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Esipuhe
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Kaikki tämän asiakirjan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja saattavat poiketa lopullisesta
tuotteesta.

Kaikki laitteet tai operaattorit eivät välttämättä tue kaikkia tässä oppaassa kuvattuja
ominaisuuksia.

Symbolit ja merkitykset

Kuvaus Korostaa tärkeitä tietoja ja vihjeitä ja antaa lisätietoja.

Muistutus
Osoittaa mahdollisia ongelmia, jos asianmukaisesta hoidosta tai
huomiosta ei huolehdita. Näitä voivat olla esimerkiksi laitteen
vaurioituminen tai tietojen menettäminen.

Varoitus
Varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voivat aiheuttaa vakavia
vammoja.

1



Puhelimen poistaminen pakkauksesta

SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen
Puhelimessa on 2-in-1-SIM-korttipaikka. Voit asettaa kaksi nano-SIM-korttia tai yhden nano-SIM-
kortin ja yhden microSD-kortin.

l SIM-korttipaikka tukee vain nano-SIM-kortteja. Pyydä operaattoriltasi uusi tai korvaava nano-
SIM-kortti.

l Käytä vain normaaleja nano-SIM-kortteja, jotta SIM-korttialusta ei vahingoittuisi.

l Varmista, että kortti on oikeassa asennossa, ja pidä korttialusta suorassa, kun asetat sitä
laitteeseen.

l Varo, ettet loukkaa itseäsi tai vahingoita laitetta, kun käytät SIM-kortin poistoneulaa.

l Säilytä SIM-kortin poistoneula poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivät nielaise sitä tai loukkaa
itseään vahingossa.

l SIM-kortin poistoneulaa tulee käyttää vain SIM-korttialustan irrottamiseen. SIM-kortin
poistoneulan asettaminen muihin reikiin voi vahingoittaa laitetta.

1 Kun haluat sammuttaa laitteen, pidä virtapainiketta painettuna ja kosketa sitten .

2 Kun haluat irrottaa korttialustan, aseta laitteen mukana toimitettu SIM-kortin poistoneula
korttialustan vieressä olevaan pieneen reikään.
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3 Aseta korttialustalle SIM-kortti tai microSD-kortti.

4 Työnnä korttialusta takaisin puhelimeen oikeassa asennossa.

Laitteen lataaminen
Laite näyttää akkuvaroituksen, kun akku on lähes tyhjä. Lataa laite välittömästi estääksesi sen
automaattisen sammumisen.

Laturin käyttäminen laitteen lataamiseen

Liitä laite verkkovirtaan käyttämällä toimitukseen sisältyvää laturia ja USB-kaapelia.
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Sinun on käytettävä laturia ja USB-kaapelia, jotka toimitettiin laitteen mukana, jotta hyötyisit
nopeista latausajoista. Muiden laturien tai USB-kaapelien käyttö voi aiheuttaa laitteen
toistuvaa uudelleenkäynnistymistä tai latausajan pitenemistä. Se voi myös aiheuttaa laturin
ylikuumentumista tai jopa vahingoittaa laitetta.

l Jos laite ei vastaa, kun virtapainiketta painetaan, sen akku on todennäköisesti tyhjä. Lataa
akkua ainakin 10 minuuttia (käytä laitteen mukana toimitettua laturia) ja käynnistä sitten
laite uudelleen.

l Laite suorittaa automaattisesti turvallisuustarkastuksen, kun kytket sen laturiin tai muihin
laitteisiin. Jos laite havaitsee, että USB-portti on märkä, se lopettaa automaattisesti
latauksen ja näyttää turvallisuusviestin. Jos tämä viesti tulee näkyviin, irrota USB-kaapeli
laitteesta ja anna USB-portin kuivua täysin, jotta laite tai akku ei vaurioidu.

USB-portin käyttäminen laitteen lataamiseen

Jos et pysty käyttämään laturia, voit ladata laitteen liittämällä sen tietokoneeseen USB-
kaapelilla.

1 Kun käytät USB-kaapelia laitteen yhdistämiseen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen,
ponnahdusikkunassa näkyy Sallitaanko laitteen datan käyttö?.

2 Kosketa Ei, vain lataus.

Jos toinen USB-yhteystila on valittuna, pyyhkäise alas tilapalkista avataksesi ilmoituspaneelin.
Kosketa Tiedostonsiirto USB:n kautta ja valitse sitten Vain lataus.

Tyypin C USB-portin käyttäminen muiden laitteiden lataamiseen

Tyypin C USB-liittimet voidaan liittää kummin päin tahansa. Voit käyttää laitettasi toisen laitteen
lataamiseen tyypin C USB-kaapelilla.

1 Liitä laite toiseen laitteeseen tyypin C USB-kaapelilla.

2 Avaa laitteen ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-
yhteystilaksi Käänteinen lataus.

3 Aseta toisessa laitteessa USB-yhteystilaksi Vain lataus.

Jos haluat ladata laitettasi toisella laitteella, aseta USB-yhteystilaksi Vain lataus omassa
laitteessasi ja aseta sitten USB-yhteystilaksi Käänteinen lataus toisessa laitteessa.

Turvallisuustietoja
l Käytä vain aitoja Huawei-akkuja, -latureita ja -USB-kaapeleita laitteen lataamiseen.

Kolmannen osapuolen lisävarusteet ovat mahdollinen turvallisuusvaara, ja ne voivat heikentää
laitteen suorituskykyä.

l Voit ladata akun useita kertoja, mutta kaikkien akkujen käyttöikä on rajallinen. Jos huomaat
laitteen akun käyttöiän heikentyneen merkittävästi, sinun on hankittava korvaava aito Huawei-
akku. Älä yritä irrottaa sisäänrakennettua akkua. Jos laitteessa on sisäänrakennettu akku, ota
yhteyttä valtuutettuun Huawei-huoltoon sen vaihtamiseksi. Jos akku on irrotettava, korvaa se
aidolla Huawei-akulla.

Puhelimen poistaminen pakkauksesta
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l Laite voi kuumentua pitkään kestäneen käytön jälkeen, tai kun se on altistunut korkealle
ympäristön lämpötilalle. Jos laite alkaa tuntua kuumalta, lopeta sen lataaminen ja poista
tarpeettomat ominaisuudet käytöstä. Aseta laite viileään paikkaan ja anna sen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi. Vältä koskettamasta laitteen pintaa pitkiä aikoja, mikäli se kuumenee.

l Latausaika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja akun jäljellä olevan varaustason mukaan.

l Vältä laitteen käyttämistä latauksen aikana. Älä peitä laitetta tai laturia.

Katso lisätietoja lataamisesta ja akun hoidosta etsimällä laitteen käyttäjän opas osoitteessa
http://consumer.huawei.com/.

Akun tilatiedot

Laitteen merkkivalo ja tilapalkin akkukuvake osoittavat akun tilan.

Tilanilmaisin Akun kuvake Akun tila

Vilkkuu tai palaa
tasaisesti punaisena

Alle 4 % jäljellä

Punainen Lataa, alle 10 % jäljellä

Oranssi Lataa, 10–90 % jäljellä

Vihreä Lataa, vähintään 90 % jäljellä. Jos tilapalkissa
akkukuvakkeen vieressä näkyy 100 % tai latauksen
valmistumisviesti näkyy lukitusnäytöllä, lataus on
valmis.

Pikalataus
Laitteesi tukee pikalataustekniikkaa. Sen avulla laite voi säätää latausjännitettä ja virtaa
automaattisesti latauajan lyhentämiseksi.

Sinun on käytettävä laturia ja USB-kaapelia, jotka toimitettiin puhelimesi mukana, jotta voit
käyttää pikalataustoimintoa. Muiden laturien tai USB-kaapelien käyttö voi aiheuttaa laitteen
toistuvaa uudelleenkäynnistymistä tai latausajan pitenemistä. Se voi myös aiheuttaa laturin
ylikuumenemisen tai vahingoittaa laitetta tai akkua.

 

Puhelimen poistaminen pakkauksesta
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Akun tilan tarkasteleminen
Voit nähdä akun tilan ja määrittää tilapalkin näyttämään jäljellä olevan varauksen prosentteina.

Akun tilan tarkasteleminen

Akun kuvake ja tilapalkki osoittavat akun tilan.

Avaa Puhelimen hallinta. Kosketa  nähdäksesi jäljellä olevan akun määrän prosentteina
sekä käyttöajan.

Jäljellä olevan akun varauksen prosenttiarvon näyttäminen tilapalkissa

Voit näyttää akun jäljellä olevan varauksen prosenttiarvon tilapalkissa kahdella tavalla:

l Avaa Puhelimen hallinta. Kosketa  ja kytke päälle Akun varausta jäljellä.

l Avaa Asetukset. Kosketa Ilmoitus- ja tilapalkki > Akun varaustaso. Valitse Viereinen
kuvake tai Sisäinen kuvake näyttääksesi jäljellä olevan akun varauksen prosentteina
valitussa paikassa. Valitse Älä näytä, jos et halua, että jäljellä oleva akun varaus prosentteina
näytetään.

Puhelimen poistaminen pakkauksesta
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Aloittaminen

Ohjattu asennus
l Lue Pika-aloitusopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, ja varmista,

että SIM-kortti on asennettu oikein.

l Kytke laitteen virta painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Noudata näyttöön tulevia
ohjeita ja viimeistele asennus.

1 Valitse kieli ja alue ja kosketa sitten SEURAAVA.

2 Lue käyttöehdot huolellisesti ja sen jälkeen kosketa HYVÄKSY > HYVÄKSY hyväksyäksesi.

3 Lue palvelun luvista. Valitse HYVÄKSY tai älä, ja kosketa SEURAAVA jatkaaksesi.

4 Laite etsii lähellä olevia Wi-Fi-verkkoja automaattisesti. Valitse ja yhdistä verkkoon.

5 Lue Googlen palveluehdot huolellisesti ja kosketa sitten SEURAAVA.

6 Valitse yksi seuraavista tavoista asentaa laitteesi:

l Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja palauta varmuuskopiosta.

l Noudata näyttöön tulevia ohjeita kopioidaksesi datan toiselta laitteelta, tai kosketa OHITA >
OK ohittaaksesi tämän vaiheen.

Mikäli ohitat tämän vaiheen, voit silti tuoda tietoa toiselta laitteelta myöhemmin
koskettamalla Asetukset > Lisäasetukset > Tiedonsiirto.

7 Lisää sormenjälkesi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Sinun on määritettävä myös PIN-
koodi tai salasana näytön lukituksen poistamiseksi ennen kuin voit lisätä sormenjälkesi. On
tärkeää muistaa tämä salasana, jotta pystyt aina avaamaan laitteesi näytön lukituksen.

8 Kosketa ALOITA viimeistelläksesi asennuksen. Kun EMUI käynnistyy, laitteesi on valmis
käyttöön.

SIM-kortin ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä
Ota SIM-kortti käyttöön tai poista se käytöstä käytön ja hallinnan helpottamiseksi.

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

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa SIM-korttien hallinta.

3 Vaihda hallittavan SIM-kortin vieressä olevan kytkimen asentoa ottaaksesi SIM-kortti käyttöön
tai poistaaksesi se käytöstä.
Käytöstä poistettuja SIM-kortteja ei voida käyttää soittamiseen, viestien lähettämiseen tai
Internet-käyttöön.
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SIM-kortin nimeäminen
Oletusarvoisesti SIM-kortti on nimetty operaattorin mukaan. Voit nimetä uudelleen SIM-korttisi,
jotta tunnistat sen helpommin.

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

l Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa SIM-korttien hallinta

3 Valitse SIM-kortti. Syötä nimi ja kosketa OK.

Määritä mobiilidatayhteyden oletus-SIM-kortti
Voit valita oletus-SIM-kortin mobiilidatapalveluille.

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

l Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa SIM-korttien hallinta.

3 Vaihda valitun SIM-kortin vieressä olevan kytkimen Oletusmobiilidata asentoa.

Oletus-SIM-kortin asettaminen
Voit valita oletus-SIM-kortin lähteville puheluille.

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

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa SIM-korttien hallinta.

3 Kosketa Oletus SIM-kortti puheluja varten ja valitse haluamasi SIM-kortti.

Kun olet valinnut oletus-SIM-kortin, SIM 1 ja SIM 2 eivät enää näy numerovalitsimessa.

Internet-yhteyden muodostaminen
Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoihin laitteellasi vaivattomasti.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2 Siirry Wi-Fi-asetusnäyttöön koskettamalla ja pitämällä pohjassa .

3 Kytke Wi-Fi päälle. Laite luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.

Aloittaminen
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4 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valitset salatun verkon, sinun on
syötettävä Wi-Fi-salasana.

 

Mobiilidatayhteyden muodostaminen
Varmista ennen mobiilidatan käyttämistä, että sinulla on tietoliikennesopimus operaattorisi
kanssa, jotta vältät liiallisten dataveloitusten kertymisen.

