taustoja.

•Ota kuva kaukaa.

2 Avaa Kamera.

3 Kosketa  > Panoraama.

4 Aloita kuvaaminen koskettamalla .

5 Ota valokuva noudattamalla näytön ohjeita. Liikuta kameraa hitaasti vasemmalta 

oikealle varmistaen, että nuoli pysyy samalla tasolla keskiviivan kanssa.
101



Kamera ja Galleria  
6 Lopeta kuvaaminen koskettamalla . Kamera yhdistää valokuvat automaattisesti 

yhdeksi panoraamavalokuvaksi.

Panoraamaomakuvien ottaminen

Voit myös ottaa laajakulmakuvia omakuvatilassa. Tämä sopii erinomaisesti tilanteisiin, 

joissa haluat kuvata kauniin ympäristön.

 

Panoraamaomakuvia ei voi ottaa vaakatilassa.

1 Avaa Kamera.

2 Valitse etukamera koskettamalla .

3 Kosketa  > Panoraama.
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4 Pitele puhelinta vakaasti ja ota ensimmäinen valokuva koskettamalla .
 

•Varmista, että kohteet eivät liiku kuvien välillä.

•Pitele puhelinta vakaasti ja liikuta sitä hitaasti kääntyessäsi.

5 Liikuta puhelinta vasemmalle näytön ohjeiden mukaan. Puhelin ottaa toisen kuvan 

automaattisesti, kun sininen ruutu on kohdakkain vasemmalla olevan ruudun kanssa.

6 Liikuta puhelinta oikealle näytön ohjeiden mukaan. Puhelin ottaa viimeisen kuvan, kun 

sininen ruutu on kohdakkain oikealla olevan ruudun kanssa. Kamera yhdistää kuvat 

automaattisesti panoraamakuvaksi.
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Kameran käynnistäminen Galleriasta

1 Avaa Galleria.

2 Siirry Valokuvat-välilehdelle ja pyyhkäise alaspäin näyttääksesi etsimen puolen näytön 

tilassa. Käynnistä kamera pyyhkäisemällä uudelleen alaspäin.

 

Kaikki kameran ominaisuudet eivät ole käytettävissä puolen näytön tilassa.

3 Valitse haluamasi kuvaustila. Lisätietoja on kohdassa Kuvaustilat.

4 Ota valokuva koskettamalla .

5 Palaa Galleriaan koskettamalla Palaa.

Videon kuvaaminen

1 Avaa Kamera.

2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse Video.

3 Aloita videon tallentaminen koskettamalla .
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4 Tarkenna kohteeseen tai alueeseen kuvauksen aikana koskettamalla näyttöä. Keskeytä 

tallennus koskettamalla ja jatka sitä koskettamalla .

5 Lopeta tallennus koskettamalla .

 

Kosketa kuvauksen aikana tallentaaksesi sen hetkisen näkymän valokuvana.

Videoasetukset

 

Kauneustilaa ja kuvanvakainta ei voi ottaa käyttöön samaan aikaan.

Kosketa videotallennustilassa  > määrittääksesi seuraavat asetukset:

• Tarkkuus: Määritä videon tarkkuus.

• GPS-merkintä: Näytä paikka, jossa video kuvattiin.

• Ensisijainen tallennuspaikka: Määritä videoiden tallennuksen oletussijainti. Voit valita 

puhelimen sisäisen muistin tai microSD-kortin.

• Kauneustila: Automaattinen kasvojen ehostus tallennuksen aikana. Kauneustilaa ei 

tueta joillain videotarkkuuksilla.

• Kohteen seuranta: Kosketa kohdetta näytössä. Kamera kohdistaa valittuun kohteeseen 

kuvatessaan videon.
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• Kuvanvakain: Minimoi kameran tärinä tallennuksen aikana.

Kameran asetukset

Kosketa kamerasovelluksessa  > voidaksesi määrittää seuraavat asetukset:

• Tarkkuus: Määritä kameran tarkkuus.

• GPS-merkintä: Näytä paikka, jossa valokuva otettiin.

• Ensisijainen tallennuspaikka: Määritä valokuvien tallennuksen oletussijainti. Voit valita 

puhelimen sisäisen muistin tai microSD-kortin.

• Täydellinen selfie: Ota tämä toiminto käyttöön tai poista se käytöstä Kaunista-tilassa 

käyttääksesi automaattista kasvojentunnistusta ja mukauttaaksesi muotokuvan 

ehostusta. Lisätietoja on kohdassa Täydellinen selfie -tila.

• Äänen ohjaus: Ota valokuva puhekomennoilla.

• Äänenvoimakkuuspainikkeen toiminto: Määritä äänenvoimakkuuspainikkeen 

asetukset. Voit valita Suljin, Zoomaus tai Tarkenna.

• Mykistä: Ota tämä ominaisuus käyttöön voidaksesi mykistää kameran. Lakirajoitusten 

takia tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

• Ajastin: Ota tämä ominaisuus käyttöön voidaksesi määrittää itselaukaisimen.

• Kuvaa koskettamalla: Ota valokuva koskettamalla etsintä.

• Kuvaa hymyjä: Kamera ottaa valokuvan automaattisesti tunnistaessaan hymyn.

• Kohteen seuranta: Kosketa kohdetta, johon haluat tarkentaa. Kamera seuraa valittua 

kohdetta ja tarkentaa siihen. Lisätietoja on kohdassa Kohteen seuranta.

• Ultravalokuva: Ota valokuva koskettamalla äänenvoimakkuus alas -painike alas 

kahdesti silloinkin, kun näyttö on lukittu. Lisätietoja on kohdassa Ultravalokuva.

• ISO: Määritä valokuvan ISO. ISO-arvon lisääminen saattaa vähentää valon puutteen tai 

liikkeen aiheuttamaa sumeutta.

• Valkotasapaino: Säädä valokuvan valkotasapainoa. Säädä valkotasapainoa ympäristön 

kirkkauden mukaan.

• Kuvan säätö: Säädä kylläisyyttä, kontrastia ja kirkkautta.
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Valokuvien ja videoiden näyttäminen

Voit katsella seuraavia valokuvia ja videoita Galleriassa:

• Kameralla kuvatut valokuvat ja videot.

• Ystäviesi kanssasi jakamat valokuvat ja videot.

• Tietokoneelta synkronoidut valokuvat ja videot.

• Viesteistä, sähköposteista ja sivustoilta tallennetut valokuvat ja videot sekä 

näyttökuvat.

Avaa Galleria ja kosketa sitten kuvaa näyttääksesi sen koko näytön tilassa. 

Valikkovaihtoehdot on piilotettu katsellessasi valokuvia tai videoita koko näytön tilassa. 

Tuo valikkovaihtoehdot näkyviin koskettamalla mitä tahansa näytön kohtaa. Voit 

suorittaa seuraavat toiminnot:

• Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi: Kun katselet kuvaa koko näytön tilassa, 

kosketa  > Aseta > Taustakuvaksi asettaaksesi sen aloitusnäytön taustakuvaksi.

• Näytä kuvan tiedot: Kosketa näyttääksesi kuvan tiedot, kuten ISO, valotuksen 

korjaus ja tarkkuus.

Näytä valokuvan tiedot

Peittokuvavalikko
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Valokuvien katseleminen aikajärjestyksessä

Siirry Valokuvat-välilehdelle. Valokuvat näytetään automaattisesti aikajärjestyksessä. 

Kosketa  > Asetukset ja kytke Näytä aika-kytkin päälle näyttääksesi valokuvien 

ottamisajan.

Valokuvien katseleminen sijainnin mukaan

Siirry Valokuvat-välilehdelle ja kosketa sitten . Sijaintitiedot sisältävät valokuvat 

näytetään kartalla. Kosketa  > Asetukset ja kytke Näytä sijainti-kytkin päälle 

näyttääksesi valokuvien ottamispaikan.

Diaesityksen toistaminen

Siirry Valokuvat-välilehdelle ja kosketa sitten  > Diaesitys. Pysäytä diaesitys 

koskettamalla näyttöä.

Valokuvien ja videoiden esittäminen albumeittain

Siirry Albumit-välilehdelle. Valokuvat ja videot lisätään automaattisesti oletuskansioon. 

Esimerkiksi kameralla kuvaamasi videot lisätään automaattisesti Kameran videot-

kansioon ja näyttökuvat Kuvakaappaukset-kansioon.

Kuvauspäivämäärä
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Albumien piilottaminen

Voit piilottaa harvoin käytetyt albumit helpottaaksesi selaamista. Voit piilottaa albumin 

siirtymällä Albumit-välilehdelle, koskettamalla  > Piilota albumit ja kytkemällä 

piilotettavan albumin vieressä olevan kytkimen päälle. Kytke albumin vieressä oleva 

kytkin pois päältä tuodaksesi sen taas näkyviin.

Muistiinpanojen lisääminen kuvaan

Galleriassa voit lisätä muistiinpanoja kuviin ja elävöittää niitä.

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa kuvaa, jonka haluat nähdä koko näytön tilassa. Kosketa  > Lisää 

muistiinpano.

3 Kirjoita muistiinpanosi. Voit lisätä kuvat kasetin lukituksen avauskuviin, jotta se 

näytetään lukitusnäytössä.

Valokuvien ja videoiden järjesteleminen

Galleriassa voit järjestellä valokuvia ja videoita siten, että löydät ne nopeasti ja helposti.

Valokuvien ja videoiden lisääminen uuteen albumiin

1 Avaa Galleria.

2 Siirry Albumit-välilehdelle, kosketa ja kirjoita albumin nimi.

3 Valitse kuvat tai videot, jotka haluat lisätä uuteen albumiin, ja kosketa sitten .

4 Valitse, haluatko kopioida vai siirtää valokuvat tai videot uuteen albumiin.

Valokuvien ja videoiden siirtäminen toisiin albumeihin

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa ja pidä pohjassa kuvan tai videon pienoiskuvaa Valokuvat- tai Albumit-

välilehdellä ja valitse siirrettävät tiedostot.
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3 Kosketa ja valitse sitten kohdealbumi tai kosketa luodaksesi uuden albumin ja 

valitse se kohdealbumiksi.

Kuvien ja videoiden poistaminen

Jos muisti on vähissä, voit poistaa ei-toivottuja kuvia ja videoita Galleriasta.

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa ja pidä pohjassa kuvan tai videon pienoiskuvaa Valokuvat tai Albumit-

välilehdellä ja valitse poistettavat tiedostot.

3 Poista valitut tiedostot koskettamalla  > Poista.

Kuvien ja videoiden jakaminen

Galleriassa voit jakaa valokuvia ja videoita ystäviesä kanssa käyttäen erilaisia sovelluksia.

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa ja pidä pohjassa kuvan tai videon pienoiskuvaa Valokuvat- tai Albumit-

välilehdellä ja valitse jaettavat tiedostot.

3 Kosketa , valitse jakamistapa ja jaa tiedostot näytön ohjeiden mukaisesti.

Kuvan muokkaaminen

Galleria-sovelluksessa on tehokas kuvanmuokkaustyökalu, jolla voit elävöittää valokuvia. 

Voti esimerkiksi piirtää graffitia, lisätä vesileimoja ja käyttää erilaisia suodattimia.

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa kuvaa, jonka haluat nähdä koko näytön tilassa. Kosketa muokataksesi 

kuvaa.

3 Valitse kuvan muokkaustyökalu. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:
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• Kierrä kuvaa: Kosketa ja pyyhkäise näyttöä säätääksesi kiertokulmaa. Kosketa Peilikuva 

luodaksesi valokuvasta peilikuvan.

• Rajaa valokuva: Kosketa valitaksesi rajaussuhteen (esimerkiksi 16:9). Vedä 

katkoviivalla piirrettyjä reunoja rajataksesi kuvan haluamasi kokoiseksi.

• Lisää suodatin: Kosketa ja valitse haluamasi suodatin.

• Korosta värejä: Kosketa ja valitse värit, joita haluat korostaa.

• Sumenna kuvaa: Kosketa . Säädä sumennuksen määrää vetämällä liukusäädintä. 

Vedä ympyrä siihen kuvan osaan, jota et halua sumentaa.

• Säädä kuvan parametreja: Kosketa . Voit säätää kirkkautta, kontrastia ja kylläisyyttä 

jne. saadaksesi kuvasi näyttämään eloisammalta.

• Käytä kasvojen ehostustehosteita: Kosketa käyttääksesi kasvojen ehostustehosteita 

kuvan ihmisiin. Voit valita erilaisista ihon ja silmien ehostustehosteista.

• Lisää mosaiikkitehosteita: Kosketa ja valitse haluamasi mosaiikkitehoste.

• Piirrä graffitia: Kosketa valitaksesi pensselin ja värin.

• Lisää vesileima: Kosketa lisätäksesi vesileiman ja personalisoidaksesi kuvaa. Voit 

valita ajan, sijainnin, sään, kuntoilulajin jne.

Näytä ennen ja jälkeen -vertailu
111



Kamera ja Galleria  
• Lisää otsikko: Kosketa ja valitse sitten otsikolle haluamasi tyyppi ja kirjasin. 

Otsikoilla voit tallentaa mielialasi ja ajatuksesi.

QR-koodin skannaaminen kameralla tai 

Gallerialla

QR-koodit ovat nopea ja kätevä tapa saada tietoja. Voit esimerkiksi skannata QR-koodin 

nähdäksesi alennustiedot tai lisätäksesi yhteystietoja. Voit skannata QR-koodin kameralla 

tai skannata puhelimeen tallennetun kuvan QR-koodin Gallerialla.

Kuvan QR-koodin skannaaminen

1 Avaa Galleria.

2 Valitse skannattavan QR-koodin sisältävä kuva näytettäväksi koko näytön tilassa.

3 Kosketa näyttöä. Galleria skannaa QR-koodin automaattisesti.

4 Näytä QR-koodin tiedot koskettamalla Näytä tiedot.

QR-koodin skannaaminen kameralla

1 Avaa Kamera.

2 Rajaa QR-koodi etsimeen. Kamera skannaa QR-koodin automaattisesti.

3 Näytä QR-koodin tiedot koskettamalla Näytä tiedot.
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Musiikki ja videot

Kappaleiden lisääminen puhelimeen

Voit tallentaa kappaleita puhelimeen tai lisätä niitä soittolistalle, jotta voit kuunnella 

musiikkia tien päällä.

Kappaleiden lisääminen puhelimeen:

• Kopioi kappaleita tietokoneesta USB-kaapelin kautta.

• Lataa kappaleita Internetistä.

• Kopioi kappaleita Bluetoothilla. Lisätietoja on kohdassa Tiedostojen lähettäminen ja 

vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä.

• Kopioi kappaleita muista laitteista Wi-Fi Direct -yhteyden kautta. Lisätietoja on 

kohdassa Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Wi-Fi Directillä.

Paikallisen musiikin etsiminen

Voit etsiä suosikkikappaleesi nopeasti hakusanoilla.

1 Avaa Musiikki.

2 Kosketa Paikalliset kappaleet.

3 Kosketa hakeaksesi ja näyttääksesi paikallista musiikkia.

4 Voit järjestellä musiikin kappaleen nimen, artistin, albumin nimen tai kansion mukaan. 

Voit hakea tiettyä kappaletta koskettamalla ja kirjoittamalla kappaleen nimen, 

artistin tai albumin hakuriville.

Etsi paikallista musiikkia

Sekoita

Selaa musiikkia luokittain

Hae paikallista musiikkia

Järjestele musiikki kappaleen 
nimen tai lisäyspäivän mukaan
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Musiikin kuunteleminen

 

Ominaisuudet riippuvat verkko-operaattorista.

1 Avaa Musiikki.

2 Kosketa Paikalliset kappaleet.

3 Toista kappale koskettamalla sitä.

Puhelimen käyttäminen musiikin soittamisen aikana

• Kun kappale soi, poistu musiikin soittonäytöstä keskeyttämättä kappaletta 

koskettamalla Koti. Voit palata musiikin toistonäyttöön avaamalla 

ilmoituspaneelin ja koskettamalla soivaa kappaletta.

• Voit sulkea musiikkisoittimen siirtymällä Oma musiikki-näyttöön ja koskettamalla  

> Sulje sovellus.

• Kosketa soivaa kappaletta palataksesi soittonäyttöön. Voit esittää kappaleluettelon, 

albumin kansikuvan ja sanoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Soittonäytön käyttö

Kosketa soittonäyttöä esittääksesi tai piilottaaksesi valikkokuvakkeet.

Ota kuulokkeiden
DTS-tehosteet käyttöön

Säädä toiston äänenvoimakkuutta

Vaihda toistotilaa Lisää kappale suosikkeihin

Lisää kappale soittolistaan Valikko
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Soittolistan luominen

Voit järjestellä musiikkia luomalla mukautettuja soittolistoja, jotka sisältävät 

suosikkikappaleesi.

1 Avaa Musiikki.

2 Kosketa Soittolistat > Uusi soittolista.

3 Anna soittolistalle nimi ja kosketa Tallenna.

4 Kosketa Lisää. Valitse lisättävät kappaleet ja kosketa .

5 Kosketa kappaleen nimen vierestä. Voit nimetä uudelleen tai poistaa kappaleen 

koskettamalla Nimeä uudelleen tai Poista.

Soittolistan toistaminen

Voit luoda soittolistoja mielialasi tai tilanteen mukaan ja järjestellä musiikkia voidaksesi 

käyttää sitä nopeasti.

1 Avaa Musiikki.

2 Kosketa Soittolistat ja valitse haluamasi soittolista.

3 Aloita toisto koskettamalla kappaletta. Kosketa Satunnaistoista kaikki sekoittaaksesi 

soittolistan kappaleet.

Luo uusi soittolista

Olemassa olevat soittolistat Nimeä uudelleen tai poista soittolista
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Kappaleen asettaminen soittoääneksi

Voit asettaa suosikkikappaleesi viestin tai puhelun soittoääneksi ja siten personoida 

puhelintasi.

 

Ominaisuudet riippuvat verkko-operaattorista.

1 Avaa Musiikki.

2 Paikanna kappale, jonka haluat asettaa soittoääneksi.

3 Kosketa  > Aseta soittoääni kappaleen nimen vierestä. Voit asettaa kappaleen 

puhelun, ilmoituksen tai hälytyksen soittoääneksi.

Videon toistaminen

1 Avaa Videot.

2 Kosketa videota, jonka haluat toistaa.

3 Voit lopettaa videotoiston koskettamalla .

Videon toistonäytössä voit tehdä seuraavat toimet:

• Pikakelaa videota taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

• Säädä näytön kirkkautta pyyhkäisemällä näytön vasenta laitaa ylös- tai alaspäin.

• Säädä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä näytön oikeaa laitaa ylös- tai alaspäin.

Lukitse näyttö

Säädä toistonopeutta

Ota kuulokkeiden 
DTS-tehosteet käyttöön
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Internetin käyttäminen 
Internetin käyttäminen

Internetin käyttö mobiilidatan kautta

Verkko-operaattori veloittaa Internetin käytöstä mobiilidatan kautta.

Ennen kuin käytät mobiilidataa, varmista että sinulla on datayhteyssopimus verkko-

operaattorin kanssa.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > Mobiiliverkko.

3 Kytke Mobiilidata-kytkin päälle ottaaksesi mobiilidatan käyttöön.

 

Jos et tarvitse Internet-yhteyttä, poista mobiilidata käytöstä säästääksesi akkua ja 

vähentääksesi mobiilidatakäyttöä.

Internet-yhteyden muodostaminen Wi-Fillä

Jotta voit muodostaa Internet-yhteyden Wi-Fillä, tarvitset Wi-Fi-tukiaseman.

 

Henkilökohtaiset ja taloudelliset tiedot voivat olla vaarassa, jos muodostat yhteyden 

suojaamattomaan julkiseen Wi-Fi-verkkoon.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Wi-Fi ja kytke sitten Wi-Fi-kytkin päälle. Puhelin luettelee käytettävissä olevat 

Wi-Fi-verkot.

• Wi-Fi-verkkojen etsiminen manuaalisesti: Kosketa Etsi. Puhelin etsii 

käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja.

• Muun kuin luettelossa esiintyvän Wi-Fi-verkon lisääminen: Kosketa Lisää 

verkko. Määritä Wi-Fi-asetukset ja salasana näytön ohjeiden mukaisesti.

3 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden:

• Jos Wi-Fi-verkko ei vaadi salasanaa, puhelin muodostaa yhteyden automaattisesti.
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• Jos verkko on suojattu, syötä langattoman verkon salasana, kun sitä kysytään, ja 

kosketa Yhdistä.

Kun puhelin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, sen tilarivillä näkyy -kuvake. Puhelin 

muistaa aiemmin käytetyt Wi-Fi-verkot ja yhdistää niihin automaattisesti.

Kytkeytyminen Wi-Fi-verkkoon WPS-toiminnon avulla

WPS:llä puhelin voi muodostaa yhteyden WPS-reitittimeen tarvitsematta muistaa 

salasanaa.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Wi-Fi ja kytke sitten Wi-Fi-kytkin päälle.

3 Kosketa  > Lisäasetukset ja toimi seuraavasti:

• Kosketa WPS-yhteys ja paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta.

• Kosketa WPS PIN -yhteys luodaksesi PIN-koodin ja kirjoita PIN-koodi Wi-Fi-

reitittimeen.

Kun puhelin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, sen tilarivillä näkyy -kuvake. Puhelin 

muistaa aiemmin käytetyt Wi-Fi-verkot ja yhdistää niihin automaattisesti.

Vahvimman signaalin Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen

Kun Wi-Fi+ otetaan käyttöön, puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden Wi-Fi-

verkkoon, jonka signaali on vahvin. Jos olet ottanut mobiilidatan käyttöön, puhelin vaihta 

automaattisesti mobiilidatayhteyttä Wi-Fi-signaalin ollessa heikko varmistaakseen, että 

Internet-yhteys säilyy.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > Wi-Fi+.

3 Kosketa Wi-Fi+-asetukset.

4 Kytke Wi-Fi+-kytkin päälle.
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Mobiili-Internetin jakaminen muiden 

laitteiden kanssa

Voit jakaa puhelimen mobiili-Internetyhteyden muiden laitteiden (kuten puhelinten, 

tablettien ja tietokoneiden) kanssa, jos niiltä puuttuu toimiva Internet-yhteys. Tämä 

toiminto käyttää SIM-kortin datayhteyttä. Voit käyttää seuraavia Internetin jakotapoja:

• Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste: Luo kannettava Wi-Fi-tukiasema jakaaksesi mobiili-

Internetin muiden laitteiden kanssa.

• Verkon jakaminen Bluetoothin kautta: Jaa puhelimen mobiilidatayhteys muiden 

laitteiden kanssa Bluetooth-yhteyden avulla.

• Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta: Voit jakaa puhelimen mobiili-

Internetyhteyden tietokoneen kanssa USB-kaapelilla.

Mobiili-Internetin jakaminen kannettavalla Wi-Fi-tukiasemalla

Voit määrittää kannettavan Wi-Fi-tukiaseman jakaaksesi puhelimen Internet-yhteyden 

muiden laitteiden kanssa. Jaettuun Bluetooth-yhteyteen verrattuna kannettava Wi-Fi-

tukiasema tukee nopeampaa ja laajakattoisempaa yhteyttä mutta kuluttaa enemmän 

virtaa.

 

Tarkista, että mobiilidata on käytössä puhelimessa. Lisätietoja on kohdassa 

Internetin käyttö mobiilidatan kautta.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys.
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3 Kosketa Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste ja kytke sitten Wi-Fi-tukiasemakytkin päälle.

Kun olet ottanut henkilökohtaisen Wi-Fi-tukiaseman käyttöön, puhelimen tilarivillä näkyy 

-kuvake.

4 Kosketa Määritä Wi-Fi-yhteyspisteen asetukset näyttääksesi tukiaseman nimen, 

suojausasetukset ja salasanan tai muuttaaksesi niitä ja kosketa sitten Tallenna.

• Miten muutan tukiaseman nimen? Verkon SSID on tukiaseman nimi. Oletuksena 

tähän käytetään puhelimen mallia. Voit muuttaa nimen manuaalisesti helpommin 

muistettavaksi.

• Miten muutan tukiaseman suojausasetuksia? Kosketa Suojaus määrittääksesi 

tukiaseman suojausasetukset. Puhelin käyttää oletuksena WPA2 PSK -salausta. 

Muut laitteet tarvitsevat salasanan muodostaakseen yhteyden tukiasemaan. Jos 

valitset Ei mitään, laitteet eivät tarvitseva salasanaa muodostaakseen yhteyden 

tukiasemaan.

• Miten määritän helposti muistettavan salasanan? Puhelin luo tukiaseman 

salasanan satunnaisesti. Valitse suojaussyistä salasana, jota ei ole helppo arvata, ja 

vaihda se säännöllisesti.

• Miten määritän yhteyksien suurimman sallitun määrän? Kosketa Yhteyksien 

sallittu enimmäismäärä ja vaihda yhteyksien suurin sallittu määrä. Oletuksena 

puhelin sallii kahdeksan laitteen muodostavan yhteyden tukiasemaan 

samanaikaisesti.

Sinun on tiedettävä tukiaseman nimi ja salasana, jotta voit muodostaa siihen yhteyden 

muilla laitteilla.
 