1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2 Ota mobiilidata käyttöön koskettamalla .

Poista mobiilidata käytöstä, kun et tarvitse sitä, säästääksesi akkua ja vähentääksesi
datankäyttöä.

Suositeltujen asetusten tarkasteleminen
Kun olet tehnyt alkuasetukset valmiiksi, laitteesi näyttää luettelon suositelluista asetuksista.

Avaa Asetukset.
l Kosketa suositeltuja asetuksia määrittääksesi niitä.

l Kosketa  suositellun asetuksen vieressä poistaaksesi sen luettelosta. Suosituksia, jotka on
poistettu luettelosta, ei enää suositella.

Aloittaminen
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Näyttö ja ruutu

Aloitusnäyttö

Tietoja aloitusnäytöstä
Käytä aloitusnäyttöä käyttääksesi sovelluksia ja pienoissovelluksia.
 

Tilapalkki: Näyttää ilmoitukset ja 
tilakuvakkeet

Näyttöalue: Näyttää sovelluskuvakkeet, 
kansiot ja pienoissovellukset

Näytön sijainnin ilmaisin: Ilmoittaa, mikä 
aloitusnäyttö on näkyvissä

Telakointipalkki: Näyttää usein käytetyt 
sovellukset

Näytön peruseleet
Käytä yksinkertaisia kosketusnäyttöeleitä tehdäksesi useita tehtäviä, kuten käynnistääksesi
sovelluksia, selataksesi luetteloita ja suurentaaksesi kuvia.

Kosketa: Kosketa kohdetta kerran. Kosketa esimerkiksi
valitaksesi asetus tai avataksesi sovellus.

Kosketa kahdesti: Kosketa näytön kohdealueella
nopeasti kahdesti peräkkäin. Kosketa esimerkiksi kuvaa
kaksi kertaa koko näytön tilassa zoomataksesi sisään tai
ulos.
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Kosketa ja pidä pohjassa: Kosketa ja pidä pohjassa
näytön kohdealuetta vähintään 2 sekuntia. Esimerkiksi
kosketa ja pidä pohjassa tyhjää aluetta ottaaksesi
käyttöön aloitusnäytön muokkaimen.

Pyyhkäise: Pyyhkäise sormillasi näytöllä. Pyyhkäise
pystysuoraan tai vaakasuoraan esimerkiksi selataksesi
muita aloitusnäyttöjä ja vierittääksesi asiakirjan sisältöä.

Vedä: Kosketa ja pidä painettuna kohdetta ja siirrä se
sitten toiseen paikkaan. Käytä tätä elettä esimerkiksi
järjestääksesi aloitusnäytöllä sovelluksia ja
pienoissovelluksia uudelleen.

Levitä sormet eroon toisistaan: Levitä kaksi sormea
eroon toisistaan näytöllä. Esimerkiksi levitä kaksi sormea
erilleen zoomataksesi sisään kuvassa tai www-sivulla.

Nipistä sormia yhteen: Nipistä kaksi sormea yhteen
näytöllä. Esimerkiksi nipistä kaksi sormea yhteen
zoomataksesi kuvaa ulospäin.

Laatikosto-aloitusnäytön käyttöön ottaminen
Käytä Laatikosto-aloitusnäyttöä tallentaaksesi sovelluskuvakkeita erilliseen sovelluslaatikostoon.

Laatikosto-aloitusnäytön käyttöön ottaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Aloitusnäytön tyyli > Laatikko.

Sovelluspikakuvakkeiden lisääminen aloitusnäytölle
Lisää usein käytettyjä sovelluksia aloitusnäytölle nopeaa käyttöä varten.

1 Kosketa aloitusnäytöllä  nähdäksesi luettelon sovelluksista.

2 Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä pohjassa sovelluskuvaketta, kunnes laite värisee, ja vedä
sitten sovelluskuvake haluttuun kohtaan aloitusnäyttöä.

Näyttö ja ruutu
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Sinulla on oltava riittävästi tilaa aloitusnäytöllä. Jos tilaa ei ole riittävästi, lisää uusi
aloitusnäyttö tai vapauta tilaa.

 

Vakioaloitusnäytön palauttaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Aloitusnäytön tyyli > Vakio.

Yksinkertaiseen aloitusnäyttöön vaihtaminen
Yksinkertaisessa aloitusnäytössä on yksinkertainen ulkoasu ja suuret kuvakkeet helpompaa
käyttöä varten.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Yksinkertainen tila, ja kosketa .

 

Näyttö ja ruutu
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3 Yksinkertaisella aloitusnäytöllä voit:

l Koskettaa sovelluskuvakkeita avataksesi ne.

l Koskettaa ja pitää kuvaketta pohjassa päästäksesi aloitusnäytön muokkaustilaan. Tässä
tilassa voit lisätä tai poistaa sovelluksia.

l Kosketa Muut avataksesi sovellusluettelon ja tarkastellaksesi tai avataksesi lisää
sovelluksia.

l Kosketa Vakiotila vaihtaaksesi takaisin tavalliseen aloitusnäyttöön.

Ilmoitusmerkkien näyttäminen tai piilottaminen
Ilmoitusmerkit näkyvät sovelluskuvakkeiden oikeassa yläkulmassa. Merkin numero ilmaisee
uusien ilmoitusten määrän. Avaa vastaava sovellus katsellaksesi ilmoituksen tietoja.
 

1 Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkaimen.

2 Kosketa Asetukset > Merkkisovellusten kuvakkeet.

3 Vaihda vastaavan kytkimen asentoa ottaaksesi ilmoitusmerkit käyttöön tai poistaaksesi ne
käytöstä.

Aloitusnäytön taustakuvan asettaminen
Valitse haluamasi laajasta teemojen ja taustakuvien valikoimasta ja tee laitteesta itsesi näköinen.

Taustakuvan vaihtaminen

1 Avaa Asetukset.

Näyttö ja ruutu
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2 Kosketa Näyttö > Taustakuvat > Aseta taustakuva.

3 Valitse haluttu taustakuva ja seuraa näytön ohjeita asettaaksesi aloitusnäytön tai
lukitusnäytön taustakuvan (tai molemmat)

Taustakuvan vaihtaminen automaattisesti

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttö > Taustakuvat.

3 Kytke Muuta aloitusnäytön taustakuvaa satunnaisesti päälle tai pois.

Kun aloitusnäytön taustakuvan satunnainen vaihtaminen on käytössä, Aikaväli ja
Näytettävä albumi voidaan määrittää niin, että taustakuva vaihtuu automaattisesti
määritetyin aikavälein.

Aloitusnäytön kuvakkeiden hallinta
Voit siirtää sovelluksia tai poistaa niiden asennuksia helposti aloitusnäytössä.

Aloitusnäytön kuvakkeiden siirtäminen

Kosketa ja pidä aloitusnäytössä pohjassa sovelluskuvaketta tai pienoissovellusta, kunnes laite
värisee. Voit sitten vetää sovelluskuvakkeita tai pienoissovelluksia haluttuun kohtaan.
 

Sovellusten poistaminen aloitusnäytöstä

Kosketa ja pidä aloitusnäytössä pohjassa sovellusta tai pienoissovellusta, jonka haluat poistaa,

kunnes tulee näkyviin näytön yläreunassa. Vedä ei-toivottu sovellus tai pienoissovellus -
kohtaan ja noudata näytön ohjeita.
 

Näyttö ja ruutu
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Kaikkia esiasennettuja sovelluksia ei voi poistaa järjestelmän asianmukaisen toiminnan
takaamiseksi.

Ravista laitetta järjestääksesi kuvakkeet automaattisesti

Aloitusnäytöllä voi näkyä aukkoja sen jälkeen, kun olet poistanut sovelluksia tai siirtänyt niitä
kansioihin. Käytä seuraavaa ominaisuutta järjestämään aloitusnäyttösi sovellukset siististi.

1 Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkaimen.

2 Kosketa Asetukset ja kytke päälle Ravista.

3 Palaa aloitusnäytölle ja avaa aloitusnäytön muokkain uudelleen. Ravista laitetta
järjestääksesi sovellukset uudelleen, jotta aukkopaikat täyttyvät.

 

Aloitusnäyttöjen hallinta
Voit mukauttaa aloitusnäyttöjä halusi mukaan.

Aloitusnäyttöjen lisääminen

1 Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkaimen.

Näyttö ja ruutu
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2 Kosketa  aloitusnäytön äärimmäisessä vasemmassa tai oikeassa reunassa lisätäksesi
uusi näyttö.

 

Aloitusnäyttöjen poistaminen

1 Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkaimen.

2 Kosketa  tyhjällä näytöllä poistaaksesi se.

 

Et voi poistaa aloitusnäyttöä, jos se sisältää sovelluksia tai pienoissovelluksia.

Aloitusnäyttöjen siirtäminen

1 Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkaimen.

Näyttö ja ruutu
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2 Kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäyttöä, jota haluat siirtää, ja vedä se haluttuun kohtaan.

Oletusaloitusnäytön asettaminen

1 Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkaimen.

2 Kosketa  aloitusnäytön yläosassa asettaaksesi valittu aloitusnäyttö oletusnäytöksi.

Aloitusnäyttöjen pienoissovellusten hallitseminen
Lisää, siirrä tai poista aloitusnäytön pienoissovelluksia.

Pienoissovellusten lisääminen

1 Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkaimen.

2 Kosketa Widgetit. Valitse pienoissovellus ja vedä se aloitusnäytön tyhjään kohtaan.

Sinulla on oltava riittävästi tilaa aloitusnäytöllä. Jos tilaa ei ole riittävästi, lisää uusi
aloitusnäyttö tai vapauta tilaa.

 

Pienoissovellusten siirtäminen

Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä pohjassa pienoissovellusta, kunnes laite värisee, ja vedä sitten
pienoissovellus haluttuun kohtaan.

Pienoissovellusten poistaminen

Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä pohjassa pienoissovellusta, kunnes laite värisee, ja vedä sitten
pienoissovellus näytön yläosan kohtaan Poista.

Aloitusnäytön kansioiden hallinta
Järjestä sovelluksesi kansioihin, niin löydät ne helpommin.

Näyttö ja ruutu
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Kansion luominen

Ryhmittele sovelluksesi luokiteltuihin kansioihin, niin ne on helpompi löytää. Voit esimerkiksi
luoda Sosiaalisen kansion sosiaalisen median sovelluksillesi.

Vedä aloitusnäytöllä kuvake toisen kuvakkeen päälle luodaksesi kansio, joka sisältää molemmat
sovellukset.
 

Kansioiden uudelleen nimeäminen

Nimeä kansio uudelleen avaamalla se ja koskettamalla kansion nimeä.

Sovellusten lisääminen kansioon

1 Avaa kansio.

2 Kosketa .

3 Valitse lisättävät sovellukset ja kosketa OK.

Sovellusten poistaminen kansiosta

1 Avaa kansio.

2 Kosketa .

3 Poista valinta poistettavista sovelluksista ja kosketa OK.

Voit myös koskettaa ja pitää pohjassa kuvaketta ja vetää sen kansion ulkopuolelle
poistaaksesi sen.

Kansioiden poistaminen

1 Avaa kansio.

Näyttö ja ruutu
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2 Kosketa .

3 Poista kaikkien sovellusten valinta ja kosketa OK. Kansio poistetaan automaattisesti.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Lukitusnäytön tyylin vaihtaminen
Määritä näytön lukitussalasana estääksesi laitteen luvaton käyttö.

Näytön lukitusmenetelmän vaihtaminen

Magazine-avaus on lukitusnäytön oletustyyli. Muuta näytön lukituksen tyyliä koskettamalla 
Asetukset > Näytön lukitus ja salasanat > Lukitusnäytön tyyli ja valitsemalla tyyli.

Näytön lukitussalasanan asettaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näytön lukitus ja salasanat > Salasana

3 Voit valita, avaatko näytön lukituksen poistokuviolla, PIN-koodilla vai salasanalla:

l Kosketa Kuvio ja yhdistä vähintään neljä pistettä kahdesti muodostaaksesi näytön
lukituksen poistokuvion.

l Kosketa PIN-koodi. Seuraa näytön ohjeita luodaksesi PIN-koodi, joka sisältää vähintään
neljä numeroa, ja kosketa sitten OK.

l Kosketa Salasana. Seuraa näytön ohjeita luodaksesi salasana, joka sisältää vähintään
neljä merkkiä, ja kosketa sitten OK.

l Voit myös käyttää sormenjälkeäsi näytön lukituksen avaamiseen. Kosketa
ponnahdusikkunassa Ilmoita lisätäksesi sormenjälkesi. Katso lisätietoja sormenjälkesi
käyttämisestä näytön lukituksen poistamiseen kohdasta Määritä sormenjälki.

l Poista näytön lukituksen poiston salasana valitsemalla Ei mitään ja seuraamalla
näytön ohjeita.