Miten rajoitan muiden laitteiden datakiintiötä? Kosketa Dataraja Kannettava Wi-

Fi-yhteyspiste-näytössä ja määritä datakiintiö näytön ohjeiden mukaisesti. Jos 

yhdistetty laite ylittää kiintiön, puhelin poistaa Wi-Fi-tukiaseman käytöstä.

Mobiili-Internetin jakaminen tietokoneen kanssa jaetulla USB-

yhteydellä

Voit jakaa puhelimen mobiili-Internetyhteyden tietokoneen kanssa USB-kaapelilla. Tästä 

on hyötyä, jos tietokoneen Internet-yhteys lakkaa toimimasta.

 

•Tarkista, että mobiilidata on käytössä puhelimessa. Lisätietoja on kohdassa 

Internetin käyttö mobiilidatan kautta.
120



Internetin käyttäminen 
•Tietokoneen käyttöjärjestelmästä riippuen, sinua voidaan vaatia asentamaan 

puhelinohjaimet tietokoneeseen tai muodostamaan verkkoyhteys, jotta voit 

käyttää jaettua USB-yhteyttä. Viittaa käyttöjärjestelmän ohjeisiin.

1 Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2 Avaa Asetukset.

3 Kosketa Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys.

4 Kytke Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta-kytkin päälle jakaaksesi 

mobiilidatayhteytesi.

Kun olet ottanut jaetun USB-yhteyden käyttöön, puhelimen tilarivillä näkyy -kuvake. 

Voit nyt käyttää Internetiä tietokoneella.

 

Puhelimen USB-muistitoimintoa ei voi käyttää, kun puhelin on jaetussa USB-

yhteystilassa.

Mobiili-Internetin jakaminen muiden laitteiden kanssa jaetun 

Bluetooth-yhteyden kautta

Jaetulla Bluetooth-yhteydellä voit muuttaa puhelimen langattomaksi reitittimeksi ja jakaa 

Internet-yhteyden muiden laitteiden kanssa. Tällä toiminnolla Internet-yhteys on 

suhteellisen hidas ja sen käyttöetäisyys on enintään 10 m, mutta se kuluttaa vähemmän 

virtaa kuin henkilökohtainen Wi-Fi-tukiasema.

 

Tarkista, että sinulla on datayhteyssopimus verkko-operaattorin kanssa. Lisätietoja 

on kohdassa Internetin käyttö mobiilidatan kautta.
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1 Luo Bluetooth-yhteys kahden puhelimen välille ja tarkista, että niiden välillä on 

laitepari. Katso lisätietoja kohdasta Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin 

muodostaminen puhelimen ja toisen laitteen välille.

2 Avaa Asetukset.

3 Kosketa Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys.

4 Kytke Verkon jakaminen Bluetoothin kautta-kytkin päälle jakaaksesi 

mobiilidatayhteytesi.

Kun olet ottanut jaetun Bluetooth-yhteyden käyttöön, puhelimen tilarivillä näkyy -

kuvake. Muut laitteet voivat nyt muodostaa yhteyden ja käyttää mobiilidatayhteyttä.

Tietojen siirtäminen Bluetooth-yhteyden 

avulla

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen puhelimen 

ja toisen laitteen välille

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Bluetooth.

3 Kosketa Ota Bluetooth-yhteys käyttöön-kytkintä. Puhelin etsii ja näyttää lähellä olevat 

Bluetooth-laitteet automaattisesti.

4 Valitse laite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja noudata näytön ohjeita.
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Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-

yhteydellä

Tarkista, että puhelimet ovat muodostaneet laiteparin, ennen kuin yrität siirtää 

tiedostoja.

• Tiedostojen lähettäminen: Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa, jonka haluat 

lähettää, ja kosketa Jaa > Bluetooth. Puhelin etsii lähellä olevia laitteita 

automaattisesti. Valitse vastaanottava laite.

• Tiedostojen vastaanottaminen: Kun toinen laite yrittää lähettää sinulle tiedostoja 

Bluetoothilla, valitse Hyväksy avautuvasta kehoitteesta. Avaa ilmoituspaneeli 

nähdäksesi tiedoston siirron edistyminen.

Bluetooth-laitteiden laitepariyhteyden poistaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kytke Bluetooth pois päältä.

3 Kytke Ota Bluetooth-yhteys käyttöön-kytkin päälle.

4 Kosketa laiteparin vierestä ja kosketa sitten Poista laitepariyhteys.

Bluetooth-nimen vaihtaminen

Oletuksena laitenimenä näytetään puhelimen malli, kun Bluetooth on käytössä. Voit 

vaihtaa nimen helpommin tunnistettavaksi.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Bluetooth > Laitteen nimi.

3 Nimeä puhelin uudelleen ja kosketa Kyllä.

Tiedostojen siirtäminen Wi-Fi Directin avulla

Wi-Fi Directillä voit siirtää valokuvia, verkkosivuja ja yhteystietoja kahden puhelimen 

välillä muodostamatta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi Direct vastaa Bluetoothia mutta on 

nopeampi, joten se soveltuu suurempien tiedostojen, kuten videoiden, siirtämiseen.

 

•Wi-Fi Directillä voidaan siirtää tietoja ainoastaan kahden Huawei-laitteen välillä.
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•Tarkista, että molemmat laitteet tukevat Wi-Fi Directiä.

Kahden puhelimen kytkeminen Wi-Fi Direct -toiminnolla

Jotta voit siirtää tietoja langattomasti kahden puhelimen välillä, sinun on muodostettava 

Wi-Fi Direct -yhteys.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Wi-Fi ja kytke sitten Wi-Fi-kytkin päälle.

3 Kosketa Wi-Fi Direct. Varmista, että Wi-Fi Direct on käytössä toisessakin 

puhelimessa.

4 Kun puhelimesi paikantaa toisen puhelimen, valitse se. Luo Wi-Fi Direct -yhteys 

puhelinten välille noudattamalla näytön ohjeita.

Voit purkaa Wi-Fi Direct -yhteyden valitsemalla avataksesi Wi-Fi Direct-näytön. 

Valitse puhelin, jonka yhteyden halaut purkaa, ja pura yhteys koskettamalla Kyllä.

Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Wi-Fi Directillä

Voit jakaa tiedostoja kahden puhelimen välillä muodostamalla Wi-Fi Direct -yhteyden.

 

Tämä ominaisuus edellyttää Wi-Fi-verkkoyhteyttä. Varmista, että Wi-Fi on otettu 

käyttöön kummassakin puhelimessa.

1 Avaa Galleria ja valitse lähetettävä kuva.
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2 Kosketa Jaa > Wi-Fi Direct. Odota, kunnes vastaanottava laite paikannetaan, ja valitse 

se.

Jos vastaanottavaa laitetta ei paikanneta, tarkista että Wi-Fi on käytössä.

3 Kun näyttöön tulee Tiedostonsiirto-valintaikkuna, valitse vastaanottavassa laitteessa  

Hyväksy vastaanottaaksesi tiedostot.

Voit tarkistaa tiedoston siirron edistymisen avaamalla ilmoituspaneelin ja koskettamalla 

Ilmoitukset.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletuksena puhelimen sisäisen muistin Wi-Fi Direct 

-kansioon.

Tietojen siirtäminen puhelimen ja 

tietokoneen välillä

Katsele puhelimeen tallennettuja valokuvia tietokoneella tai siirrä tietoja puhelimen ja 

tietokoneen välillä.

Lisätietoja on kohdassa Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä.

Tietojen siirtäminen puhelimen ja USB-

tallennusvälineen välillä

Voit kytkeä puhelimen suoraan USB-tallennuslaitteeseen ja siirtää tiedostoja USB OTG 

(On-The-Go) -kaapelilla. Yhteensopiviin USB-tallennusvälineisiin kuuluvat USB-

muistitikut, kortinlukijat ja puhelimet, joissa on microSD-kortti.

 

•Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan puhelimissa, jotka tukevat USB OTG -

kaapeleita.

•Käytä Huawein sertifioimaa USB OTG -kaapelia. Voit hankkia kaapelin laitteen 

myyjältä.
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Datan siirtäminen puhelimen ja microSD-kortin välillä

USB OTG -kaapelilla voit käyttää toisen puhelimen microSD-kortin tietoja ilman 

tietokonetta.

 

Varmista, että puhelimessa, johon haluat yhdistää, on microSD-kortti.

1 Yhdistä toiseen puhelimeen USB OTG -kaapelilla ja USB-datakaapelilla.

2 Valitse toisen puhelimen USB-yhteystilaksi USB-muistitikku.

3 Voit selata microSD-kortin tietoja koskettamalla  > Paikalliset > USB-asema:. Voit 

valita ja kopioida tietoja kohdekansioon. Lisätietoja on kohdassa Tiedostojen 

kopiointi, siirtäminen ja poistaminen. 

4 Kun lopetat selaamisen, kosketa Asetukset > Lisäasetukset > Muisti ja tallennustila > 

USB-asema: > Poista.

5 Irrota USB OTG ja USB-datakaapeli molemmista puhelimista.

USB OTG -kaapeli

USB-kaapeli
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Tietojen siirtäminen puhelimen ja USB-tallennusvälineen välillä

Puhelin voi käyttää USB-muistitikkujen, kortinlukijoiden ja muiden tallennuslaitteiden 

tietoja suoraan USB OTG -kaapelilla.

1 Kytke puhelin USB-muistitikkuun USB OTG -kaapelilla.

2 Kosketa  > Paikalliset > USB-asema: selataksesi USB-muistitikun tietoja. Voit valita 

ja kopioida tietoja kohdekansioon. Lisätietoja on kohdassa Tiedostojen kopiointi, 

siirtäminen ja poistaminen.

3 Kun lopetat selaamisen, kosketa Asetukset > Lisäasetukset > Muisti ja tallennustila > 

USB-asema: > Poista.

4 Irrota USB OTG -kaapeli puhelimesta ja USB-muistitikusta.

USB OTG -kaapeli
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Moninäyattö

Jaa multimediasisältöä ystäviesi ja perheenjäseniesi kanssa. Moninäytössä voit 

muodostaa langattoman yhteyden TV:hen tai näyttöön ja näyttää valokuvasi, videosi tai 

pelisi.

Entä jos TV:ni ei tue moninäyttöä? Kunhan TV:si tukee HDMI:tä, voit hankkia Android TV 

Boxin tai vastaavan langattoman laitteen, jotta voit näyttää puhelimen sisällön TV:ssä.

Avaa Asetukset. Kosketa Lisäasetukset > MirrorShare ja valitse vastaanottava laite.

 

Lisätietoja on TV-boxin käyttöohjeissa.

Tietojen siirtäminen puhelinten välillä 

NFC:llä

NFC:llä voit jakaa tietoja nopeasti kahden puhelimen välillä. Voit jakaa valokuvia, 

videoita, sivustoja ja yhteystietoja asettamalla kaksi puhelinta selätysten.

 

Tämä toiminto on käytettävissä vain puhelimissa, jotka tukevat NFC-ominaisuutta.

NFC:n ottaminen käyttöön

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > NFC.

3 Kytke NFC-kytkin päälle.

4 Kytke Huawei Beam-kytkin päälle.

Verkkosivustojen ja yhteystietojen jakaminen NFC:llä

Ennen kuin jaat tietoja, varmista, että kumpikaan puhelin ei ole lukittu ja että NFC ja 

Huawei Beam ovat käytössä.

1 Valitse verkkosivu tai yhteystieto, jonka haluat jakaa.

2 Pitele matkapuhelintasi ja vastaanottavaa laitetta selätysten. Kun yhteys on 

muodostettu, kuulet merkkiäänen, ja jakamasi sisältö kutistuu näytössä.
128



Internetin käyttäminen 
3 Jaa tiedot toisen laitteen kanssa noudattamalla näytön ohjeita ja koskettamalla 

näyttöä.
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Varmuuskopiointi ja palauttaminen  
Varmuuskopiointi ja 

palauttaminen

Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen 

Backup-sovelluksella

Helpot varmuuskopiot auttavat takaamaan, että et koskaan menetä tietojasi. Voit 

kopioida tietoja puhelimen sisäiseen muistiin tai microSD-kortille paikallisella 

varmuuskopiolla.

 

Ominaisuudet riippuvat verkko-operaattorista.

Tietojen varmuuskopioiminen paikalliseen muistiin

1 Avaa Varmuuskopiointi.

2 Kosketa Salaa varmuuskopiodatasi.

Luo uusi varmuuskopio

Varmuuskopiointihistoria

Lisää asetuksia

Salasanasuojaus
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3 Valitse varmuuskopioitavat tiedot ja suorita varmuuskopiointi näytön ohjaiden 

mukaisesti.