Näytön lukitseminen
Lukitse näyttö vähentääksesi virrankulutusta ja estääksesi vahinkopainallukset tai tietojesi
luvattoman käytön.

l Manuaalinen lukitus: lukitse näyttö manuaalisesti painamalla virtapainiketta.

l Automaattinen lukitus: Näyttö lukittuu automaattisesti ja siirtyy lepotilaan esiasetetun
lepotila-ajan kuluttua, jotta virrankulutus vähenee ja tahattomat toiminnot voidaan estää.

Vaihda näytön lepotila-aikaa koskettamalla Asetukset > Näyttö > Lepotila ja
valitsemalla aika.

Näytön lukituksen poistaminen
1 Kytke näyttö päälle painamalla virtapainiketta.

Näyttö ja ruutu
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2 Pyyhkäise näytöllä mihin tahansa suuntaan.

l Jos olet asettanut näytön lukituksen avauksen kuvion, PIN-koodin tai salasanan, sinun
piirrettävä lukituksen avauskuvio tai syötettävä PIN/salasana poistaaksesi näytön
lukitus.

l Jos laitteessasi on sormenjälkianturi, voit poistaa näytön lukituksen asettamalla
sormesi sormenjälkitunnistimelle.

Magazine-lukituksen poiston kuvien määrittäminen
Magazine-lukituksen poistoa määrittelemällä voit kustomoida lukitusnäyttösi taustakuvia.

Online-taustakuvien lisääminen

Voit tilata omien mieltymystesi mukaisia Magazine-lukituksen poiston taustakuvia.

1 Pyyhkäise lukitun näytön alareunasta ylöspäin nähdäksesi Magazine-lukituksen poiston
vaihtoehdot.

2 Kosketa  avataksesi tilausluettelon.

3 Kosketa  ja valitse taustakuvat, jotka haluat lisätä tilauslistaan.

Magazine-lukituksen poiston taustakuvien jakaminen

Jaa suosikki-Magazine-lukituksen poiston taustakuvat ystäviesi kanssa.

1 Pyyhkäise lukitusnäytön alareunasta ylöspäin nähdäksesi Magazine-lukituksen poiston
vaihtoehdot.

2 Kosketa , ja sen jälkeen valitse kuinka haluat jakaa taustakuvan ja seuraa ohjeita
näytöllä.

Offline-taustakuvien lisääminen

1 Pyyhkäise lukitusnäytön alareunasta ylöspäin nähdäksesi Magazine-lukituksen poiston
vaihtoehdot.

2 Kosketa  avataksesi tilausluettelon.

3 Kosketa Itse lisätty ja valitse .

4 Valitse halutut kuvat ja kosketa .

Magazine-lukituksen poiston kuvien päivittäminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näytön lukitus ja salasanat > Näytönsäästäjä.

3 Salli Automaattinen päivitys Wi-Fin kautta, ja järjestelmä päivittää Magazine-lukituksen
poiston kuvat automaattisesti yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon.

Näyttö ja ruutu
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l Voit myös päivittää Magazine-lukituksen avauksen kuvat manuaalisesti. Kosketa
Näytönsäästäjä > Tilaukset > Ladattu, ja kosketa Päivitä, sen jälkeen seuraa ohjeita
näytöllä.

l Tämä ominaisuus tarvitsee Internet-yhteyden. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon
välttääksesi tarpeettomat datayhteyskustannukset.

Työkalujen käyttäminen lukitusnäytöltä
Käynnistä sovelluksia suoraan lukitusnäytöltä.

1 Pyyhkäise lukitusnäytön alaosasta ylös näyttääksesi lukitusnäytön ominaisuudet ja työkalut.

2 Käynnistä haluamasi sovellus koskettamalla näytön alaosassa olevaa pikakuvaketta.

 

Nauhuri

Laskin
Taskulamppu

Skanneri

Kello

Avaa kamera suoraan lukitusnäytöstä pyyhkäisemällä kamerakuvakkeesta ylöspäin.

Lukitusnäytön allekirjoituksen määrittäminen
Määritä lukitusnäytön allekirjoitus personoidaksesi lukitusnäyttösi.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näytön lukitus ja salasanat > Lukitusnäytön allekirjoitus.

3 Syötä lukitusnäytön allekirjoitus ja kosketa Tallenna.

Lukitusnäytön allekirjoitus näytetään lukitusnäytöllä.

Ilmoituspaneeli ja tilapalkki

Näyttö ja ruutu
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Tietoja tilapalkista
Käytä tilapalkkia käyttääksesi ilmoituspaneelia ja tarkistaaksesi laitteen tilan.

Ilmoituspaneelin ja tilapalkin avaaminen

Ilmoituspaneelin ja tilapalkin avaaminen lukitusnäytöltä

Avaa näyttö ja pyyhkäise näytössä tilapalkista alaspäin avataksesi ilmoituspaneeli. Voit sitten
kytkeä pikakytkimiä päälle tai pois päältä tai katsella ilmoitusviestejä.

Ilmoituspaneelin ja tilapalkin avaaminen, kun näytön lukitus on poistettu

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Voit sitten kytkeä pikakytkimiä päälle
tai pois päältä tai katsella ilmoitusviestejä.

Tietoja ilmoitus- ja tilakuvakkeista

Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näkyvät ilmoituspalkin oikealla puolella ja ne esittävät laitteen tilan, kuten
verkkoyhteydet, signaalin voimakkuuden, akun varauksen ja kellonajan.

Tilakuvakkeet voivat vaihdella alueesi ja operaattorisi mukaan.

Signaalin voimakkuus Ei signaalia

Yhdistetty 4G-yhteydellä Yhdistetty 3G-yhteydellä

Yhdistetty 2G-yhteydellä Yhdistetty HSPA-yhteydellä

Yhdistetty HSPA+-yhteydellä Yhdistetty LTE-yhteydellä

VoLTE otettu käyttöön NFC otettu käyttöön

Verkkovierailu Lentokonetila otettu käyttöön

Bluetooth otettu käyttöön Yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä

Wi-Fi-verkko käytettävissä
Vastaanotetaan sijaintitietoa
GPS:ltä

Värinätila käytössä Äänetön tila käytössä

Hälytys käytössä Lataa

Akku täynnä Akku vähissä

Kuulokesetti liitetty SIM-korttia ei löydy

Näyttö ja ruutu
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Ilmoituskuvakkeet

Ilmoituskuvakkeita näytetään tilapalkin vasemmalla puolella, kun saat uusia viestejä, ilmoituksia
tai muistutuksia.

Vastaamattomat puhelut Uusia sähköposteja

Yhdistetty VPN-verkkoon Uusia viestejä vastaajassa

Ladataan tietoja Ladataan tietoja

Tulevat tapahtumat Laitteen muisti täynnä

Synkronoidaan dataa Synkronointivirhe

Kirjautumis- tai synkronointiongel-
ma

Lisää ilmoituksia

Ilmoitusten määrittäminen
Voit määrittää kunkin sovelluksen ilmoitusasetukset.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Ilmoitus- ja tilapalkki > Ilmoitusten hallinta.

3 Valitse sovellus, jota haluat määrittää, ja ota käyttöön tai poista käytöstä ilmoituksia tarpeen
mukaan.

Näytön määrittäminen käynnistymään, kun saat ilmoituksen
Määritä näyttö käynnistymään, kun vastaanotat uuden ilmoituksen, välttääksesi tärkeän tiedon
huomaamatta jäämisen.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Ilmoitus- ja tilapalkki.

3 Vaihda Ilmoitukset ottavat näytön käyttöön-kytkimen asentoa.

Tilapalkin määrittäminen

Avaa Asetukset ja kosketa Ilmoitus- ja tilapalkki. Vaihda Näytä operaattorin nimi-, Näytä
verkon nopeus- tai Akun varaustaso-kytkimen asentoa määrittääksesi, mitä tietoja tilapalkissa
näytetään.

Pikakytkimien käyttäminen asetusten käyttämiseen
Käytä pikakytkimiä ottaaksesi usein käytettyjä toimintoja käyttöön tai poistaaksesi niitä käytöstä.

Pikakytkimien käyttäminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

Näyttö ja ruutu
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Kosketa  näyttääksesi kaikki pikakytkimet.

Pikakytkimien määrittäminen

1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2 Kosketa . Kosketa ja pidä pohjassa kytkintä ja vedä se haluttuun kohtaan.

 

3 Ota ominaisuus käyttöön koskettamalla sen kytkintä. Jos kytkin tukee kosketa ja pidä
pohjassa -eleitä, avaa ominaisuuden asetukset koskettamalla ja pitämällä pohjassa kytkintä.

Kaikki kytkimet eivät tue kosketa ja pidä pohjassa -eleitä.

Teemat
Tietoja teemoista
Teemat auttavat sinua tekemään aloitusnäytöstäsi henkilökohtaisen vaihtamalla taustakuvia,
sovelluskuvakkeita ja muita asioita.

Teeman vaihtaminen

1 Avaa Teemat.

2 Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Valitse teema ja määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

l Kosketa Mukauta yhdistelläksesi näytön lukitustapoja, taustakuvia, sovelluskuvakkeita ja
muita.

Globaali haku

Näyttö ja ruutu
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Tietoja globaalista hausta
Käytä globaalia hakua löytääksesi laitteestasi.

Pyyhkäise alas aloitusnäytössä avataksesi globaali hakuikkuna ja syötä sitten hakutermisi.
 

Sisällön hakeminen laitteessa

Yhteystietojen hakeminen

1 Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä avataksesi hakupalkki.

2 Kosketa hakupalkkia ja syötä yhteystiedon nimi, alkukirjaimet, puhelinnumero,
sähköpostiosoite tai muu tieto. Hakutulokset näytetään tämän alla.

Paranna hakutulosten tarkkuutta syöttämällä useampi kuin yksi avainsana. Jokaisen
avainsanan välissä tulee olla välilyönti (esimerkiksi ”Matti Virtanen Helsinki”).

Tekstiviestien hakeminen

1 Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä avataksesi hakupalkki.

2 Syötä yksi tai useampi avainsana. Hakutulokset näytetään hakupalkin alla.

Avaa vaihtoehtoisesti Viestit ja syötä yksi tai useampi avainsana hakupalkkiin.

Sähköpostien hakeminen

1 Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä avataksesi hakupalkki.

2 Anna yksi tai useampi avainsana (kuten sähköpostiviestin aihe). Hakutulokset näytetään
hakupalkin alla.

Näyttö ja ruutu
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Sovellusten hakeminen

1 Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä avataksesi hakupalkki.

2 Syötä yksi tai useampi avainsana. Hakutulokset näytetään hakupalkin alla.

Kun käytät Laatikosto-aloitusnäyttöä, voit etsiä sovelluksia myös koskettamalla  ja
syöttämällä sovelluksen nimen hakupalkkiin.

Asetusten hakeminen

1 Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä avataksesi hakupalkki.

2 Syötä yksi tai useampi avainsana. Asetukset-valikon hakua vastaavat valikkokohdat
näytetään hakupalkin alla.

Näyttökuva
Koko näytön kaappaaminen

Näyttökuvan ottaminen virtapainikkeella ja äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeella

Paina virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ottaaksesi täyden
näyttökuvan.
 

Näyttökuvan pikakuvake

Avaa ilmoituspaneeli ja kosketa sitten  Pikakuvakkeet-välilehdellä ottaaksesi täyden
näyttökuvan.
 

Näyttö ja ruutu
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Näyttökuvan ottaminen rystysellä

Ota näyttökuva koko näytöstä napauttamalla näyttöä kahdesti rystyselläsi.
 

Näytön osan kaappaaminen
Tämän ominaisuuden avulla voit kaapata näytön osan ja tallentaa sen kuvana.

Napauta näyttöä rystysellä. Pidä rystysesi näytöllä ja piirrä alue, jonka haluat kaapata. Sinisen
viivan sisäpuolella oleva alue kaapataan.

Jos haluat käyttää ennalta määrättyä muotoa, valitse näytön yläosan näyttökuvalaatikko ja

kosketa sitten  tallentaaksesi näyttökuva.
 

Näyttö ja ruutu
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Oletusarvoisesti kuvakaappaukset tallennetaan Kuvakaappaukset-kansion kohtaan Galleria.

Jaa näyttökuva koskettamalla .

Vieritysnäyttökuvien ottaminen
Käytä rystyseleitä tai vieritysnäyttökuvia kaapataksesi sisältöä, joka ei mahdu näyttöön. Tämä
sopii hyvin keskusteluiden, verkkosivujen tai suurten kuvien jakamiseen.

Pikakuvakevälilehden käyttäminen

1 Avaa ilmoituspaneeli ja kosketa sitten  ottaaksesi tavallisen näyttökuvan.

2 Otettuasi näyttökuvan kosketa  ottaaksesi vieritysnäyttökuvan.

3 Näyttö vierittyy automaattisesti, kun laite ottaa näyttökuvan.

 

Näyttö ja ruutu
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Varmista, että kosketat  kolmen sekunnin kuluessa näyttökuvan ottamisesta.

Rystysten käyttäminen

Napauta näyttöä rystyselläsi ja pidä sitä näytössä. Piirrä näyttöön S-kirjain ja nosta rystynen
näytöstä. Näyttö vierittyy automaattisesti, kun laite ottaa näyttökuvan.
 

Lopeta vieritys ja kaappaa aiempi sisältö koskettamalla näyttöä.

Näyttökuvien katselu, muokkaaminen ja jakaminen

Näyttö ja ruutu
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Näyttökuvien näyttäminen

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa Albumit-välilehdessä Kuvakaappaukset katsellaksesi näyttökuvia.

Näyttökuvan muokkaaminen

1 Kun olet ottanut näyttökuvan, kosketa .

2 Valitse haluamasi asetukset kuvan muokkaamiseen.

3 Tallenna muutokset koskettamalla .

 

Näyttökuvan jakaminen

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa Albumit-välilehdessä Kuvakaappaukset.

3 Valitse jaettava näyttökuva ja kosketa .

4 Valitse, miten haluat jakaa näyttökuvan, ja noudata näytön ohjeita.

Näyttökuvan poistaminen

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa Albumit-välilehdessä Kuvakaappaukset.

3 Valitse poistettava näyttökuva ja kosketa .
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Näytön tallennus

Tietoa näyttötallenteista
Käytä näytön tallennustoimintoa tallentaaksesi tapahtumia ja jakaaksesi niitä ystäviesi kanssa.

Näytön tallennin

Näytön tallennus -pikakytkimen käyttäminen

Aloita näytön tallennus avaamalla tilapalkki ja koskettamalla .
 

Painikkeiden painaminen tallentamista varten

Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta yhtä aikaa.
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Rystyseleiden käyttäminen tallennukseen

Aloita näytön tallennus napauttamalla näyttöä kahdesti kahdella rystysellä.
 

l Myös ääni tallentuu, joten huolehdi siitä, että olet hiljaisessa ympäristössä.

l Tallennus pysähtyy automaattisesti, kun soitat tai vastaanotat puhelun.

l Näytön tallennuksen aikana tallennusominaisuutta ei voi käyttää muissa sovelluksissa.

l Pitkät tallennukset vievät enemmän tilaa laitteen sisäisestä muistista, joten varmista
ennen tallentamista, että tilaa on riittävästi.

Voit pysäyttää näytön tallennuksen kolmella tavalla:

l Napauta näyttöä kahdesti kahdella rystysellä
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l Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja virtapainiketta yhtä aikaa.

l Kosketa näytön tallennuskuvaketta tilapalkin vasemmassa yläkulmassa.

Näyttötallenteiden katselu, jakaminen ja poistaminen

Näyttötallenteiden katselu

Avaa Galleria ja katsele näyttötallenteita siirtymällä kohtaan Kuvakaappaukset tai
Näyttötallenteet.

Näyttötallenteiden jakaminen

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa Albumit-välilehdessä Kuvakaappaukset tai Näyttötallenteet.

3 Valitse jaettava näyttötallenne ja kosketa .

4 Valitse, miten haluat jakaa tallenteen, ja noudata näytön ohjeita.

Näyttötallenteiden poistaminen

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa Albumit-välilehdessä Kuvakaappaukset tai Näyttötallenteet.

3 Kosketa ja pidä pohjassa näyttötallennetta, jonka haluat poistaa, ja valitse .

4 Kosketa Poista.

Oletustallennussijainnin määrittäminen näyttötallenteille
Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.

1 Aseta microSD-kortti laitteeseen.

2 Avaa Asetukset.

3 Aseta oletustallennussijainniksi Sisäinen tallennustila tai SD-kortti koskettamalla Muisti ja
tallennustila > Oletussijainti.

Kaksoisnäyttötila
Tietoja kaksoisnäyttötilasta
Käytä kaksoisnäyttötilaa käyttääksesi kahta sovellusta yhtä aikaa.

Kaksoisnäyttötilan ottaminen käyttöön
Kaksoisnäyttötila ei ole käytettävissä kaikilla sovelluksilla. Jotkin sovellukset eivät välttämättä
toimi oikein kaksoisnäyttötilassa.
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Rystysten käyttäminen kaksoisnäyttötilan käyttöönottoon

Avaa sovellus, joka tukee kaksoisnäyttötilaa, ja napauta näyttöä yhdellä rystysellä. Pidä rystystä
näytössä ja piirrä viiva näytön poikki.

Jos näyttö on pystytilassa, piirrä vaakaviiva, ja jos näyttö on vaakatilassa, piirrä pystyviiva.
 

Pyyhkäisyeleen käyttäminen kaksoisnäyttötilan käyttöönottoon

Avaa sovellus, joka tukee kaksoisnäyttötilaa, ja pyyhkäise näytön alaosasta kahdella sormella
ylöspäin.
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Jaetun näytön tila

Koko näytön tilaan siirtyminen

Kaksoisnäyttötilassa kosketa ja pidä pohjassa  ja pyyhkäise ylös tai alas vaihtaaksesi koko
näytön tilaan.
 

Näyttöjen vaihtaminen

Kaksoisnäyttötilassa kosketa , ja sitten kosketa  vaihtaaksesi näyttöjen paikkoja.
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Näytön suunnan muuttaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Kosketa  salliaksesi
automaattisen näytön kääntämisen jaetun näytön tilassa.
 

Aloitusnäytön käyttäminen

Kosketa kaksoisnäytöllä  päästäksesi aloitusnäytölle. Mikäli navigointi yhdellä näppäimellä

on sallittu, kosketa ja pidä pohjassa  päästäksesi aloitusnäyttöön.

Kaksoisnäyttötilasta poistuminen

Poistu kaksoisnäyttötilasta koskettamalla  ja valitsemalla .
 

Näyttö ja ruutu

35



Liike-eleiden käyttäminen
Liike-eleet helpottavat laitteen hallintaa.

Avaa Asetukset. Kosketa Älykäs avustus > Liikeohjaus ja valitse sitten eleet, jotka haluat
ottaa käyttöön.

l Käännä: mykistä äänet ja poista käytöstä värinä saapuville puheluille, hälytyksille ja ajastimille.
 

l Nosta: vähennä saapuvien puheluiden, hälytysten ja ajastimien soittoäänen voimakkuutta
nostamalla puhelin.
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l Nosta korvalle: Vastaa saapuvaan puheluun pitämällä puhelinta korvalla. Kun katselet
puhelulokin tai yhteystiedon tietoja, voit soittaa yhteystiedolle pitämällä puhelinta korvallasi.
Kun soitat handsfree-tilassa tai Bluetooth-kuulokkeilla, siirry kuuloketilaan nostamalla puhelin
korvallesi.
 

Silmien mukavuustila
Silmien mukavuustila vähentää näytön sinisen valon määrää silmien rasituksen vähentämiseksi.

Silmien mukavuustila

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttö > Silmien mukavuus ja kytke päälle Silmien mukavuus.

 näytetään tilapalkissa, kun silmien mukavuustila on käytössä.

Värilämpötilan säätäminen

Silmien mukavuustila vähentää näytön säteilemää sinistä valoa, joka voi antaa sille hieman
kellertävän sävyn. Voit säätää värilämpötilaa hallitaksesi sinisen valon määrää.

Kun Silmien mukavuus on käytössä, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle värilämpötilan
liukusäätimessä säätääksesi värilämpötilaa viileämpään tai lämpimämpään suuntaan.

Silmien mukavuustilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit käyttää ilmoituspaneelin pikakytkintä ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä silmien
mukavuustilan.

Pyyhkäise alas tilapalkista. Kosketa  näyttääksesi kaikki pikakytkimet, ja vaihda sitten -
kytkimen asentoa.
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Ajastimen määrittäminen

Määritä ajastin ottamaan käyttöön silmien mukavuustila automaattisesti esiasetettuina aikoina,
kuten töiden lopettamisen tai nukkumaanmenon aikaan.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttö > Silmien mukavuus.

3 Kytke päälle Aikataulu ja määritä Alkamisaika ja Lopetusaika.

Näyttöasetukset

Kirjasinkoon muuttaminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttö > Kirjaisimen koko ja valitse kirjasinkoko.

 

Pienennä kirjasinkokoa 
koskettamalla

Suurenna kirjasinkokoa 
koskettamalla

Säädä kirjasinkokoa 
vetämällä liukusäädintä
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Näytön kirkkauden säätäminen
Säädä näytön kirkkaus itsellesi sopivaksi.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttö > Kirkkaus ja kytke päälle Automaattinen kirkkaus.

Kun automaattinen näytön kirkkaus on käytössä, näytön kirkkaus muuttuu automaattisesti
valaistuksen mukaan.

Säädä näytön kirkkautta nopeasti: Pyyhkäise alas tilapalkista. Kosketa Aut.. Ota
automaattinen näytön kirkkaus käyttöön tai poista se käytöstä. Voit myös säätää näytön
kirkkautta manuaalisesti vetämällä liukusäädintä. Näytön kirkkaus ei muutu eri
valaistusolosuhteissa, jos automaattinen tila ei ole käytössä.

Näytön kierron asetusten määrittäminen
Kun kierrät laitetta, jotkin sovellukset säätävät automaattisesti näytön suunnan, jotta niitä olisi
helpompi käyttää.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Näyttö ja kytke päälle Kierrä näyttöä automaattisesti.

Ota automaattinen kierto nopeasti käyttöön: Avaa pikakytkinvälilehti pyyhkäisemällä

alaspäin tilapalkista ja kosketa sitten .
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Verkko ja jakaminen

Mobiili-Internet
Mobiilidatayhteyden käyttö

Mobiilidatan käyttöönotto
Varmista ennen mobiilidatan ottamista käyttöön, että olet aktivoinut operaattorisi
mobiilidatapalvelun.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > Mobiiliverkko.

3 Kytke päälle Mobiilidata ottaaksesi mobiilidata käyttöön.

Poista mobiilidata käytöstä, kun et tarvitse sitä, säästääksesi akkua ja vähentääksesi
datankäyttöä.

VoLTE:n käyttöönotto

Ota käyttöön VoLTE (Voice over LTE) soittaaksesi korkealaatuisia ääni- ja videopuheluita 4G-
verkossa.

l Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

l Kytke 4G päälle ennen VoLTE:n käyttöönottoa.

l Varmista, että laitteesi tukee VoLTE:a ja että operaattorisi on aktivoinut ominaisuuden.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > Mobiiliverkko.

3 Kytke päälle VoLTE-puhelut.

Verkkovierailun käyttöönotto

Ota käyttöön dataverkkovierailu käyttääksesi Internetiä, kun matkustat ulkomailla.
Sinulta saatetaan periä roaming-maksuja, kun verkkovierailu on käytössä. Pyydä lisätietoja
operaattoriltasi.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > Mobiiliverkko.

3 Kytke päälle Data roaming.

Verkkosi jakaminen muiden laitteiden kanssa

Verkkojen jakaminen Wi-Fi-aktiivialueen avulla
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1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys.

3 Kosketa Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste ja salli aktiivialue.

4 Kosketa Määritä Wi-Fi-yhteyspisteen asetukset ja aseta nimi, turvallisuustaso ja salasana
Wi-Fi-aktiivialueelle, ja sen jälkeen kosketaTallenna.

Kuinka voin rajoittaa dataa, jota muut laitteet voivat käyttää aktiivialueeni avulla?
Alkaen Asetukset käyttöliittymä, kosketaDataraja ja aseta dataraja. Kun jaettu data
saavuttaa asetetun arvon, laitteesi lopettaa datan jakamisen ja estää yhteyspisteen
automaattisesti.

Mobiilidatan jakaminen USB-kaapelia käyttämällä
Operaattorijärjestelmien välisten erojen vuoksi sinun täytyy mahdollisesti asentaa laiteajuri
tai asettaa vastaava verkkoyhteys ennen tämän toiminnon käyttämistä. Viittaa
käyttöjärjestelmän oppaaseen.

 

1 Yhdistä laitteesi tietokoneeseen käyttämällä USB-datakaapelia.

2 Avaa Asetukset.

3 Kosketa Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys.

4 Salli Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta jakaaksesi mobiilidatasi.

Mobiilidatan jakaminen Bluetoothilla
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Muodosta pari ja yhdistä laitteet Bluetoothilla ennen mobiilidatan jakamisen asettamista.
Lisätietoja laiteparien muodostamisesta täältä Yhteyden muodostaminen muihin laitteisiin
Bluetoothia käyttämällä.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys.

3 Salli Verkon jakaminen Bluetoothin kautta jakaaksesi mobiilidatasi.

4 Alkaen Bluetooth käyttöliittymä, kosketa  laiteparin nimen viereistä aluetta ja
salliInternetyhteys määritelläksesi Internet-yhteyden.