 

Jos tietojen salaus on valittu, anna pyydettäessä salasana ja varmista, että muistat 

sen.

 

Varmuuskopioidut tiedot tallennetaan oletusarvoisesti Tiedostot-sovelluksen 

HuaweiBackup-kansioon.

Tietojen palauttaminen paikallisesta muistista

1 Avaa Varmuuskopiointi.

2 Valitse varmuuskopio, jonka haluat palauttaa.

 

Jos varmuuskopiotiedosto on salattu, syötä salasana, kun sitä kysytään.

3 Valitse palautettavat tiedot ja kosketa Palauta.

Tehdasasetusten palauttaminen

Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen poistaa puhelimen muistista kaikki 

henkilökohtaiset tiedot, mukaan lukien tilitiedot, järjestelmä- ja sovellusasetukset ja 

ladatut sovellukset.

 

Varmuuskopioi tärkeät tiedot puhelimesta ennen tehdasasetusten palauttamista. 

Lisätietoja on kohdassa Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen Backup-

sovelluksella.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Varmuuskopioi ja palauta > Tehdasasetuksien palauttaminen.

3 Valitse, haluatko alustaa sisäisen muistin, ja kosketa sitten Palauta tehdasasetukset.

 

Jos valitset Pyyhi sisäinen tallennustila, sisäisestä muistista poistetaan kaikki 

tiedostot, kuten musiikki ja kuvat.

4 Palauta puhelimen tehdasasetukset koskettamalla Palauta tehdasasetukset. Puhelin 

käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun tämä on suoritettu.
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Puhelimen päivittäminen

Päivitä puhelin tuoreimpaan järjestelmäversioon saadaksesi parhaan 

käyttäjäkokemuksen.

 

•Puhelimen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla 

voi tehdä puhelimesta käyttökelvottoman tai vaarantaa henkilötietosi. On 

suositeltavaa päivittää puhelimen online-päivitysominaisuuden kautta tai ladata 

viralliset päivityspaketit Huawein viralliselta verkkosivustolta.

•Järjestelmäpäivitys voi poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot. Suosittelemme 

tärkeiden tietojen varmuuskopioimista ennen puhelimen päivittämistä.

•Kun suoritat päivityksen, varmista että puhelimen akussa on vähintään 20 % 

latausta jäljellä.

•Kun olet suorittanut päivityksen, saatat huomata, että jotkut kolmannen osapuolen 

sovellukset eivät ole yhteensopivia järjestelmän kanssa – esimerkiksi 

verkkopankkisovellukset ja pelit. Tämä johtuu siitä, että kolmannen osapuolen 

ohjelmoijilta kestää jonkin aikaa tuottaa päivitetty versio uudelle Android-

julkaisulle. Odota, kunnes sovelluksesta julkaistaan uudempi versio.

 

Voit tarkistaa puhelimen versionumeron koskettamalla Asetukset > Tietoja 

puhelimesta > Ohjelmistoversion numero.

OTA-päivitykset

Kun uusi järjestelmäpäivitys julkaistaan, sinua pyydetään lataamaan ja asentamaan uusin 

versio. Valitse OTA-päivitys suorittaaksesi päivitykset nopeasti ja turvallisesti.

 

Varmista ennen päivitystä, että puhelimella on Internet-yhteys. Muodosta yhteys Wi-

Fi-verkkoon ennen päivitystä, jotta siitä ei koidu datayhteyskustannuksia.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Päivittäjä. Puhelin tarkistaa päivitysten saatavuuden automaattisesti.

3 Lataa päivityspaketti valitsemalla tuorein versio.

4 Kun lataus on päättynyt, kosketa Käynnistä uud. ja päivitä. Päivitykseen saattaa kulua 

jonkin aikaa. Älä käytä puhelinta, ennen kuin päivitys on suoritettu. Puhelin käynnistyy 

automaattisesti uudelleen, kun päivitys on valmis.
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Tiedostonhallinta

Tiedostojen esittäminen

Tiedostojen esitys luokittain

Jos haluat pitää tiedostosi järjestyksessä, voit avata Tiedostot-välilehden kohdassa 

Luokat. Tiedostot järjestellään automaattisesti eri luokkiin.

Tiedostojen löytäminen nopeasti

Jos tiedostot ovat sotkusia, haulla voit löytää etsimäsi nopeasti.

1 Avaa Tiedostot.

2 Ollessasi Paikalliset-välilehdellä kosketa Sisäinen muisti tai SD-kortti:.

3 Kosketa ja anna sitten tiedoston nimi tai hakusanat. Hakutulokset näytetään 

hakurivin alla.

Tiedostojen lajittelu

Jos tiedostot ovat sekaisin, voit lajitella tiedostot tyypin, nimen, koon tai päivämäärän 

perusteella järjestelyominaisuudella.

1 Avaa Tiedostot.

2 Ollessasi Paikalliset-välilehdellä kosketa Sisäinen muisti tai SD-kortti:.

3 Kosketa ja lajittele sitten tiedostot tyypin, nimen, koon tai päivämäärän mukaan.

Kirjanmerkin lisääminen

Lisää kirjanmerkki tiedostoon, jos sinun on päästävä tiettyihin tiedostoihin nopeasti 

mutta et halua täyttää aloitusnäyttöä pikavalinnoilla.

1 Avaa Tiedostot.

2 Kosketa ja pidä pohjassa Paikalliset-välilehdellä kohdetiedostoa tai -kansiota ja 

kosketa sitten  > Lisää kirjanmerkki.
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3 Ollessasi Luokat-välilehdellä kosketa Kirjanmerkit nähdäksesi kirjanmerkityt tiedostot 

ja käyttääksesi niitä.

Tiedostopikavalintojen luominen aloitusnäyttöön

Voit luoda aloitusnäyttöön pikavalinnan usein käytetyille tiedostoille, jotta voit käyttää 

niitä helposti.

1 Avaa Tiedostot.

2 Ollessasi Paikalliset-välilehdellä kosketa Sisäinen muisti tai SD-kortti:.

3 Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa, jolle haluat luoda pikavalinnan, ja kosketa sitten 

 > Luo työpöydän pikavalikko.

Tiedostojen jakaminen

Jos sinulla on kiinnostava valokuva tai video, voit jakaa sen yhteisömediassa tai ystävien 

kanssa Tiedostot-toiminnolla.

1 Avaa Tiedostot.

2 Ollessasi Paikalliset-välilehdellä kosketa Sisäinen muisti tai SD-kortti:.

3 Valitse jaettavat tiedostot ja kosketa sitten  > Jaa.

4 Valitse jakamistapa ja jaa tiedostot näytön ohjeiden mukaisesti.

Kansioiden luominen

Luo kansioita ja siirrä tiedostoja niiden sisään pitääksesi puhelimesi järjestyksessä.

1 Avaa Tiedostot.

2 Ollessasi Paikalliset-välilehdellä kosketa Sisäinen muisti tai SD-kortti:.

3 Kosketa , kirjoita uuden kansion nimi ja kosketa sitten Tallenna.
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Tiedostojen nimeäminen uudelleen

Anna tiedostoille selkeät nimet, jotta löydät ne nopeammin.

1 Avaa Tiedostot.

2 Ollessasi Paikalliset-välilehdellä kosketa Sisäinen muisti tai SD-kortti:.

3 Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa tai kansiota, jonka haluat nimetä uudelleen, ja 

kosketa sitten  > Nimeä uudelleen.

4 Nimeä tiedosto tai kansio uudelleen ja kosketa OK.

Tiedostojen kopiointi, siirtäminen ja 

poistaminen

1 Avaa Tiedostot.

2 Ollessasi Paikalliset-välilehdellä kosketa Sisäinen muisti tai SD-kortti:.

3 Valitse kopioitavat, siirrettävät tai poistettavat tiedostot. Voit suorittaa seuraavat 

toiminnot:

• Kopioi tiedostot kohdekansioon: Kosketa , valitse kohdekansio ja kosketa 

sitten .

• Siirrä tiedostot kohdekansioon: Kosketa , valitse kohdekansio ja kosketa 

sitten .

• Poista tiedostot: Kosketa  > Poista.

Arkistojen luominen tai purkaminen

Voit yhdistää useita tiedostoja yhdeksi zip-arkistoksi. Tämä muoto käyttää vähemmän 

muistitilaa ja on helppo jakaa.

1 Avaa Tiedostot.

2 Ollessasi Paikalliset-välilehdellä kosketa Sisäinen muisti tai SD-kortti:.
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3 Valitse arkistoon lisättävät tiedostot ja kansiot ja kosketa  > Pakkaa.

4 Valitse arkiston sijainti. Valitut tiedostot pakataan zip-arkistoon, joka nimetään 

automaattisesti.

 

Voit purkaa arkiston koskettamalla ja pitämällä pohjassa arkistotiedostoa ja 

koskettamalla sitten  > Pura kohteeseen. Valitse, minne arkisto puretaan.

Pienten kuvien pois jättäminen

Kun katselet kuvia, huomaat että Tiedostot näyttää myös monia kuvia välimuistista ja 

pienoiskuvia sivustoista, joilla olet käynyt. Voit jättää nämä kuvat pois tehdäksesi 

katselukokemuksesta selkeämmän.

1 Avaa Tiedostot.

2 Kosketa  > Asetukset ja kytke sitten Suodata pienet kuvat-kytkin päälle estääksesi 

30 kt:a pienempiä tiedostoja näkymästä.

Yksityisten tiedostojen tallentaminen 

kassakaappiin

Pidä uteliaat katseet poissa ottamalla kassakaapin käyttöön, määrittämällä salasanan ja 

siirtämällä tiedostoja kassakaappiin salataksesi ne. Voit aina poistaa ne kassakaapista 

myöhemmin.

1 Avaa Tiedostot.

2 Ollessasi Luokat- tai Paikalliset-välilehdellä kosketa Turvallinen.

3 Kosketa Ota käyttöön määrittääksesi kassakaapin tallennuspaikka.

4 Määritä salasana ja turvakysymys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ja avaa sitten 

kassakaappi koskettamalla Valmis.

5 Kosketa . Valitse tiedostot näytön ohjeiden mukaisesti ja lisää ne kassakaappiin 

koskettamalla .
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• Tiedostojen poistaminen kassakaapista: Avaa kassakaapissa kansio, joka sisältää 

poistettavat tiedostot. Kosketa ja pidä pohjassa jotain tiedostoa, valitse siirrettävät 

tiedostot ja kosketa sitten .

• Kassakaapin tuhoaminen: Kosketa kassakaapissa Asetukset > Tuhoa kassakaappi. 

Poista tiedostot kassakaapista ja tuhoa se näytön ohjeiden mukaisesti.

• Kassakaapin salasanan vaihtaminen: Kosketa kassakaapissa Asetukset > Vaihda 

salasana. Vaihda kassakaapin salasana näytön ohjeiden mukaisesti.

Tietokoneelta jaettujen tiedostojen 

katseleminen puhelimessa

Voit käyttää Tiedostot-ominaisuuden verkkonaapurusto-ominaisuutta katsellaksesi 

tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja.

1 Yhdistä tietokone ja puhelin samaan Wi-Fi-verkkoon. Lisätietoja puhelimen 

yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon on kohdassa Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-

verkkoon.

2 Ota tietokoneessa jakaminen käyttöön tiedostoille, joita haluat käyttää puhelimella. 

Lisätietoja tiedostojen jakamisesta tietokoneella on käyttöjärjestelmän ohjeissa.

3 Avaa puhelimessa Tiedostot.

4 Ollessasi Paikalliset-välilehdellä näytä paikallisverkossa olevat laitteet koskettamalla 

Verkkonaapurusto.
 

Jos luettelossa ei ole laitteita, päivitä luettelo koskettamalla . Jos laitteita ei 

vieläkään näy, palaa vaiheeseen 1 ja tarkista, että tietokone ja puhelin on yhdistetty 

samaan Wi-Fi-verkkoon.

5 Valitse tietokone, johon haluat muodostaa yhteyden, ja anna 

kirjautumiskäyttäjätunnus ja salasana. Kirjauduttuasi sisään voit katsella 

tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja puhelimella.

Pura yhteys palaamalla verkkonaapurustoluetteloon ja kosketa ja pidä pohjassa 

tietokonetta, johon olet yhteydessä.

 

Voit myös käyttää TV-boksin tai reitittimen jaettuja tiedostoja verkkonaapurustolla, 

jos tätä ominaisuutta tuetaan.
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Virranhallinta

Virrankäytön valvominen

Jos puhelimen akun kesto on liian lyhyt, Phone Manaterilla voit selvittää, miten voit 

säästää virtaa.

1 Avaa Puhelimen hallinta.

2 Kosketa Akun hallinta > Optimoi. Puhelin tarkistaa virrankulutusongelmat ja optimoi 

suorituskyvyn automaattisesti.