Wi-Fi
Tietoja Wi-Fi-yhteydestä
Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon käyttääksesi Internetiä laitteellasi.

Estääksesi henkilökohtaisten ja taloudellisten tietojesi luvattoman käytön noudata aina
varovaisuutta, kun muodostat yhteyden julkisiin Wi-Fi-verkkoihin.

Internet-yhteys Wi-Fi-yhteyden kautta

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1 Siirry kohtaan Asetukset.

2 Kosketa Wi-Fi ja kytke Wi-Fi-kytkin päälle. Laite luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.

l Päivitä luettelo: Päivitä käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelo koskettamalla Etsi.

l Lisää verkko manuaalisesti: Pyyhkäise valikon alaosasta alaspäin ja kosketa Lisää
verkko…. Noudata näytön ohjeita ja syötä verkon nimi ja salasana manuaalisesti.

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

l Jos Wi-Fi-verkko ei vaadi salasanaa, laite muodostaa yhteyden automaattisesti.

l Jos verkko on suojattu, syötä pyydettäessä salasana ja kosketa Yhdistä.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi Protected Setup (WPS) -menetelmällä

WPS-menetelmällä laite voi muodostaa yhteyden WPS:ää tukevaan reitittimeen ilman salasanan
syöttämistä.

Verkko ja jakaminen
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1 Siirry kohtaan Asetukset.

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

3 Kosketa  > Wi-Fi:n lisäasetukset. Vaihtoehtoja on kaksi:

l Kosketa WPS-yhteys ja paina reitittimen WPS-painiketta.

l Luo PIN-koodi koskettamalla WPS PIN -yhteys ja syötä PIN-koodi reitittimeen.

Wi-Fi+-yhteyden käyttö
Kun Wi-Fi+ on käytössä, laite ottaa Wi-Fi-yhteyden automaattisesti käyttöön tai poistaa sen
käytöstä ja muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon, jolla on paras signaali.

Kun suuria tiedostoja tai online-videoita katsellaan mobiilidatan kautta, seurauksena voi olla
lisädatamaksuja. Välttääksesi liiallisten datamaksujen kertyminen hanki
tietoliikennesopimus. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Wi-Fi > Wi-Fi+ ja kytke Wi-Fi+ -kytkin päälle.

Kun Wi-Fi+ on käytössä, laite tallentaa Wi-Fi-yhteyshistorian ja tarkkailee signaalin voimakkuutta
ja sijaintiasi. Näitä tietoja käytetään sitten Wi-Fi-ominaisuuden ottamiseen käyttöön tai
poistamiseen käytöstä ja yhteyden muodostamiseen Wi-Fi-verkkoon, jolla on voimakkain
signaali.

QR-koodin käyttäminen Wi-Fi-yhteyspisteen jakamiseen
Käytä QR-koodia Wi-Fi-yhteyspisteen jakamiseen ystävien kanssa.

l QR-koodeja voidaan luoda seuraavia langattomia salausmenetelmiä varten: WPA, WPA2,
WEP, WPA-PSK ja WPA2-PSK. Et voi käyttää QR-koodia yhdistääksesi Wi-Fi-verkkoon,
joka on salattu EAP-protokollalla.

l Varmista, että yhdistävä laite tukee QR-koodien käyttämistä Wi-Fi-tunnistetietojen
tuomiseen.

1 Siirry kohtaan Asetukset.

2 Valitse Wi-Fi ja kytke Wi-Fi -kytkin päälle.

3 Kun yhteys on muodostettu, luo QR-koodi koskettamalla verkon nimeä.

4 Kosketa yhdistävällä laitteella näytön keskikohtaa ja pyyhkäise alaspäin. Lue QR-koodi

koskettamalla  ja seuraa näytön ohjeita Wi-Fi-yhteyspisteeseen yhdistämisessä.

Tietojen siirtäminen Wi-Fi Directin avulla
Wi-Fi Direct -toimintoa voi käyttää tietojen siirtämiseen kahden Huawei-laitteen välillä ilman
yhteyden muodostamista Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi Direct muistuttaa Bluetoothia, mutta sen
siirtonopeus on suurempi, joten se sopii suurten tiedostojen jakamiseen.
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Wi-Fi Directin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

1 Siirry kohtaan Asetukset.

2 Kosketa Wi-Fi. Kytke Wi-Fi -kytkin päälle ja kosketa sitten .

3 Laite luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi Direct -laitteet. Valitse laite, jonka kanssa haluat
jakaa tiedostoja, ja muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Katkaise yhteys vastaanottavaan laitteeseen koskettamalla  ja siirtymällä Wi-Fi Direct-
näyttöön. Valitse vastaanottava laite ja kosketa Kyllä.

Wi-Fi Direct -toiminnon käyttäminen tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen
Varmista ensin, että Wi-Fi Direct on otettu kummassakin laitteessa käyttöön.

1 Siirry kohtaan Tiedostot ja kosketa ja pidä pohjassa jaettavaa kuvaa.

2 Kosketa Lisää > Jaa > Wi-Fi Direct. Laite luettelee lähellä olevat Wi-Fi Direct -laitteet.
Valitse vastaanottava laite.

3 Valitse vastaanottavassa laitteessa ponnahdusikkunasta Hyväksy hyväksyäksesi tiedoston
siirtopyynnön.

Avaa ilmoituspaneeli nähdäksesi tiedoston siirron edistyminen.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti Tiedostot-kohdan Wi-Fi Direct -
kansioon.

Bluetooth

Yhteyden muodostaminen muihin laitteisiin Bluetoothia käyttämällä

Bluetoothin käyttöön ottaminen ja laiteparin muodostaminen muiden laitteiden kanssa

1 Siirry kohtaan Asetukset.

2 Kosketa Bluetooth ja kytke päälle Ota Bluetooth-yhteys käyttöön.

Varmista, että laite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, on näkyvissä.

3 Valitse laite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja noudata näytön ohjeita.

Bluetooth-laitteiden laitepariyhteyden poistaminen

1 Siirry kohtaan Asetukset.

2 Kosketa Bluetooth ja kytke päälle Ota Bluetooth-yhteys käyttöön.

3 Kosketa -kuvaketta laitteen nimen vieressä ja valitse Poista laitepariyhteys.
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Tietojen siirtäminen Bluetooth-yhteyden avulla

Bluetoothin käyttö tiedostojen jakamiseen
Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön molemmissa laitteissa ja että molemmat laitteet
ovat näkyvissä.

1 Valitse jaettavat tiedostot ja kosketa Jaa > Bluetooth. Laite etsii käytettävissä olevia
Bluetooth-laitteita.

2 Valitse vastaanottava laite.

3 Valitse vastaanottavassa laitteessa ponnahdusikkunasta Hyväksy hyväksyäksesi tiedoston
siirtopyynnön. Avaa ilmoituspaneeli nähdäksesi tiedoston siirron edistymisen.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti Tiedostot-kohdan Bluetooth-
kansioon.

Kuvien ja videoiden jakaminen Bluetoothin kautta

Kun katselet valokuvia tai videoita koko näytön tilassa, voit jakaa sisältöä nopeasti Bluetoothin
avulla.

Varmista, että Bluetooth on otettu käyttöön molemmissa laitteissa ja että molemmat laitteet
ovat näkyvissä.

1 Siirry kohtaan Galleria.

2 Valitse jaettava valokuva tai video ja avaa se koko näytön tilassa. Jaa tiedosto koskettamalla
Jaa > Siirto > Aloita. Laite etsii läheisiä käytettävissä olevia Bluetooth-laitteita.

3 Valitse vastaanottava laite.

4 Valitse vastaanottavassa laitteessa ponnahdusikkunasta Hyväksy hyväksyäksesi tiedoston
siirtopyynnön. Avaa ilmoituspaneeli nähdäksesi tiedoston siirron edistyminen.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti Tiedostot-kohdan Bluetooth-
kansioon.

Bluetooth-asetukset

Laitteen nimeäminen uudelleen
Kun otat Bluetooth-yhteyden käyttöön, laitteen oletusnimenä on laitteen malli. Voit muuttaa
laitteen nimeä, jolloin sen tunnistaminen on helpompaa.

1 Siirry kohtaan Asetukset.

2 Kosketa Bluetooth > Laitteen nimi.

3 Syötä uusi nimi ja kosketa sitten Tallenna.

Laitteen asettaminen näkyväksi

1 Siirry kohtaan Asetukset.

2 Kosketa Bluetooth ja kytke sitten päälle Näkyvyys, jotta muut Bluetooth-laitteet näkevät
laitteesi.
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3 Kosketa Lisää > Näkyvyyden aikakatkaisu ja määritä löydettävissä olemisen aikakatkaisu.

Löydettävissä olemisen aikakatkaisun jälkeen Näkyvyys poistetaan käytöstä
automaattisesti ja laite ei ole enää näkyvissä.

NFC
Tietoja NFC:stä
NFC (Near Field Communication) mahdollistaa nopean ja turvallisen maksamisen laitteellasi
sekä kätevän tiedostonsiirron muiden laitteiden kanssa.

NFC-yhteensopivat laitteet tukevat seuraavaa kolmea tilaa:

l Kortin emulointi: jäljittelee lähilukukortteja.

l Luku/kirjoitus: skannaa NFC-tunnisteita (esimerkiksi matkakortin saldon lataamista varten).

l Vertaistila: siirtää tiedostoja kahden NFC-yhteensopivan laitteen välillä.

NFC-toiminnon ottaminen käyttöön

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > NFC.

3 Ota NFC käyttöön kytkemällä päälle NFC.

NFC:n käyttäminen maksamiseen
NFC:llä voit käyttää laitettasi lähimaksamiseen kaupoissa tai julkisissa kulkuvälineissä.

SIM-kortin käyttäminen maksamiseen
Ennen NFC-ominaisuuden käyttämistä sinun tulee pyytää operaattoriltasi NFC-
ominaisuudella varustettu SIM-kortti.

1 Siirry kohtaan  NFC.

2 Valitse kohdasta Oletusmaksusovellus operaattorisi maksusovellus ja seuraa näytön ohjeita
liittääksesi pankkikortin ja lisätäksesi varoja.

Voit suorittaa maksuja asettamalla laitteesi maksupäätteen NFC-anturia vasten.
Voit maksaa myös, kun laitteesi on kytketty pois päältä. Tee tämä varmistamalla ennen
laitteen sammuttamista, että NFC on otettu käyttöön.

HCE:n käyttö maksamisessa

Käytä laitettasi virtuaalisena pankkikorttina maksaaksesi turvallisesti lähimaksuja sekä liikkeissä
että verkossa.

Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, lataa pankkisi mobiilisovellus ja seuraa näytön ohjeita
korttisi lisäämiseksi. Saat lisätietoja pankiltasi.

1 Siirry kohtaan  NFC.

2 Valitse kohdasta Oletusmaksusovellus pankkisi mobiilisovellus.
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3 Maksa avaamalla laitteesi lukitus ja sijoittamalla se maksupäätteen lähimaksamissymbolia
vasten.

NFC:n käyttäminen tiedostojen siirtämiseen
Jaa tiedostoja nopeasti asettamalla kaksi NFC-yhteensopivaa laitetta taustapuolet vastakkain.

Varmista, että kummankin laitteen näytön lukitus on poistettu, ja varmista, että NFC ja Huawei
Beam ovat käytössä.
 

1 Valitse lähettävässä laitteessa sisältö, jonka haluat lähettää (kuten verkkosivut, yhteystiedot,
kuvat tai videot). Kosketa Jaa > Huawei Beam.

2 Pidä laitteita taustat vastakkain, jotta molempien laitteiden NFC-anturit koskettavat toisiaan.
Äänimerkki toistetaan ja jakoikkuna pienenee.

3 Lähetä tiedostot vastaanottavaan laitteeseen koskettamalla lähettävän laitteen näyttöä.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti Tiedostot-kohdan beam-kansioon.

NFC:n käyttäminen laiteparin muodostamiseen kahdesta laitteesta
Voit käyttää NFC:tä yhdistääksesi nopeasti kaksi laitetta Bluetooth- tai Wi-Fi Direct -
menetelmällä tai jakaaksesi Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden.

Varmista, että kummankin laitteen näytön lukitus on poistettu ja että NFC ja Huawei Beam ovat
käytössä.

1 Ota Bluetooth käyttöön kummassakin laitteessa.

2 Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta taustat vastakkain, jotta molempien laitteiden NFC-
anturit koskettavat toisiaan. Äänimerkki toistetaan ja jakoikkuna pienenee.

3 Muodosta yhteysvastaanottavaan laitteeseen koskettamalla lähettävän laitteen näyttöä.

Samaa menetelmää voidaan käyttää Wi-Fi Direct -yhteyden muodostamiseen, Wi-Fi-
yhteyspisteen jakamiseen tai verkon tunnistetietojen jakamiseen.
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Moninäyttö
Moninäytön käyttäminen
Käytä moninäyttötoimintoa näyttääksesi laitteen näytön sisältö televisiossa, projektorissa tai
muussa näytössä.