 

Jos haluat vähentää virrankulutusta tätäkin enemmän, viittaa kohtaan Optimoitavissa 

olevat ongelmat. Säädä virta-asetuksia manuaalisesti valitsemalla Avaa tai Optimoi.

3 Voit poistua koskettamalla Valmis.

Virrankäytön esittäminen

Phone Managerilla voit nopeasti paikantaa ja sulkea sovellukset, jotka käyttävät liikaa 

akkuvirtaa.

Avaa Puhelimen hallinta ja kosketa Akun hallinta. Voit määrittää seuraavat 

asetukset:

Akun varausta jäljellä

Lisää virransäästöasetuksia

Kosketa nähdäksesi 
yksityiskohtaiset akunkäyttötilastot
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• Kosketa Virrankäytön palomuuri (paljon virtaa vaativat sovellukset) näyttääksesi paljon 

virtaa kuluttavat taustasovellukset. Valitse suljettavat sovellukset ja sulje ne 

koskettamalla .

• Kosketa Kulutustaso nähdäksesi, mitkä puhelimen laitteet ja ohjelmistot käyttävät 

eniten virtaa. Valitse suljettavat sovellukset ja sulje ne koskettamalla .

 

Ilmoituspaneeliin tulee ilmoitus, kun paljon virtaa kuluttavat sovellukset ovat 

toiminnassa taustalla. Jos et halua näitä ilmoituksia, kosketa ja kytke 

Virtatehokas kehote-kytkin pois päältä.

Ultravirransäästön käyttöönotto

Jos odotat tärkeää puhelua mutta puhelimen akku on vähissä, ota ultravirransäästö 

käyttöön Phone Managerissa. Se poistaa käytöstä kaiken muun paitsi tärkeät puhelut, 

tekstiviestit ja yhteystietotoiminnot ja pidentää siten akun kestoa.

Avaa Puhelimen hallinta. Valitse Akun hallinta > Virtasuunnitelma > Ultra ja valitse 

sitten  > Käyttöön.

Kosketa Poistu poistaaksesi ultravirransäästön käytöstä.

Taustasovellusten sulkeminen näytön ollessa 

lukittu

Voit säästää virtaa tehokkaasti sulkemalla taustasovelluksia aina, kun näyttö lukitaan.

1 Avaa Puhelimen hallinta.

2 Kosketa  > Suojatut sovellukset.

Ota valittu virransäästötila käyttöön

Valitse sopiva virransäästötila
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3 Kytke ei-välttämättömien sovellusten kytkimet pois estääksesi niitä toimimasta näytön 

ollessa lukittu.

 

Jos haluat, että sovellus jatkaa toimintaa kun näyttö lukitaan (kuten varmuuskopiota 

tekevä varmuuskopiointisovellus), kytke sen sovelluksen kytkin päälle.

Lukitse näyttö painamalla virtapainiketta. Puhelin sulkee kaikki taustasovellukset 

suojattuja sovelluksia lukuunottamatta.

Taustasovellusten Internet-käytön estäminen

Verkkosovellusten hallinnalla voit estää tiettyjä sovelluksia muodostamasta Internet-

yhteyttä ja käyttämästä datakiintiötä.

1 Avaa Puhelimen hallinta.

2 Kosketa Liikenteen hallinta > Verkkosovellukset.

3 Vaihda Asennetut sovellukset- ja Järjestelmäsovellukset-välilehden välillä 

määrittääksesi yksittäisten sovellusten Internet-käyttöoikeudet. Kosketa 

määrittääksesi, mitkä sovellukset saavat käyttää Internetiä verkkovierailun aikana.

Jos poistat sovelluksen Internet-käyttöoikeuden, sinulta kysytään seuraavan kerran sen 

avatessasi, haluatko myöntää Internet-käyttöoikeuden.

Valitse Internet-
käyttöoikeudet eränä

Valitse sovellustyyppi

Internetin 
lisäkäyttöoikeudet
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Näyttö- ja ääniasetusten määrittäminen

Voit säästää virtaa optimoimalla puhelimen näyttö- ja ääniasetukset.

Kohdassa Näyttöasetusten määrittäminen kerrotaan, miten voit säästää virtaa 

poistamalla käytöstä Daydream-ominaisuuden, sammuttamalla merkkivalon ja 

vähentämällä näytön kirkkautta ja lyhentämällä näytön sammutusaikaa.

Kohdassa Ääniasetukset kerrotaan, miten voit säästää virtaa poistamalla käytöstä 

tarpeettomat ääni- ja värinähälytykset.
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Phone Manager – puhelimen 

suojausta kellon ympäri

Phone Manager auttaa vapauttamaan tilaa puhelimessa, estämään roskaposteja ja -

puheluita ja estämään paljon virtaa käyttäviä sovelluksia toimimasta taustalla.

Phone Manager on ilmainen järjestelmänhallintasovellus, jonka avulla voit suojata ja 

hallita puhelintasi paremmin. Phone Managerilla voit suorittaa seuraavat:

• Etsi ongelmia ja siivoa roskat optimoidaksesi järjestelmän.

• Ota käyttöön virransäästötilan puhelimen valmiusajan maksimoimiseksi.

• Estä ei-toivotut puhelut, viestit ja ilmoitukset.

 

Phone Managerin käytettävyys ja sen tarjoamat palvelut riippuvat maasta/alueesta ja 

verkko-operaattorista.

Järjestelmän optimointi

Phone Managerilla voit nopeuttaa puhelinta ja optimoida sen suorituskyvyn.

Kattavan skannauksen suorittaminen

Avaa Puhelimen hallinta. Puhelin suorittaa kattavan skannauksen automaattisesti. 

Siivoa järjestelmän roskat, optimoi järjestelmän suorituskyky ja poista haavoittuvaisuudet 

näytön ohjeiden mukaan.

Puhelimen siivoaminen

1 Avaa Puhelimen hallinta.
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2 Kosketa Järjestelmän optimointi etsiäksesi ja poistaaksesi välimuistin sovellustiedot ja 

järjestelmän roskat.
 

Poista tiedostoja manuaalisesti ja määritä asetukset näytön ohjeiden mukaisest.

3 Voit poistua koskettamalla Valmis.

Tiedonkäytön hallinta

Phone Manager sisältää tiedonhallintaominaisuuden, jolla voit valvoa datakäyttöä ja 

estää kuukausikiintiön ylityksen.

Avaa Puhelimen hallinta ja kosketa Liikenteen hallinta. Voit esittää yksityiskohtaiset 

datakäyttötilastot ja määrittää seuraavat asetukset:

Määritä automaattinen 
siivous ja muistutukset

Poistu siivouksesta

Siivoa tiedostoja ja poista
sovelluksia tyypin mukaan

Poista sovellusten käyttötietueet

Datan käyttötiedot

Anna datasopimus ja määritä
datakäytön muistutukset

Näytä ja määritä datakäyttö 
kullekin SIM-kortille
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• Liikennemuistutusasetukset: Syötä datasopimuksen tiedot ja määritä datakäytön 

muistutukset.

• Liikennekäytön sijoitus: Näytä sovelluskohtainen datakäyttö.

• Verkkosovellukset: Hallinnoi sovellusten Internet-käyttöoikeuksia. Sulje tarpeettomat 

taustasovellukset, jotka käyttävät Internetiä, vähentääksesi datakäyttöä ja 

virrankulutusta. Lisätietoja on kohdassa Taustasovellusten Internet-käytön estäminen.

• Mobiiliverkon asennus tai Matkaviestinverkon asetukset: Määritä mobiilitukiaseman 

tai mobiiliverkkoyhteyden asetukset.

Häirinnänestosuodatin

Phone Manager sisältää häirinnänestosuodattimen ja ilmoituskeskuksen, joilla voit estää 

roskapuhelut ja roskapostit ja ei-toivotut push-ilmoitukset.

Avaa Puhelimen hallinta. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Kosketa Häirinnänesto >  ja noudata näytön ohjeita määrittääksesi puheluiden 

mustan tai valkoisen listan, avainsanat ja roskapostiasetukset.

• Kosketa Ilmoituskeskus ja valitse sovellus määrittääksesi sen ilmoitusluvat ja -

asetukset.

Akunhallinta

Phone Manager sisältää akunhallintaominaisuuden, jolla voit säästää virtaa ollessasi 

liikkeellä ja estää tärkeitä puheluita ja viestejä jäämästä huomaamatta.

Avaa Puhelimen hallinta ja kosketa Akun hallinta. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Tarkista puhelimen virrankulutus ja pidennä puhelimen valmiusaikaa. Lisätietoja on 

kohdassa Virrankäytön valvominen.

• Näytä yksityiskohtaiset akun käyttötilastot ja sulje paljon virtaa käyttävät 

taustasovellukset. Lisätietoja on kohdassa Virrankäytön esittäminen.

• Voit vaihtaa virransäästötilaa tarpeen mukaan.
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Sovelluksen lukitus

Sovelluksen lukituksella voit estää sovellusten luvattoman käytön. Kun otat sovelluksen 

lukituksen käyttöön, sinun on annettava salasana, kun haluat avata lukitun sovelluksen. 

Kun avaat näytön lukituksen, salasana on annettava uudelleen.

Avaa Puhelimen hallinta ja kosketa Sovelluksen lukitus. Määritä sovelluksen 

lukituksen salasana ja turvallisuuskysymysten vastaukset näytön ohjeiden mukaisesti. 

Sovellus lukitaan kytkemällä sen vieressä oleva kytkin päälle. Voit vaihtaa samasanan tai 

poistaa sovelluksen lukituksen käytöstä koskettamalla .
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Käteviä, elämää helpottavia 

ominaisuuksia

Kalenteri

Kalenteri auttaa suunnittelemaan päivän aikataulun. Se esimerkiksi auttaa 

suunnittelemaan tulevaa ja näyttää yleisten pyhäpäivien tiedot. Jos olet tallentanut 

yhteystietojen syntymäpäivät, kalenteri luo automaattisesti muistutukset 

syntymäpäivistä.

Tapahtumien luominen ja poistaminen

1 Avaa Kalenteri.

2 Kosketa ja anna tapahtuman tarkat tiedot.

3 Tallenna tapahtuma koskettamalla .

Voit poistaa tapahtuman siirtymällä poistettavaan tapahtumaan ja koskettamalla .

Kalenterin esittäminen

1 Avaa Kalenteri.

2 Kalenteri-näytössä voit tehdä seuraavat toimet:

• Kosketa Kuukausi, Viikko tai Päivä. Kun olet kuukausi-, viikko- tai päivänäkymässä, 

pyyhkäise vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi näytettyä kuukautta, viikkoa tai 

päivää.
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Kello

Kellosovelluksessa voit lisätä hälytyksiä, näyttää maailman aikoja ja yleisten pyhäpäivien 

päivämääriä sekä käyttää sekuntikelloa ja ajastinta.

Hälytysten hallinta

Avaa Kello. Hälytys-välilehdellä voit tehdä seuraavat asiat:

• Lisää hälytys: Kosketa ja aseta hälytyksen aika, soittoääni, toistot ja muut 

asetukset. Ota ne käyttöön koskettamalla .

• Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä: Kytke hälytyksen vieressä oleva kytkin 

päälle.

• Määritä hälytysasetukset: Kosketa määrittääksesi torkun keston, äänettömän 

tilan asetukset ja äänenvoimakkuuspainikkeen toiminnan.

• Poista hälytys: Kosketa ja pidä pohjassa poistettavaa hälytystä ja kosketa .

Maailmankello

Avaa Kello. Kellot-välilehdellä voit tehdä seuraavat asiat:

• Lisää kaupunki: Kosketa . Anna kaupungin nimi tai valitse kaupunki luettelosta.

• Määritä aikavyöhyke: Aseta aikavyöhyke ja järjestelmän päivämäärä ja kellonaika 

koskettamalla .

Lisää asetuksia

Hälytys

Lisää hälytys

Valitse kello-ominaisuus
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• Poista kaupunki: Kosketa Muokkaa kaupunkeja. Kosketa poistettavan kaupungin 

vierestä ja kosketa sitten .

Sekuntikello

1 Avaa Kello.

2 Kosketa Sekuntik. ja käynnistä ajastus koskettamalla .

 

Kun ajastus on käynnissä, kosketa laskeaksesi kierrokset. Pyyhkäise ajastimessa 

ylöspäin näytön keskellä nähdäksesi kierrostietosi.

3 Keskeytä sekuntikello koskettamalla .

4 Jatka sekuntikellotoimintoa koskettamalla . Voit tyhjentää sekuntikellon tiedot 

koskettamalla ja esittää kierrostietosi koskettamalla .

Ajastin

1 Avaa Kello.

2 Aseta lähtölaskenta-aika kiertämällä pyörää kohdassa Ajastin.

 

Aseta ajastimen soittoääni koskettamalla .

3 Käynnistä ajastin koskettamalla .

4 Kun ajastin hälyyttää, voit hiljentää soittoäänen pyyhkäisemällä näyttöä.

 

Kun ajastin laskee aikaa, voit nollata ajastimen koskettamalla tai keskeyttää sen 

koskettamalla .

Sää

Säällä voit tarkistaa sen hetkiset säätiedot ja usean päivän sääennustuksen sijainnillesi ja 

monille muille sijainneille kautta maailman.

Avaa Sää ja pyyhkäise ylös tai alas näyttääksesi nykypaikkasi säätiedot. Voit näyttää 

muiden kaupunkien säätietoja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
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Kaupunkien lisääminen ja poistaminen

Voit lisätä useita kaupunkeja sääsovellukseen, jotta voit seurata sinua kiinnostavien 

kaupunkien säätä.

1 Avaa Sää.

2 Kosketa . Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Lisää kaupunki: Kosketa  > . Valitse kaupunki luettelosta tai hae 

haluamaasi kaupunkia hakurivillä. Voit lisätä enintään 10 kaupunkia 

sääsovellukseen.

• Poista kaupunki: Kosketa ja pidä pohjassa poistettavaa kaupunkia ja kosketa sitten 

.

Säätietojen esittäminen

1 Avaa Sää.

2 Vaihda kaupunkeja nähdäksesi paikalliset sääennusteet pyyhkäisemällä vasemmalle tai 

oikealle. Pyyhkäise ylöspäin nähdäksesi yksityiskohtaisemmat säätiedot.

 

Sääsovellus näyttää lämpötilat oletuksena Celsius-asteina. Kosketa  > 

Lämpöt.yksikkö nähdäksesi lämpötilat Fahrenheit-asteina.

Sään päivittäminen

1 Avaa Sää.

2 Etsi kaupunki, jonka säätiedot haluat päivittää, pyyhkäisemällä vasemmalle tai 

oikealle.

3 Voit päivittää sään manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta.

 

Voit myös määrittää sään päivittymään automaattisesti. Kosketa . Kytke 

Automaattinen päivitys-kytkin päälle ja määritä Päivitysväli. Puhelimesi päivittää 

säätiedot määritetyin väliajoin.
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Notepad

Notepadillä voit kirjata tärkeitä tietoja tai laatia ostoslistoja. Voit määrittää kullekin 

muistiinpanolle muistutuksia. 

 

Notepad-aloitusnäytössä odottavat muistiinpanot on merkitty etuliitteellä "-", jotta 

näet nopeasti, mitkä muistiinpanot vaativat huomiosi.

Muistiinpanon lisääminen

1 Avaa Notepad.

2 Kosketa Uusi muistiinpano, kirjoita muistiinpano ja tallenna se koskettamalla .

Kun muistiinpano on tallennettu, voit myös jakaa tai poistaa sen tai lisätä sen 

suosikkeihin näytön ohjeiden mukaisesti.

Muistiinpanojen poistaminen

1 Avaa Notepad.

2 Kosketa ja pidä pohjassa poistettavaa muistiinpanoa (tai valitse useita muistiinpanoja) 

ja kosketa .

3 Kosketa Poista.
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FM-radio

 

FM-radio edellyttää, että puhelimeen on kytketty kuulokesetti, sillä kuulokesettiä 

käytetään FM-antennina.

Avaa FM-radio.

• Asemahaku: Kosketa  > hakeaksesi ja tallentaaksesi asemia.

 

Puhelimesi etsii ja tallentaa asemat automaattisesti, kun avaat FM-radion 

ensimmäistä kertaa.

• Aikataulusammutuksen määrittäminen: Kosketa  > ja määritä 

sammutusaika.

• Äänenvoimakkuuden säätäminen: Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla 

äänenvoimakkuus ylös -painiketta tai vähentää sitä painamalla äänenvoimakkuus alas 

-painiketta.

Kytke kaiutin päälle

Kytke FM-radio päälle tai pois

Edellinen asema Seuraava asema

Lisää tämä asema suosikkeihin

Etsi asemia ja määritä 
aikasammutus

zz
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Laskin

Avaa Laskin. Kierrä näytön suuntaa vaihtaaksesi vakio- ja tiedelaskimen välillä.

Nauhuri

Nauhurisovelluksella voit äänittää ääniä eri tilanteissa, kuten kokouksessa, haastattelussa 

tai puhuessasi itse.

Äänittäminen

1 Avaa Tallennin.

2 Valitse äänitystila pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle.

3 Kosketa aloittaaksesi tallennuksen. Kun valitset kokoustilan, puhelin tunnistaa 

äänilähteen suunnan automaattisesti ja kasvattaa taajuusvastetta siinä suunnassa.
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Voit varmistaa optimaalisen äänityslaadun asettamalla puhelimen tasapinnalle ja 

välttämällä mikrofonin peittämisen.

4 Kun nauhoitat, kosketa keskeyttääksesi tai lisätäksesi tunnisteen.

5 Lopeta äänitys koskettamalla . Anna äänitystiedostolle nimi ja kosketa Tallenna.

Äänityksen toistaminen

1 Avaa Tallennin.

2 Kosketa .

3 Siirry Normaali-välilehdelle ja valitse toistettava äänitystiedosto tai paina tiedoston 

nimen vierestä toistopainiketta.

Toista tallennus kuulokkeilla

Tauko
Lisää kirjanmerkki
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Peili

Oletko koskaan toivonut, että olisit ottanut peilin mukaasi bileisiin? Puhelimessa on 

peilisovellus, joka auttaa pitämään ulkonäkösi kunnossa matkalla.

Avaa Peili.

• Kosketa näyttöä kerran pysäyttääksesi sen hetkisen näytön. Kosketa uudelleen 

vapauttaaksesi sen.

• Kaksoiskosketa näyttöä lähentääksesi. Kaksoiskosketa uudelleen palataksesi 

alkuperäiseen näyttöön.

• Kun puhallat mikrofoniin, puhelin lisää peiliin huurutehosteen. Voit poistaa tämän 

tehosteen pyyhkäisemällä näyttöä.

Lähennä tai loitonna

Vaihda peilin kehys

Säädä kirkkautta
154



Asetukset
Asetukset

Paikkakäytön käyttöönotto

Paikkakäytöllä paikkapohjaiset sovellukset (kuten sää ja kamera) voivat kerätä ja käyttää 

paikkatietoja. Paikkakäyttö on otettava käyttöön ennen kartta- ja navigointisovellusten 

käyttöä.

 

Ominaisuudet riippuvat verkko-operaattorista.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Sijainnin käyttöoikeus ja kytke sitten Käytä sijaintitietoja-

kytkin päälle.

3 Voit valita Sijaintitila:

• Käytä GPS:ää ja Wi-Fi- ja mobiiliverkkoja: Käyttää sekä GPS:ää että puhelimen 

Internet-yhteyttä. Ota tämä käyttöön tehdäksesi paikan määrittämisestä erittäin 

täsmällistä.

• Käytä Wi-Fi- ja mobiiliverkkoja: Käyttää vain puhelimen Internet-yhteyttä. Ota 

tämä käyttöön vähentääksesi virrankulutusta ja pidentääksesi puhelimen 

valmiusaikaa.

• Käytä vain GPS:ää: Ei vaadi mobiilidatayhteyttä. Ota tämä toiminto käyttöön 

mobiilidatakäytön vähentämiseksi.

Näyttöasetusten määrittäminen

Voit personalisoida puhelimesi määrittämällä näyttöasetukset. Voit esimerkiksi vaihtaa 

taustakuvan, kirjasinkoon ja näytön sammumisajan.

Avaa Asetukset ja kosketa Näyttö. Voit määrittää seuraavat asetukset:

• Värilämpötila: Säädä puhelimessa näytettyjen kuvien värilämpötilaa. Valitse 

lämpimämpi värilämpötila tehdäksesi kuvista pehmeämpiä ja viileämpi värilämpötila 

tehdäksesi kuvista terävämpiä. Jos haluat säätää värilämpötilan manuaalisesti, poista 

merkintä Oletus-valintaruudusta.
155



Asetukset
• Taustakuvat: Valitse lukitusnäytön ja aloitusnäytön taustakuva. Lisätietoja on 

kohdassa Teemat ja taustakuva.

• Näkymätila : Vaihda kirjasinten, kuvien ja muiden käyttöliittymän elementtien kokoa. 

Valitse Suuri kasvattaaksesi kirjasinkokoa tai Pieni sovittaaksesi näyttöön enemmän 

sisältöä.

• Kirjaisimen koko: Aseta kirjasinkoko.

 

Erittäin suurta kirjasinkokoa käytetään vain viesteissä, yhteystiedoissa ja 

valitsinsovelluksessa.

• Unelmat: Kun tämä ominaisuus on käytössä ja olet määrittänyt asetukset Kuvalähde ja 

Kesto, puhelin näyttää kuvia automaattisesti kun sitä ladataan ja näyttö on lukittu.

• Merkkivalo: Tilan merkkivalo vilkkuu, kun saat puhelun, viestin tai muun ilmoituksen.

• Kirkkaus: Puhelin säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valaistuksen 

mukaan. Jos haluat säätää kirkkauden manuaalisesti, poista merkintä Automaattinen 

kirkkaus-valintaruudusta.

• Lepotila: Näyttö lukittuu virrankulutusta vähentääkseen automaattisesti, kun sitä ei ole 

käytetty tiettyyn aikaan. Valitse Lepotila säätääksesi näytön sammumisaikaa tai 

positaaksesi automaattisen näytönlukituksen käytöstä.

• Kierrä näyttöä automaattisesti: Jos tämä vaihtoehto on käytössä, näytön asento 

muuttuu automaattisesti riippuen siitä, miten pitelet puhelinta suorittaessasi eri 

toimintoja, kuten selatessasi Internet-sivua, katsellessasi kuvaa tai kirjoittaessasi 

viestiä.

• Langaton näyttö: Suoratoista puhelimen sisältöä muihin näyttöihin Wi-Fin kautta.

 

Yllä olevat vaihtoehdot eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa.

Ääniasetukset

Vaihda saapuvan puhelun ja viestin soittoääntä tai määritä järjestelmän hälytysääni- ja 

värinäasetukset.

Avaa Asetukset ja kosketa Ääni. Voit määrittää seuraavat asetukset:

• Äänenvoimakkuus: Vaihda saapuvan puhelun ja viestin soittoääni ja säädä 

multimedian, hälytysten ja puheluiden äänenvoimakkuutta.
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• Äänetön tila: Kun käytössä, puhelin ei soi, kun saat puhelun tai viestin, mutta näyttö 

kuitenkin kytkeytyy päälle. Jos olet lisäksi ottanut käyttöön Värinä äänettömässä 

tilassa-ominaisuuden, puhelin värisee ilmoituksena saapuvista puheluista ja viesteistä.

 

Voit myös avata ilmoituspaneelin, siirtyä pikavalintavälilehdelle ja koskettaa 

vaihtaaksesi kohteiden Ääni, Värinä ja Äänetön välillä.

• Vaihda soittoääni valitsemalla soittoääni kohdasta Soittoääni ja värinä. Voit valita 

valmiin soittoäänen tai paikallisen musiikkitiedoston. Kytke kytkin päälle ottaaksesi 

käyttöön värinän puhelimen soidessa.

• Ilmoitusten oletusääni: Valitse valmis soittoääni tai paikallinen musiikkitiedosto 

ilmoitusääneksi viesteille, sähköposteille ja muille ilmoituksille.

• Kun kuuntelet puhelimella musiikkia tai katselet videoita, kytke kuulokkeet ja ota 

käyttöön Kuulokesetin DTS-tila nauttiaksesi ällistyttävästä monikanavaisesta DTS-

Surround-äänielämyksestä.

• Kosketa kohdan Järjestelmä kytkimiä ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä 

valitsimen kosketusäänet, kosketusäänet, näytön lukitusäänet, virta päälle ja pois -

äänet ja haptisen palautteen.

 

Yllä olevat vaihtoehdot eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa puhelinmalleissa.

Näytön lukituksen avausmenetelmän 

vaihtaminen

Voit määrittää näytön lukitussalasanan estääksesi puhelimen luvattoman käytön.

Näytön lukituksen avauskuvion asettaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttölukko ja salasanat > Salasana > Kuvio

3 Luo näytön lukituksen avauskuvio yhdistämällä vähintään neljä pistettä ja nosta sitten 

sormesi näytöstä. Vahvista piirtämällä näytön lukituksen avaamiskuvio uudelleen.