Moninäytön käyttäminen edellyttää, että näyttölaite tukee Miracastia. Jos laite ei tue mitään
edellä mainituista, voit ostaa Android-multimediasovittimen ja liittää sen näyttölaitteeseen.

 

Näyttösi peilaaminen näyttölaitteeseen
Peilaa näyttösi suurempaan näyttölaitteeseen pelien pelaamista tai sisällön jakamista varten.

Varmista, että laite on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon näyttölaitteen tai multimediasovittimen
kanssa.

1 Siirry kohtaan Asetukset.

2 Kosketa Älykäs avustus > MirrorShare. Valitse luettelosta näyttölaite tai multimediasovitin.
Laitteesi näyttö peilataan tälle laitteelle.

Toiminnon käyttäminen edellyttää Miracast-ominaisuuden ottamista käyttöön
näyttölaitteessa tai multimediasovittimessa. Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta.

Lopeta näytön peilaus koskettamalla  > Katkaise yhteys.

VPN:t
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Tietoja VPN:stä (virtuaalinen yksityisverkko)
VPN (Virtual Private Network) on turvallinen yhteys, jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa
tietoja jaettujen tai julkisten verkkojen yli. Voit käyttää VPN:ää muodostaaksesi yhteyden
yrityksesi verkkoon ja sähköpostipalvelimeen.

VPN-yhteyden muodostaminen
Käytä virtuaalista yksityisverkkoa (VPN) turvalliseen yritystietojen ja muiden verkkoresurssien
etäkäyttöön.

Ota yhteys VPN-ylläpitäjääsi saadaksesi palvelintiedot.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisää > VPN.

3 Kosketa Lisää VPN-verkko. Syötä pyydettäessä palvelimen nimi, valitse palvelun tyyppi ja
syötä sitten palvelimen osoite. Tallenna palvelinasetukset koskettamalla Tallenna.

4 Yhdistä VPN-verkkoon koskettamalla VPN-nimeä, syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja
salasanasi ja koskettamalla sitten Yhdistä.

Ota yhteys VPN-ylläpitäjääsi saadaksesi käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.

Huawei Sharen käyttäminen tiedostojen siirtoon
kahden Huawei-laitteen välillä
Huawei Share mahdollistaa tiedostojen jakamisen kahden Huawei-laitteen välillä nopeasti ja
helposti. Se yhdistää Bluetooth-jakamisen helppouden Wi-Fi-tiedostonsiirron nopeuteen.

Huawei Sharen ottaminen käyttöön

1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2 Kosketa Huawei Share.

l Kosketa Huawei Share-kytkintä. Tämä ottaa käyttöön Wi-Fi- ja Bluetooth-toiminnot
automaattisesti.

l Jos Wi-Fi tai Bluetooth poistetaan käytöstä, Huawei Share-kytkin kytkeytyy pois
automaattisesti.

Huawei Sharen käyttäminen tiedostojen siirtämiseen
Varmista, että molemmat laitteet tukevat Huawei Share -toimintoa. Huawei Share on oltava
otettuna käyttöön vastaanottavassa laitteessa, ja näytön on oltava päällä.

1 Valitse laitteessasi jaettavat tiedostot. Kosketa Jaa.

2 Valitse luettelosta vastaanottava laite.

3 Valitse vastaanottavassa laitteessa ponnahdusikkunasta HYVÄKSY hyväksyäksesi tiedoston
siirtopyynnön. Avaa ilmoituspaneeli nähdäksesi tiedoston siirron edistyminen.
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Peruuta lähettäminen koskettamalla vastaanottavan laitteen nimeä omassa laitteessasi.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti Tiedostot-kohdan Huawei Share-
kansioon.

USB-portin käyttäminen tietojen siirtoon
USB-yhteyden tilan valinta
1 Kun käytät USB-kaapelia puhelimesi yhdistämiseen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen,

ponnahdusikkunassa näkyy Sallitaanko laitteen datan käyttö?.

2 Kosketa Ei, vain lataus.

3 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja kosketa sitten Lataus USB:n
kautta. Voit valita seuraavista USB-yhteystiloista:

l Vain lataus: lataa vain puhelimesi.

l Käänteinen lataus: käytä puhelintasi ladataksesi toinen laite tyypin C USB-kaapelilla.

l Laitteen tiedostonhallinta (MTP): siirrä tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

l Kamera (PTP): Siirrä kuvia puhelimen ja tietokoneen välillä. Jos puhelimesi ei tue MTP:tä,
tiedostojen ja kuvien siirtämiseen puhelimesi ja tietokoneen välillä käytetään PTP-
protokollaa.

l MIDI: käytä puhelintasi MIDI-syöttölaitteena ja toista MIDI-tiedostoja tietokoneellasi.

Datan siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä
Käytä USB-kaapelia yhdistääksesi puhelimesi tietokoneeseen ja siirtääksesi tietoja näiden
kahden laitteen välillä.

Siirrä tiedostoja

MTP (media transfer protocol) on protokolla mediatiedostojen siirtoon. Voit käyttää MTP:tä
siirtääksesi tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä. Ennen kuin käytät MTP:tä, niin varmista,
että sinulla on Windows Media Player 11 tai uudempi asennettuna.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystilaksi
Laitteen tiedostonhallinta (MTP). Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit.
Katsellaksesi puhelimellesi tallennettuja tiedostoja odota, kunnes ajurit on asennettu, ja
napsauta sitten uutta levyaseman kuvaketta, joka näkyy tietokoneellasi (asema on nimetty
puhelimesi mallin mukaan). Jos käytät Windows-tietokonetta, käytä Windows Media Playeria
puhelimellasi olevan multimediasisällön selaamiseen.

Kuvien siirtäminen

PTP (picture transfer protocol) on kuvansiirtoprotokolla. Käytä PTP:tä siirtääksesi kuvia
puhelimen ja tietokoneen välillä.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystilaksi
Kamera (PTP). Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Katsellaksesi
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puhelimellesi tallennettuja kuvia odota, kunnes ajurit on asennettu, ja napsauta sitten uutta
levyaseman kuvaketta, joka näkyy tietokoneellasi (asema on nimetty puhelimesi mallin mukaan).

MIDI-datan siirtäminen puhelimeesi

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on musiikkitekninen protokolla, joka mahdollistaa
sähköisten soittimien kommunikoinnin toistensa kanssa.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystilaksi MIDI.
Voit käyttää puhelintasi ottaaksesi vastaan tai käsitelläksesi MIDI-tietoja muista laitteista.

Tietojen siirtäminen puhelimen ja USB-tallennusvälineen välillä
USB OTG on suunniteltu siirtämään tietoa suoraan kahden USB-laitteen (kuten puhelimet,
taulutietokoneet, digikamerat ja tulostimet) välillä ilman tietokonetta. Yhdistä puhelimesi suoraan
USB-tallennusvälineeseen ja tee varmuuskopio tiedostoistasi käyttämällä USB On-The-Go
(OTG) -kaapelia.

Tietojen siirtäminen puhelimen ja USB-tallennusvälineen välillä

Puhelin voi käyttää USB-muistitikkujen, kortinlukijoiden ja muiden tallennusvälineiden tietoja
suoraan USB OTG -kaapelin kautta.

l Tämä ominaisuus on käytettävissä vain puhelimissa, jotka tukevat USB OTG -kaapeleita.

l Jos puhelimessasi on tyypin C USB-liitin, hanki Huawein hyväksymä micro USB – USB
tyyppi C -sovitin tai käytä USB OTG-kaapelia tyypin C USB-liittimellä.

1 Yhdistä puhelin USB-muistitikkuun USB OTG -kaapelilla.

 

USB On-The-Go -kaapeli

2 Selaa muistitikulla olevaa dataa koskettamalla Tiedostot > Paikalliset > USB-asema. Voit
valita ja kopioida dataa kohdekansioon.

3 Kun olet lopettanut selaamisen, kosketa Asetukset > Muisti ja tallennustila > USB-asema
> Poista.

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

Sormenjäljen tunnistaminen
Sormenjäljen lisääminen ensimmäistä kertaa
Voit käyttää sormenjälkeä näytön lukituksen poistamiseen, lukittujen sovellusten ja kassakaapin
käyttämiseen sekä turvalliseen maksamiseen.

Voit suojata yksityisyytesi paremmin käyttämällä näytön lukituksen poistamista sormenjäljellä
vain, kun lukituksen poistomenetelmäksi on valittu PIN-koodi tai Salasana.

1 Kosketa Asetukset.

2 Kosketa Sormenjälkitunniste > PIN-koodi tai Salasana ja aseta lukituksen poiston
salasana noudattamalla näytön ohjeita.

3 Kun olet määrittänyt salasanan, lisää sormenjälki koskettamalla Uusi sormenjälki.

4 Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Paina tunnistinta kevyesti, kunnes laite
värisee. Toista tämä vaihe sormenpään eri kohdilla.

5 Kosketa OK.

Voit poistaa näytön lukituksen asettamalla sormenpään sormenjälkitunnistimen päälle.
Sinua pyydetään syöttämään vara-PIN tai salasana, kun käynnistät laitteen uudelleen tai
kun sormenjälkeä ei tunnisteta.

Sormenjäljen lisääminen, poistaminen tai nimeäminen uudelleen
Voit lisätä viisi sormenjälkeä. Voit myös poistaa sormenjälkiä tai nimetä niitä uudelleen.

1 Kosketa Asetukset.

2 Kosketa Sormenjälkitunniste.

3 Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.

4 Sormenjälkiluettelo-osiossa voit tehdä seuraavat toimet:

l Lisää sormenjälkiä koskettamalla Uusi sormenjälki.

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

l Kosketa Sormenjäljen tunnistus rekisteröityjen sormenjälkien tunnistamista ja
korostamista varten.

Kassakaapin avaaminen sormenjäljellä
Käytä sormenjälkeä käyttääksesi kassakaappia syöttämättä salasanaa.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Sormenjälkitunniste.

3 Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.
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4 Kosketa Käyttää kassakaappia ja syötä kassakaapin salasana ja ota sormenjälkien
tunnistus käyttöön noudattamalla näytön ohjeita.

Kun asetukset on tehty, kosketa Tiedostot > Turvallinen. Nyt voit käyttää sormenjälkeäsi
päästäksesi kassakaappiin.

Sovelluslukon käyttäminen sormenjäljellä
Voit siirtyä sovelluslukon sovelluksiin nopeasti sormenjäljellä. Sinun ei tarvitse kirjoittaa
sovelluslukon salasanaa.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Sormenjälkitunniste.

3 Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.

4 Kosketa Käyttää sovelluslukkoa. Syötä sovelluslukon salasana ja ota sormenjälkien
tunnistus käyttöön noudattamalla näytön ohjeita.

Kun asetukset on tehty, kosketa Puhelimen hallinta > Sovellusten lukitus ja aseta sitten
sormesi sormenjälkitunnistimelle nähdäksesi sovelluslukon tilan. Voit avata lukitun sovelluksen
aloitusnäytöstä koskettamalla sovelluksen kuvaketta ja asettamalla sormenpään
sormenjälkitunnistimelle.

Eteenpäin suunnattu sormenjälkitunnistin

Eteenpäin suunnattu sormenjälkitunnistin  toimii navigointinäppäimenä ja voit sen avulla
suorittaa helposti perusnavigointieleitä.

l Kosketa näppäimiä sormenjälkitunnistimen sivuilla palataksesi edelliseen näkymään tai
viimeksi käytettyjen sovellusten luetteloon.

l Kosketa sormenjälkitunnistinta palataksesi aloitusnäkymään.

l Kosketa ja pidä pohjassa sormenjälkitunnistinta avataksesi Google haun.

 

Voit myös valita manuaalisesti erilaisia näyttöyhdistelmiä navigointinäppäimiä varten. Avaa

Asetukset, ja kosketa Navigointinäppäin, sen jälkeen valitse haluttu vaihtoehto.
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Monen käyttäjän tilit
Tietoja monen käyttäjän tileistä
Luo useita käyttäjätilejä estääksesi muita katselemasta luottamuksellisia tietojasi tai pitääksesi
työ- ja yksityisasiasi erillään.

Käyttäjätyyppejä on neljä erilaista:

l Omistaja: Vain omistaja voi kirjautua tälle tilille. Omistajana voit hallita kaikkia käyttäjien
oikeuksia. Voit esimerkiksi lisätä tai poistaa käyttäjiä ja vieraita tai antaa muille käyttäjille
puheluiden ja viestien käyttöoikeuksia.

l Alikäyttäjä: Sopiva läheisille perheenjäsenille ja ystäville. Alikäyttäjät voivat käyttää useimpia
ominaisuuksia, paitsi sellaisia, jotka voivat vaikuttaa omistajaan, kuten tehdasasetusten
palauttaminen tai Ei saa häiritä -tilan käyttöönotto.

l Vieras: vierailla on vain rajoitettu pääsy laitteen ominaisuuksiin.

l PrivateSpace: Voit luoda PrivateSpace-tilan sellaisia tietoja varten, joita et halua jakaa muiden
kanssa. Kun tila on luotu, voit asentaa ja käyttää tilassa sovelluksia ilman, että muut voivat
käyttää niitä.

Käyttäjätilien luominen
Luo useita käyttäjätilejä ja pidä työ- ja yksityisasiasi erillään.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Käyttäjät.

3 Kosketa Lisää käyttäjä. Syötä lempinimi ja kosketa sitten LISÄÄ.

4 Kun olet lisännyt käyttäjän, vaihda uudelle käyttäjätilille ja seuraa näytön ohjeita
mukauttaaksesi käyttäjäasetukset.

l Voit myös luoda uuden käyttäjätilin lukitusnäytöltä. Kytke kohdassa Lukitusnäytön
asetukset päälle Lisää käyttäjiä, kun laite on lukittu ja pyyhkäise sitten alas tilapalkista
lukitusnäytöllä.

l Voit lisätä enintään kolme käyttäjätiliä.

 

Käyttäjätilien poistaminen
Poista käyttämättömät tilit vapauttaaksesi tallennustilaa.

Kirjaudu sisään omistajana. Voit poistaa käyttäjätilin kahdella tavalla:

l Pyyhkäise alas tilapalkista ja kosketa  > Lisäasetukset. Valitse poistettava käyttäjä ja
kosketa Poista käyttäjä > Poista.
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l Avaa Asetukset > Lisäasetukset > Käyttäjät. Valitse poistettava käyttäjä ja kosketa Poista
käyttäjä > Poista.

Käyttäjätilistä toiseen vaihtaminen
Nopea vaihtaminen käyttäjätilistä toiseen.

Vaihda toiselle käyttäjätilille pyyhkäisemällä alas tilapalkista, koskettamalla  ja valitsemalla
sitten profiilikuva tai käyttäjänimi.

Avaa Asetukset > Lisäasetukset > Käyttäjät. Valitse käyttäjä, johon haluat vaihtaa, ja
kosketa Vaihda käyttäjää.

Käyttäjänimien ja profiilikuvien määrittäminen
Voit vaihtaa käyttäjänimeäsi ja profiilikuvaasi milloin tahansa.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Käyttäjät.

3 Valitse haluamasi käyttäjä.

4 Kosketa . Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Valitse Ota valokuva ottaaksesi kuva ja käyttääksesi sitä profiilikuvanasi.

l Valitse Valitse valokuva galleriasta valitaksesi profiilikuva Galleriasta.

5 Syötä uusi nimi ja kosketa OK.

Vierastilin luominen
Luo vierastili, niin ystäväsi voivat käyttää puhelintasi.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Käyttäjät.

3 Kosketa Lisää vieras > LISÄÄ.
Voit myös luoda uuden vierastilin lukitusnäytöltä. Kytke kohdassa Lukitusnäytön asetukset
päälle Lisää käyttäjiä, kun laite on lukittu ja pyyhkäise sitten alas tilapalkista
lukitusnäytöllä.

Vierastilin poistaminen
Kirjaudu sisään omistajana. Voit poistaa vierastilin kahdella tavalla:

l Pyyhkäise alas tilapalkista, kosketa  > Lisäasetukset ja kosketa sitten Vieras > Poista
vieras > Poista.

l Avaa Asetukset > Lisäasetukset > Käyttäjät ja kosketa Vieras > Poista vieras > Poista.

Valtuutetut käyttäjät voivat soittaa puheluita ja käyttää puhelulokia
Voit valtuuttaa käyttäjiä käyttämään yhteystietojasi, puhelulokia sekä puhelu- ja
viestiominaisuuksia.
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Kirjaudu sisään omistajana. Voit valtuuttaa käyttäjän tai vieraan soittamaan puheluja ja
käyttämään yhteystietojasi kahdella tavalla:

l Pyyhkäise alas tilapalkista ja kosketa  > Lisäasetukset. Valitse käyttäjä ja kosketa sitten
Salli puhelut ja viestit sekä viestintähistorian jakaminen.

l Avaa Asetukset > Lisäasetukset > Käyttäjät, valitse käyttäjä ja kosketa sitten Salli puhelut
ja viestit sekä viestintähistorian jakaminen.

PrivateSpace
Oletko huolissasi, että valokuvasi, tiedostosi, videosi tai muuta dataa voidaan vuotaa, mikäli
lainaat laitettasi? Kun tiedostosi on tallennettu PrivateSpaceen, vain sinä pääset käsiksi niihin.
Kukaan muu ei voi päästä käsiksi näihin tietoihin, vaikka laitteesi katoaisi.

Et voi lisätä PrivateSpacea, mikäli olet luonut jo kolme käyttäjätiliä. Poista yksi
käyttäjätileistä lisätäksesi PrivateSpacen.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Käyttäjät.

3 Kosketa Lisää PrivateSpace ja syötä PrivateSpace nimesi, sen jälkeen kosketa LISÄÄ.

4 Seuraa ohjeita ruudulla viimeistelläksesi asetuksesi ja tallenna sormenjälki PrivateSpaceasi
varten.

5 Kun asetukset ovat valmiit, kosketa Vaihda mennäksesi PrivateSpaceen.

Mikäli käyttämäsi salasanat PrivateSpaceen ja MainSpaceen ovat samat, voit nopeasti vaihtaa
MainSpacen ja PrivateSpacen välillä lukitusnäytöltä salasanasi tai sormenjälkesi avulla.

Voit myös koskettaa Asetukset > Lisäasetukset > Käyttäjät ja valita luomasi
PrivateSpacen, sen jälkeen koskettaa Vaihda tiloja vaihtaaksesi takaisin tuohon
PrivateSpaceen.

Kuinka voin poistaa tai poistua PrivateSpacesta? PrivateSpacesta, kosketa Asetukset >

Lisäasetukset > Käyttäjät, sen jälkeen kosketa  tai .

Turvallisuusasetukset

SIM-kortin PIN-koodin asettaminen
Ota käyttöön SIM-lukitus estääksesi muita käyttämästä SIM-korttiasi. Sinun on syötettävä SIM-
korttisi PIN-koodi aina, kun käynnistät laitteen tai asetat SIM-korttisi toiseen laitteeseen.

Varmista, että olet saanut SIM-kortin PIN-koodin operaattoriltasi ennen kuin otat SIM-
lukituksen käyttöön.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tietosuoja ja turvallisuus > Lisäasetukset ja siirry SIM-kortin lukitusasetuksiin
valitsemalla kortti.

3 Kytke päälle Lukitse SIM-kortti. Syötä SIM-korttisi PIN-koodi ja kosketa OK.
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Vaihda SIM-kortin PIN-koodi koskettamalla Vaihda SIM-kortin PIN-koodi ja seuraa
näytön ohjeita.

l PUK-koodi täytyy syöttää, jos virheellisten PIN-koodin syöttöyritysten maksimimäärä
saavutetaan. SIM-kortti lukitaan pysyvästi, jos syötät PUK-koodin väärin liian monta
kertaa.

l Tietoja näistä rajoista saat operaattoriltasi.

MicroSD-kortille tallennettujen tiedostojen salaaminen
Salaa microSD-kortilla olevat tiedostot, jotta niitä ei voida käyttää muilla laitteilla.

l Kun tiedostoja salataan tai salausta puretaan, älä poista microSD-korttia, sillä se voi
keskeyttää toiminnon suorittamisen tai aiheuttaa tietojen häviämisen.

l Varmista, että purat microSD-kortin salauksen ennen laitteen tehdasasetusten
palauttamista.

l Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tietosuoja ja turvallisuus > Lisäasetukset. Valitse Salaa SD-kortti ja seuraa
näytön ohjeita salasanan asettamiseksi.

Pura microSD-kortin salaus koskettamalla Pura SD-kortin salaus ja seuraamalla näytön
ohjeita.

MicroSD-kortin salasanan asettaminen
Salaa microSD-kortti, jos haluat estää tietojesi luvattoman käytön. Sinulta pyydetään salasanaa,
kun microSD-kortti asetetaan toiseen laitteeseen.

l Kaikkia microSD-kortteja ei voi salata. Jos kortteja, joita ei tueta, yritetään salata tai niiden
lukitusta yritetään poistaa, näyttöön voi tulla virheilmoitus. Muista ottaa varmuuskopiot
tärkeistä tiedoista ennen microSD-kortin salaamista.

l Laitteet, jotka eivät tue microSD-kortin salaamista, eivät tunnista salattuja microSD-
kortteja.

l Jos unohdat microSD-kortin salasanan, joudut tyhjentämään kaiken kortilla olevan datan.

l Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tietosuoja ja turvallisuus > Lisäasetukset > Aseta SD-kortin salasana ja aseta
salasana noudattamalla näytön ohjeita.

Kun olet asettanut salasanan, voit muuttaa tai poistaa sen:

l Vaihda salasana koskettamalla Vaihda SD-kortin salasana.

l Poista microSD-kortin salasana ja salaus käytöstä koskettamalla Tyhjennä SD-kortin
salasana.

Turvallisuus ja varmuuskopiot
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Kamera ja Galleria

Kameran asetukset
Näytä etsin avaamalla Kamera.
 

Vaihda salamaan

Katso kuvia ja videoita

Vaihda videotilaan

Ota valokuva

Vaihda etu- ja takakameran välillä

Vaihda Liikkuvan kuvan tilaan

Vaihda Laajakuvatilaan

Vaihda Kauneus-tilaan

Pyyhkäise oikealle etsimessä näyttääksesi kuvaustilojen luettelon.

Käytä kameran asetuksia pyyhkäisemällä etsimessä vasemmalle.

Kuvat ja videotallenteet
Valokuvan ottaminen

Kuvien geomerkintä

Ota käyttöön geomerkintä tallentaaksesi kuvien ja videotallenteiden sijainti. Galleria-kohdassa
voit tarkastella valokuvien ja videoiden kuvaussijainteja. Galleria-kohdassa voit esittää kaikki
valokuvat ja videot kartalla.

1 Avaa Kamera.

Kun avaat kohteen Kamera ensimmäisen kerran, ota sijaintipalvelut käyttöön
ponnahdusikkunassa.

2 Pyyhkäise vasemmalle näytöllä ja kytke päälle GPS-merkintä.
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Lähennä/loitonna

Lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna nipistämällä. Kuvanlaatu voi huonontua, mikäli
jatkat lähentämistä optisen zoomauksen maksimitason saavuttamisen jälkeen. Voit lähentää tai
loitontaa myös käyttämällä liukusäädintä, joka avautuu etsimeen, kun käytät lähennys- tai
loitonnustoimintoa sormillasi.

Valotuksen säätäminen

Kamera säätää valotuksen automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaisesti. Pitempi valotus
tuottaa kirkkaampia kuvia.

Säädä valotusta käsin: kosketa etsimessä näyttöä ja pyyhkäise kohtaa  ylös tai alas
säätääksesi valotusta.

Salaman ottaminen käyttöön

Kosketa salaman kuvaketta etsimen vasemmassa yläkulmassa ottaaksesi salama käyttöön.

Näytä neljä vaihtoehtoa koskettamalla :

l : ottaa salaman automaattisesti käyttöön tai poistaa sen käytöstä ympäristön valoisuuden
perusteella.

l : poistaa salaman käytöstä.

l : ottaa salaman käyttöön.

l : pitää salaman päällä, kun Kamera avataan.

Ultra Snapshot
Ota valokuva painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kaksi kertaa, kun näyttö ei ole
päällä.
 

Kamera ja Galleria

59



Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä musiikin toiston aikana.

1 Avaa Kamera.

2 Pyyhkäise vasemmalle ja kosketa Ultravalokuva > Avaa kamera ja ota pikakuva.

3 Kun näyttö ei ole päällä, osoita kameralla haluamaasi kohdetta ja ota valokuva painamalla
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta nopeasti kaksi kertaa peräkkäin. Kamera ottaa
automaattisesti kuvan ja näyttää kuvan ottamisen ajan.

Poista Ultra Snapshot käytöstä: Kosketa Ultravalokuva > Pois kameran asetuksissa.

Sarjakuvaus
Käytä sarjakuvausta, kun haluat ottaa kuvia liikkuvasta kohteesta esimerkiksi jalkapallo-
ottelussa. Kamera ottaa useita kuvia nopeasti peräkkäin ja valitsee automaattisesti parhaan
kuvan.

Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä HDR-tilassa, panoraamatilassa, superyötilassa tai
valomaalaustilassa.

1 Avaa Kamera.

2 Aloita sarjakuvaus koskettamalla ja pitämällä pohjassa . Otettujen kuvien määrä näkyy

kohteen  yläpuolella.