4 Anna vähintään nelinumeroinen vara-PIN-koodi. Jos unohdat näytön lukituksen 

avauskuvion, voit avata näytön lukituksen vara-PIN-koodilla.
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Näytön lukituksen avaaminen salasanalla

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttölukko ja salasanat > Salasana.

3 Voit valita määrittää PIN-koodin tai salasanan:

• Kosketa PIN-koodi, syötä vähintään nelinumeroinen PIN-koodi ja valitse Jatka.

• Kosketa Salasana, syötä vähintään nelimerkkinen salasana ja valitse Jatka.

4 Kirjoita PIN-koodi tai salasana uudelleen vahvistaaksesi sen ja kosketa sitten OK.

 

Voit myös avata näytön lukituksen sormenjälkeä käyttämällä. Kosketa Ilmoita 

ponnahdusvalintaikkunassa lisätäksesi sormenjälkesi.

Lukituksen avaamisen sormenjäljellä ottaminen käyttöön

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttölukko ja salasanat > Salasana.

3 Kosketa PIN-koodi tai Salasana ja määritä salasana-asetukset näytön ohjeiden 

mukaisesti.

4 Kosketa Ilmoita ja lisää sormenjälki ja ota lukituksen avaaminen sormenjäljellä 

käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa lukituksen avaamisesta sormenjäljellä on kohdassa Sormenjäljen tunnistuksen 

käyttö.

Näytön lukitussalasanan poistaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttölukko ja salasanat > Salasana.

3 Anna näytön lukituksen avaussalasana tai avauskuvio ja kosketa sitten Ei mitään.

Lentokonetila

Langattomat laitteet voivat häiritä lentokoneen teknisiä järjestelmiä. Katkaise 

puhelimesta virta tai ota puhelimen lentokonetila käyttöön lennon ajaksi.
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Kun otat lentokonetilan käyttöön, kaikki puhelimen verkko-ominaisuudet poistetaan 

käytöstä. Et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai käyttää mobiilidataa Bluetoothia tai 

Wi-Fiä. Voit kuitenkin soittaa musiikkia, katsella videoita ja käyttää sovelluksia, jotka 

eivät tarvitse Internet-yhteyttä.

Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä jollain seuraavista tavoista:

• Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Ollessasi Pikavalikot-

välilehdellä kytke Lentokonetila-kytkin pois päältä.

• Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna ja kosketa sitten Lentokonetila.

• Avaa Asetukset ja kytke sitten Lentokonetila-kytkin päälle.

Kun lentokonetila on päällä, tilarivillä näkyy .

Kelluvan telakan käyttäminen

Kelluva telakka tarjoaa nopean pääsyn puhelimen yleisiin ominaisuuksiin helpottaen sen 

käyttöä entisestään. Kun kelluva telakka on käytössä, se on näkyvissä useimmissa 

näytöissä. Voit vetää sitä vasemmalle tai oikealle tarpeen mukaan. Kelluvalla telakalla voit 

myös suorittaa nopeasti yleisiä tehtäviä, kuten palata aloitusnäyttöön tai siivota 

puhelimen muistin.

Avaa Asetukset. Kosketa Älykäs avustus ja kytke sitten Kelluva painike-kytkin päälle.
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Kun kelluva telakka on käytössä, se näkyy kaikissa näytöissä paitsi lukitusnäytössä ja 

ilmoituspaneelissa. Laajenna kelluvan telakan valikko koskettamalla .

Laajennetussa valikossa voit tehdä seuraavat toimet:

• Voit palata edelliseen näyttöön tai sulkea nykyisen sovelluksen koskettamalla .

• Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla .

• Näytä äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo koskettamalla .

• Lukitse näyttö koskettamalla .

• Siivoa puhelimen muisti ja sulje kaikki taustalla käynnissä olevat sovellukset 

koskettamalla .

• Supista valikko koskettamalla .

SIM-kortin PIN-koodin määrittäminen

SIM-kortin mukana toimitetaan PIN-koodi, joka auttaa suojelemaan puhelimen tietoja. 

Jos olet ottanut SIM-kortin PIN-suojauksen käyttöön, sinun on annettava PIN-koodi aina 

kun kytket puhelimen päälle tai asetat SIM-kortin toiseen puhelimeen.

 

Ominaisuudet riippuvat verkko-operaattorista.

Ennen kuin suoritat seuraavat toiminnot, varmista että olet saanut SIM-kortin PIN-koodin 

verkko-operaattorilta.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Suojaus ja määritä sitten SIM-lukitusasetukset valitsemalla 

vaihtoehdot kohdasta Kortin lukitus.
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3 Kytke Lukitse SIM-kortti-kytkin päälle.

4 Syötä PIN-koodi ja kosketa sitten OK. Vaihda PIN-koodi koskettamalla Vaihda SIM-

kortin PIN-koodi.

 

•Sinua pyydetään antamaan PUK-koodi, jos annat PIN-koodin virheellisesti suurinta 

sallittua määrää useammin. SIM-korttia ei voi käyttää, jos annat PUK-koodin 

virheellisesti liian monta kertaa.

•Pyydä verkko-operaattorilta lisätietoja PIN- ja PUK-koodin rajoituksista.

Tilin määrittäminen

Tilin lisääminen

Monet sovellukset ja online-palvelut edellyttävät, että luot tilin voidaksesi käyttää kaikkia 

niiden ominaisuuksia.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tilit > Lisää tili.

3 Valitse tilityyppi ja anna tilitiedot näytön ohjeiden mukaisesti.

• Sinun on asennettava kyseinen sovellus, ennen kuin voit lisätä tilin kolmannen 

osapuolen sovellukselle.

• Yritystilin lisäämisestä on lisätietoja kohdassa Exchange-tilin lisääminen.

• Sähköpostitilin lisäämisestä on lisätietoja kohdassa POP3- tai IMAP-sähköpostitilin 

lisääminen.

Tilin poistaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tilit ja valitse tilin tyyppi.

Vaihda tämän SIM-kortin PIN-koodi

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön
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3 Valitse poistettava tili ja poista se näytön ohjeiden mukaisesti.

Tietojen synkronointi puhelimen kanssa

Voit synkronoida sähköpostit, yhteystiedot ja muut tilin tiedot puhelimesi kanssa 

varmistaaksesi, että kaikki tietosi pysyvät ajan tasalla vaihtaessasi puhelinta aj 

kirjautuessasi tilillesi tietokoneella.

Synkronoitavat tiedot riippuvat tilin tyypistä. Jotkut sovellukset eivät välttämättä tue 

kaikkien tietotyyppien synkronointia.

Alla olevassa esimerkissä kuvataan, miten sähköpostitilin tiedot synkronoidaan.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tilit >  ja valitse sitten Tietojen autom. synkronointi. Noudata näytön 

ohjeita, kosketa OK ja kytke datasynkronointikytkin päälle. 

3 Valitse Tilit-sivulla tilin tyyppi ja sitten tili, jonka haluat synkronoida puhelimen kanssa.

4 Synkronoi koskettamalla .

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

 

Ominaisuudet riippuvat verkko-operaattorista.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Päivämäärä ja kellonaika määrittääksesi asetukset.

Järjestelmän kielen vaihtaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Kieli ja syöttötapa.

3 Kosketa Kieli ja alue ja valitse sitten haluamasi kieli.
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Esteettömyysominaisuudet 

Puhelimen esteettömyysominaisuudet

Esteettömyysominaisuudet helpottavat näkö- ja kuulorajoitteisten puhelimenkäyttöä.

TalkBack

TalkBack-ominaisuuden ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

TalkBack on näkörajoitteisille käyttäjille tarkoitettu esteettömyysominiasuus. Se antaa 

puhekehoitteita auttaakseen puhelimen käytössä. Kun se on käytössä, puhelin antaa 

puhekehoitteita kaikelle koskettamalla, valitsemallesi tai käyttöönottamallesi sisällölle. 

Ota tämä ominaisuus käyttöön harkiten.

 

TalkBack-ominaisuuden puhekehoitteet eivät ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > TalkBack.

3 Kytke TalkBack-kytkin päälle ja ota sitten TalkBack käyttöön koskettamalla OK. 

Puhuttu opetusohjelma käynnistyy automaattisesti, kun TalkBack otetaan käyttöön 

ensimmäisen kerran. Jos haluat toistaa opetusohjelman, siirry asetuksiin koskettamalla 

ja valitse sitten opetusohjelma.

4 Kosketa ja valitse sitten Kosketuksella tutkiminen. Puhelin ei anna puhekehoitteita 

koskettamallesi sisällölle, ellei Kosketuksella tutkiminen ole päällä.
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Puhelimen hallinta TalkBack-toiminnolla

Kun olet ottanut TalkBack-ominaisuuden käyttöön, voit käyttää eleitä seuraaviin 

tarkoituksiin:

Näytön selaaminen: Pyyhkäise näyttöä kahdella sormella (yhden sormen sijaan). Selaa 

valikkoluetteloa pyyhkäisemällä ylös tai alas kahdella sormella. Siirry näytöstä toiseen 

pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Kohteen valitseminen: Valitse kohde koskettamalla sitä yhdellä sormella (se ei avaudu). 

Puhelin lukee valitun kohteen sisällön ääneen.
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Kohteen avaaminen: Vahvista edellisen vaiheen valinta koskettamalla mitä näytön osaa 

tahansa kahdesti yhdellä sormella.

Jos esimerkiksi haluat avata kohteen Asetukset, suorita seuraavat kaksi vaihetta: Kosketa 

Asetukset-kuvaketta kerran yhdellä sormella ja kosketa sitten mitä tahansa näytön osaa 

kahdesti.

Kohteen siirtäminen: Kosketa siirrettävää kohdetta ja kosketa sitten kahdesti mitä 

tahansa näytön osaa. Pidä sormesi näytöllä ja siirrä kohde haluamaasi kohtaan.

TalkBack-asetusten määrittäminen

Voit mukauttaa TalkBack-asetukset omien tarpeidesi mukaan.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > TalkBack > .
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3 Voit säätää palautteen äänenvoimakkuutta ja puhepalauteasetuksia sekä ohjauseleitä 

jne.

Salasanan puhekehoitteet

Tämä ominaisuus antaa puhepalautetta näkörajoitteisille käyttäjille. Kun kirjoitat 

salasanan, puhelin lukee kirjoittamasi kirjaimet ääneen. Tämä ominaisuus edellyttää, että 

TalkBack on käytössä.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys ja kytke sitten Puhu salasanat-kytkin päälle.

Teksti puheeksi (TTS)

Tämä ominaisuus muuntaa tekstin puheeksi näkörajoitteisille käyttäjille. Tämä 

ominaisuus edellyttää, että TalkBack on käytössä.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > Tekstistä puheeksi -toisto.

3 Valitse haluamasi puhesyntetisaattori ja puhenopeus.

Otsikot

Puheohjeiden lisäksi TalkBack näyttää tekstityksen kuulorajoitteisille käyttäjille. Tämä 

ominaisuus edellyttää, että TalkBack on käytössä.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > Kuvatekstit.

3 Kytke Kuvatekstit-kytkin päälle ja määritä kieli, kirjasinkoko ja tekstityksen tyyli.

Suurennuseleiden käyttö

Voit lähentää näytön osaa helpottaaksesi sen näkemistä.

 

Näppäimistöä tai navigointipalkkia ei voi suurentaa.

1 Avaa Asetukset.
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2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > Suurennuseleet.

3 Kytke Suurennuseleet-kytkin päälle.

• Lähentäminen tapahtuu koskettamalla näyttöä kolmasti nopeasti. Voit taas 

loitontaa koskettamalla näyttöä uudelleen kolmasti. Suurennuseleet otetaan 

käyttöön, kun kosketat näyttöä kolmasti. Tämä ominaisuus poistetaan käytöstä 

kytkemällä Suurennuseleet-kytkin pois päältä.

• Pyyhkäise näyttöä kahdella tai useammalla sormella selataksesi suurennettua 

aluetta.
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• Nipistä kahta tai useampaa sormea yhteen tai levitä niitä säätääksesi zoomausta. 

Voit lähentää levittämällä sormiasi. Voit taas loitontaa nipistämällä sormesi yhteen.

• Kosketa näyttöä kolmasti nopeasti ja pitä sormesi näytöllä lähentääksesi tilapäisesti. 

Pidä sormet näytöllä ja pyyhkäise selataksesi suurennettua aluetta. Voit taas 

loitontaa nostamalla sormet pois näytöstä.

Puhelun päättäminen virtapainikkeella

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys ja kytke sitten Virtapainike katkaisee 

puhelun-kytkin päälle.

Kun olet ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, voit lopettaa puhelun painamalla 

virtapainiketta.
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Näytön vasteajan säätäminen

Voit säätää aikaa, joka puhelimelta kuluu vastata eleisiin, kuten koskettamiseen ja 

pohjassa pitämiseen.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > Pitkäkestoisen kosketuksen viive.

3 Valitse haluamasi aikaviive: Lyhyt, Keskipitkä tai Pitkä.

Värinkorjaus

Värinkorjaustila säätää värejä siten, että värisokeiden käyttäjien on helpompi erottaa 

näytön eri osat.

 

Käytä tätä ominaisuutta varoen. Värinkorjaus on tarkoitettu näkörajoitteisille 

käyttäjille ja voi vaikuttaa puhelimen suorituskykyyn.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys ja kytke sitten Värikorjaus-kytkin päälle.

3 Kosketa Korjaustila-painiketta ja valitse sitten korjaustila.
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Turvallisuutta koskevat tiedot

Turvallisuutta koskevat tiedot

Tämä osio sisältää laitteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja. Osio sisältää myös laitteen 

turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue tämä teksti huolellisesti ennen laitteen 

käyttöönottoa.

Elektroninen laite

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

aiheuttaa vaaraa tai häiritsee muiden sähkölaitteiden toimintaa.

Sairaalalaitteisiin aiheutuvat häiriöt

• Noudata sairaaloiden ja terveydenhoitolaitosten sääntöjä ja määräyksiä. Älä käytä 

laitetta paikoissa, missä sen käyttö on kielletty.

• Jotkin langattomat laitteet voivat vaikuttaa kuulolaitteiden tai sydämentahdistimien 

toimintaan. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

• Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että mahdollisten häiriöiden 

välttämiseksi laitetta pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta. 

Jos käytät sydämentahdistinta, pidä laitetta tahdistimeen nähden vastakkaisella 

puolella äläkä kanna laitetta rintataskussasi.

Kuulon suojaaminen kuulokesarjaa käytettäessä

•  Vältä pitkäaikaista kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella, sillä se voi 

aiheuttaa kuulovaurion. 

• Kuulokkeiden käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloa. Voit 

pienentää tätä riskiä pienentämällä kuulokkeiden äänenvoimakkuuden turvalliselle ja 

miellyttävälle tasolle.

• Altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle ajon aikana voi häiritä keskittymistäsi ja 

suurentaa onnettomuusriskiä.
170



Turvallisuutta koskevat tiedot  
Helposti syttyviä ja räjähtäviä aineita sisältävät tilat

• Älä käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita 

(esimerkiksi huoltoasemat, öljyvarastot tai kemiantehtaat). Laitteen käyttö tällaisissa 

ympäristöissä suurentaa räjähdyksen ja tulipalon riskiä. Noudata lisäksi kaikkia 

tekstinä tai symboleina annettuja ohjeita.

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

räjähteitä.

Liikenneturvallisuus

• Huomioi paikalliset lait ja määräykset tätä laitetta käytettäessä. Älä käytä langatonta 

laitetta ajaessasi. Onnettomuusvaara.

• Keskity ajamiseen. Ensisijainen tehtäväsi on ajaa turvallisesti.

• Älä käsittele laitetta ajaessasi. Käytä handsfree -lisävarusteita.

• Jos sinun on ehdottomasti soitettava tai vastattava puheluun, aja auto ensin 

turvallisesti tien sivuun ja pysäköi se. 

• Radiotajuiset signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. 

Kysy tarvittaessa lisätietoja ajoneuvon valmistajalta.

• Älä sijoita laitetta ajoneuvon turvatyynyn päälle tai turvatyynyn laukeamisalueelle. 

Seurauksena voi olla henkilövahinkoja, kun turvatyyny täyttyy äkillisesti.

• Älä käytä laitetta lentokoneessa tai juuri ennen lentokoneeseen nousua. Langattomien 

laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi haitata langattomien verkkojen toimintaa ja 

vaarantaa lentokoneen toiminnan. Lisäksi se voi olla laitonta. 

Käyttöympäristö

• Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä. Vältä magneettikenttiä. Laitteen käyttö 

näissä ympäristöissä voi johtaa virtapiirien toimintahäiriöihin.

• Älä käytä laitetta ukkosmyrskyjen aikana, sillä se voi aiheuttaa salamaniskun vaaran. 

• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle (älä esimerkiksi aseta sitä auton 

kojelaudalle) pitkien ajanjaksojen ajaksi. 

• Suojaa laite ja lisävarusteet sateelta ja kosteudelta, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalo- ja 

sähköiskuvaaran.
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• Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmittimistä, mikroaaltouuneista, 

liesistä, kuumavesivaraajista, lämpöpattereista ja kynttilöistä.

• Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeen ja kaiuttimen lähelle. 

Kuuloke voi vetää näitä esineitä puoleensa ja aiheuttaa vamman. 

• Lopeta laitteen ja sovellusten käyttö hetkeksi, jos laite ylikuumenee. Jos 

ylikuumentunutta laitetta pidetään ihoa vasten pitkään, ihossa voi ilmetä lievän 

palovamman oireita, kuten punaisia läikkiä ja tummumista. 

• Älä suuntaa laitteen kameran salamaa suoraan ihmisten tai lemmikkieläinten silmiin. 

Seurauksena voi olla väliaikainen näkökyvyn menetys tai silmävaurio.

• Älä kosketa laitteen antennia. Se voi heikentää signaalin laatua. 

• Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä laitetta tai lisävarusteita. 

Se voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.

• Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia 

oikeuksia. 

Lapsiturvallisuus

• Noudata kaikkia lapsiturvallisuuteen liittyviä varotoimenpiteitä. Tätä laitetta tai sen 

lisävarusteita ei pidä antaa lasten leikkeihin, sillä se voi olla vaarallista. Laitteessa on 

irtoavia osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

• Tätä laitetta ja sen lisävarusteita ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi. Lasten tulisi 

käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa. 

Lisävarusteet

• Hyväksymättömän tai yhteensopimattoman verkkovirtasovittimen, laturin tai akun 

käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. 

• Valitse ainoastaan lisävarusteita, jotka laitteen valmistaja on hyväksynyt tätä mallia 

varten. Muun tyyppisten lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa takuun raukeamisen tai 

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

jälleenmyyjältä lisätietoja hyväksyttyjen lisävarusteiden saatavuudesta omalla 

alueellasi.
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Laturin käyttöturvallisuus

• Kytkettävien laitteiden seinäpistorasia asennetaan laitteiden lähelle. Pistorasian on 

oltava helposti käytettävissä.

• Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä.

• Älä pudota laturia tai altista sitä iskuille.

• Jos virtajohto on vaurioitunut (esimerkiksi johto on paljaana tai rikki) tai pistoke on 

väljä, lopeta käyttö heti. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai 

tulipalon.

• Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia virtajohtoa vetämällä.

• Älä koske laitteeseen tai laturiin märin käsin. Seurauksena voi olla oikosulku, 

toimintahäiriö tai sähköisku.

• Jos laturi on altistunut vedelle, muille nesteille tai liialliselle kosteudelle, vie se 

tarkistettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• Varmista, että laturi on standardin IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 kohdan 2.5 

vaatimusten mukainen ja että se on testattu ja hyväksytty kansallisten tai paikallisten 

standardien mukaisesti.

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

yhdenmukaisuusvaatimukset.

Akun käyttöturvallisuus

• Älä yhdistä akun napoja sähköä johtavilla esineillä, kuten avaimilla, koruilla tai muilla 

metalliesineillä. Akku voi joutua oikosulkuun ja aiheuttaa loukkaantumisen tai 

palovamman.

• Älä altista akkua korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä sijoita sitä 

lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämmityspattereiden, päälle tai 

sisälle. Akut voivat räjähtää, jos ne ylikuumenevat.

• Älä yritä muokata tai koota akkua, asettaa sen sisälle vieraita esineitä tai upottaa tai 

altistaa sitä vedelle tai muille nesteille. Seurauksena voi olla tulipalo, räjähdys tai muu 

vaara.

• Jos akku vuotaa, varmista, ettei elektrolyyttiä pääse iholle tai silmiin. Jos elektrolyytti 

pääsee iholle tai silmiin, huuhtele silmät viipymättä puhtaalla vedellä ja ota yhteys 

lääkäriin.
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• Jos havaitset akussa epämuodostumia, värimuutoksia tai ylikuumenemista latauksen 

tai varastoinnin aikana, lopeta laitteen käyttö heti ja irrota akku. Käytön jatkaminen 

voi aiheuttaa akun vuotamisen, tulipalon tai räjähdyksen.

• Älä heitä akkuja avotuleen, sillä ne voivat räjähtää. Myös vaurioituneet akut voivat 

räjähtää.

• Hävitä käytetyt akut paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Akun virheellinen käyttö voi 

aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen.

• Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä akkua. Se voi vaurioittaa 

laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.

• Älä murskaa tai lävistä akkua tai altista sitä suurelle ulkoiselle paineelle. Seurauksena 

voi olla oikosulku tai ylikuumeneminen. 

• Älä pudota laitetta tai akkua. Jos laite tai akku putoaa erityisesti kovalle pinnalle, se voi 

vaurioitua. 

• Jos laitteen valmiusaika lyhenee merkittävästi, vaihda akku uuteen.

• Laitteessa on yhdysrakenteinen, kiinteä akku. Älä yritä irrottaa akkua. Se voi 

vaurioittaa laitetta. Vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten. 

Puhdistaminen ja huoltaminen

• Pidä laite ja sen lisävarusteet kuivana. Älä yritä kuivata laitetta ulkoisella 

lämpölähteellä, kuten mikroaaltouunilla tai hiustenkuivaimella. 

• Älä altista laitetta tai sen lisävarusteita äärilämpötiloille. Tällaiset ympäristöt voivat 

estää laitetta toimimasta oikein, ja seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys. 

• Vältä iskuja, jotka voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriön, ylikuumenemisen, 

tulipalon tai räjähdyksen. 

• Ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta, lopeta laitteen käyttö, sammuta kaikki 

sovellukset ja irrota kaikki laitteeseen kytketyt johdot.

• Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita kemiallisia aineita (kuten 

alkoholia tai bensiiniä) laitteen tai sen lisävarusteiden puhdistamiseen. Nämä aineet 

voivat vahingoittaa osia ja aiheuttaa palovaaran. Käytä puhdasta, pehmeää ja kuivaa 

liinaa laitteen ja lisävarusteiden puhdistamiseen.
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• Älä vie magneettijuovalla varustettuja kortteja, kuten luottokortteja ja puhelinkortteja, 

laitteen lähelle pitkäksi aikaa. Se voi vaurioittaa magneettijuovalla varustettuja 

kortteja.

• Älä pura tai peruskorjaa laitetta tai sen lisävarusteita. Se aiheuttaa takuun raukeamisen 

ja vapauttaa valmistajan vahinkovastuusta. Jos laite vaurioituu, ota yhteyttä 

valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy neuvoja tai pyydä heitä korjaamaan laite.

• Jos laitteen näyttö rikkoutuu iskun seurauksena, lopeta laitteen käyttö heti. Älä 

kosketa tai yritä irrottaa rikkoutuneita osia. Ota pikaisesti yhteys valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen. 

Hätäpuhelut

Hätäpuheluiden soittamismahdollisuus riippuu matkapuhelinverkon laadusta, 

palveluntarjoajan käytännöistä sekä paikallisista laeista ja säädöksistä. Älä koskaan luota 

pelkästään tähän laitteeseen kriittisessä viestinnässä, kuten sairaalahoitoa edellyttävissä 

hätätilanteissa.

Ympäristönsuojelu

• Laitetta ja sen lisävarusteita (jos sisältyvät toimitukseen), kuten verkkovirtasovitinta, 

kuulokesarjaa ja akkua, ei saa hävittää talousjätteen seassa.

• Laitteen ja sen lisävarusteiden hävittämisessä on noudatettava paikallisia säädöksiä. 

Noudata sovellettavia keräys- ja kierrätysohjeita.
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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-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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Oikeudellinen huomautus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. 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.

LTE on ETSI:n 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 SEURAAMUKSELLISISTA 
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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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Osoitteessa http://consumer.huawei.com/en/support/hotline voit tarkistaa oman 
maasi tai alueesi asiakastuen uuden puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Malli :   HUAWEI NXT-L09 

            

V100R001_01

Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön 
asettelu, voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja 
suositukset eivät anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

Huomaa: muista Google-tili, johon puhelimesi viimeksi kirjautui. 
Ei-luotettujen tehdasasetusten palauttamisen tai microSD-korttipohjaisen 
päivityksen aikana Googlen varkaudenesto vaatii henkilöllisyyden 
varmentamiseksi, että syötät käynnistysnavigointinäyttöön sen Google-tilin, 
johon puhelimesi viimeksi kirjautui. Puhelin voi käynnistyä täysin vasta sitten, kun 
henkilöllisyys on varmennettu.
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