3 Lopeta sarjakuvaus vapauttamalla .
Voit ottaa enintään 100 kuvaa yhdessä sarjakuvassa, jos puhelimessasi on riittävästi
tallennustilaa.

Valitse paras kuva: Kosketa pienoiskuvaa näyttääksesi kuva kohteessa Galleria ja valitse

sitten kuva koskettamalla . Kosketa  ja tallenna kuva seuraamalla näytön ohjeita.
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Ajastin
Käytä ajastinta päästäksesi itse mukaan kuvaan.

1 Avaa Kamera. Käytä kameran asetuksia pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

2 Aseta ajastimen aika koskettamalla Ajastin.

3 Palaa etsimeen. Aseta laite vakaalle alustalle ja sommittele kuva, jonka haluat ottaa.

4 Käynnistä ajastin koskettamalla . Puhelimesi ottaa automaattisesti kuvan, kun asetettu
aika on kulunut.

Ääniohjattu kuvaus
Käytä äänikomentoja kameran etäohjaukseen tai aseta kamera ottamaan kuva kun, se
havaitsee voimakkaan äänen.

1 Avaa Kamera.

2 Käytä kameran asetuksia pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

3 Kosketa Ääniohjaus ja kytke päälle Ääniohjaus.

4 Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

l Ota valokuvia sanomalla Cheese: Määritä kamera ottamaan valokuva äänikomennolla.
Kamera ottaa kuvan vain silloin, kun oletusäänikomento Cheese tunnistetaan. Et voi
määrittää mukautettuja äänikomentoja.

l Ota valokuvia, kun ääni saavuttaa desibelirajan: Aseta kamera ottamaan valokuva, kun
ääni saavuttaa tietyn desibelitason.

5 Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Laite ottaa automaattisesi valokuvan, kun annat
äänikomennon tai kun laite tunnistaa kovan äänen.

Videon kuvaaminen

Videon kuvaaminen

1 Avaa Kamera.

2 Siirry tallennustilaan koskettamalla .

3 Aloita tallennus koskettamalla .

4 Voit suorittaa sen aikana seuraavat toimenpiteet:

l Pysäytä tallennus koskettamalla . Jatka tallennusta koskettamalla .

l Tallenna nykyinen näkymä valokuvana koskettamalla .

5 Päätä tallennus koskettamalla .

Kamera ja Galleria

61



Lähennä/loitonna

Lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna nipistämällä. Kuvanlaatu voi huonontua, mikäli
jatkat lähentämistä optisen zoomauksen maksimitason saavuttamisen jälkeen.

Salaman ottaminen käyttöön

Kosketa salaman kuvaketta etsimen vasemmassa yläkulmassa. Vaihtoehtoja on kaksi:

l : pidä salama päällä, kun tallennat.

l : poista salama käytöstä.

Kohteentunnistus ja Pro-kameratila
Pro-kamera-asetukset
 

Pro-tilan ohje

Valitse mittaustila

Säädä ISO-arvoa

Säädä sulkimen nopeutta

Säädä valotuksen korjausta

Aseta valkotasapaino

Vaihda tarkennustilaa
Lukittu symboli

Pro-kameran asetukset

Mittaustilan valitseminen

Kosketa  ja valitse mittaustila. Mittaustila vaikuttaa siihen, miten kamera määrittää
valotuksen. Voit valita matriisimittauksen, keskustapainotteisen mittauksen tai pistemittauksen.

ISO-arvon säätäminen
ISO kuvaa kameran valoherkkyyttä. ISO-arvon suurentaminen tuottaa kirkkaamman kuvan,
mutta se lisää myös huomattavasti kuvan kohinaa. Kosketa ISO-kohtaa ja määritä ISO-asetus
vetämällä liukusäädintä. Voit määrittää kameran säätämään ISO-arvoa automaattisesti tai
asettaa sen manuaalisesti.
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Suljinnopeuden säätäminen
Kosketa S:ää ja aseta sulkimen nopeus vetämällä liukusäädintä. Oletuksena suljinnopeus on
asetettu automaattiseksi.

Valotuksen korjauksen säätäminen

Määritä valotuksen korjaus koskettamalla EV-kohtaa. Valitse valotusasetus kirkkauden
lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Lukitse valotusasetus koskettamalla ja pitämällä pohjassa
kuvaketta.

Kamera määrittää ympäristön kirkkauden automaattisesti. Jos nykyinen valotusasetus on liian

korkea tai liian matala, näytössä näkyy  tai .

Tarkennustilan vaihtaminen
Aseta tarkennustila koskettamalla AF-kohtaa. Valittavia tiloja ovat tarkennus koskettamalla (AF-
S), jatkuva automaattitarkennus (AF-C) ja manuaalinen tarkennus (MF). Oletustila on jatkuva
automaattitarkennus. Kun jatkuva automaattitarkennus on valittuna, lukitse tarkennus
koskettamalla ja pitämällä pohjassa AF-C-kohtaa.

Valkotasapainon määrittäminen
Kosketa AWB-kohtaa ja valitse valkotasapaino valaistusolosuhteiden mukaan. Voit valita
esimerkiksi päivänvalon, volframihehkulampun tai loisteputkivalon. Voit säätää myös
värilämpötilaa. Lukitse valkotasapaino koskettamalla ja pitämällä pohjassa AWB-kohtaa.

Vesivaa'an käyttäminen

Ota vesivaaka käyttöön varmistaaksesi, että kamera on suorassa.

Pyyhkäise Pro-kameran etsimessä vasemmalle ja kytke päälle Vaakataso. Kun ominaisuus on
käytössä, vesivaaka näkyy kameran etsimessä. Varmista, että yhtenäinen viiva peittää
pisteviivan.

Kuvien tallentaminen RAW-muodossa

Kuvien tallentaminen RAW-muodossa säilyttää kaikki kuvatiedot jälkikäsittelyä varten.

Pyyhkäise Pro-kameran etsimessä vasemmalle ja kytke päälle RAW-muoto. Kuvat tallennetaan
RAW- ja JPEG-muodossa.

Suuren aukon tila
Käytä suuren aukon tilaa, kun otat lähikuvia esineistä ja ihmisistä. Voit sumentaa taustaa ja
saada kohteen erottumaan säätämällä tarkennuspistettä kuvan ottamisen jälkeen.

Varmista optimaalisten tulosten saamiseksi, että kohde on enintään 2 metrin päässä
kamerasta.

1 Avaa Kamera.

2 Siirry suuren aukon tilaan koskettamalla  ylemmässä näytössä.
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Suuren aukon tila on käytettävissä vain tiloissa Valokuva, Mustavalkoinen ja Video.

3 Tarkenna tietylle alueelle koskettamalla etsintä.

4 Kosketa etsimessä  ja säädä aukkoa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

5 Ota valokuva koskettamalla .

Säädä taustan sumennusta: Avaa Galleria ja kosketa kuvaa, joka on merkitty -

kuvakkeella, ja kosketa sitten  säätääksesi tarkennuspistettä ja aukkoa. Tallenna valokuva

koskettamalla .

Mustavalkotila
Kamerassa on erillinen mustavalko-objektiivi, joka ottaa tarkkuudeltaan ja kontrastiltaan
parempia mustavalkokuvia.

1 Avaa Kamera.

2 Pyyhkäise oikealle ja kosketa Mustavalkoinen.

3 Kosketa .

Muotokuvatila
Käytä muotokuvatilaa ottaaksesi upeita selfie-kuvia sileämmän näköisellä iholla.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa näytön yläosassa .

3 Kosketa etsimessä  ja säädä kauneusasetusta vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai
oikealle.

Kosketa  tummentaaksesi etsintä ympäröivä alue ja korostaaksesi kuvauskohdetta.

4 Ota valokuva koskettamalla .

Perfect Selfie -tila
Käytä Perfect Selfie -tilaa automaattiseen mukautettujen kauneusasetusten määrittämiseen
kasvoillesi.

1 Avaa Kamera.

2 Kosketa näytön yläosassa .

3 Pyyhkäise vasemmalle ja kosketa Täydellinen selfie.
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4 Kytke päälle Täydellinen selfie ja seuraa näytön ohjeita ottaaksesi kolme kuvaa kasvoistasi
edestä, sivulta ja pää painettuna alaspäin.

5 Määritä ihon sävy, pupillit ja kasvonmuotojen asetukset. Valitse korkeammat arvot, jos haluat

näkyvämmän vaikutuksen. Tallenna asetukset koskettamalla .

Voit suunnitella oman kauneusratkaisusi seuraavilla toimenpiteillä:

l Muokkaa henkilökohtaisia tietojasi: kosketa kameran asetuksissa Täydellinen selfie >
Muokkaa henkilökohtaisia tietoja päivittääksesi kasvokuvasi edestä, sivulta ja pää
painettuna alaspäin.

l Säädä kauneusasetuksiasi: kosketa kameran asetuksissa Täydellinen selfie > Aseta
kauneustehosteet säätääksesi kauneusasetuksia, kuten ihonväriä ja kasvojen muotoa.

Hidastettu tallennus
Tallenna hidastettuja videoita katsellaksesi nopeita kohtauksia tarkemmin.

1 Avaa Kamera.

2 Pyyhkäise näytössä oikealle ja kosketa Hidastus.

3 Aloita videon tallentaminen koskettamalla . Tarkenna kohteeseen tai alueeseen
koskettamalla tallennuksen aikana näyttöä.

4 Lopeta tallennus koskettamalla .
Hidastettu tallennus toimii parhaiten valoisissa ympäristöissä. Valitse videoleikkeen
hidastettuna toistettava kohta noudattamalla kohdan Hidastettujen videoiden rajaaminen
ohjeita.

Intervallikuvaustila
Intervallikuvaustilassa voit kuvata luonnossa hitaasti tapahtuvia muutoksia nopeutetusti. Voit
kuvata esimerkiksi kasvin puhkeamisen kukkaan tai pilvien liikkeen.

1 Avaa Kamera. Pyyhkäise oikealle ja kosketa Intervallikuva.

2 Aseta puhelimesi vakaalle pinnalle tai käytä jalustaa. Aloita videon tallentaminen

koskettamalla .

Kamera valitsee automaattisesti tallennukseen sopivan kuvataajuuden. Zoomia ei voi
säätää tallennuksen aikana.

3 Lopeta tallennus koskettamalla .

Kun toistat videota Galleria-valikossa, se toistetaan suuremmalla kuvanopeudella. Kamera
määrittää kuvataajuuden automaattisesti, eikä sitä voi säätää.
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Vesileimojen lisääminen kuviin
Personoi valokuviasi ja helpota kuvien ottamispaikan muistamista lisäämällä vesileimoja.

1 Avaa Kamera.

2 Pyyhkäise oikealle ja kosketa Vesileima.

Kun lisäät vesileiman ensimmäisen kerran, sinua pyydetään muodostamaan yhteys
Internetiin sää- ja sijaintitietojen noutamiseksi.

3 Kosketa  ja valitse haluamasi vesileiman tyyppi (kuten aika tai sijainti).

Voit lisätä tekstiä joihinkin vesileimoihin. Kosketa vilkkuvaa tekstikenttää, syötä haluamasi

teksti ja kosketa sitten .

4 Säädä vesileiman sijaintia vetämällä sitä.

Esikatsele muista vesileimoja koskettamalla  tai .

5 Ota valokuva koskettamalla .

Äänimuistiinpanot
Voit tehdä valokuvistasi elävämpiä lisäämällä äänimuistiinpanoja.

1 Avaa Kamera.

2 Pyyhkäise oikealle ja kosketa Ääniviesti.

3 Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Ota valokuva äänimuistiinpanon kanssa koskettamalla

.

4 Kamera tallentaa lyhyen, enintään 10 s äänileikkeen, jonka voit lisätä valokuvaasi. Pysäytä

tallennus koskettamalla .

Kuvat, joissa on äänimuistiinpanoja, tunnistaa -kuvakkeesta kohdassa Galleria.

Kun katselet kuvaa, jossa on äänimuistiinpano, kosketa  toistaaksesi äänimuistiinpanon.

Kuvaustilojen hallinta
Järjestä kuvaustilaluettelo uudelleen
Siirrä suosikkikuvaustilasi luettelon kärkeen, niin löydät ne helpommin.

1 Avaa Kamera.

2 Pyyhkäise oikealle näyttääksesi kuvaustilojen luettelon.

3 Kosketa .
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4 Vedä tilakuvakkeet haluttuun kohtaan. Tallenna asetukset koskettamalla .

Kuvaustilojen päivittäminen
Päivitä kamerasi kuvaustilat uusimpiin versioihin parannettujen ominaisuuksien ja paremman
kuvanlaadun takia.

Avaa Kamera ja siirry kuvaustilaluetteloon. -kuvakkeessa näkyy punainen piste, kun

päivitys on saatavilla. Kosketa  ja valitse kuvaustila, jonka haluat päivittää. Puhelimesi lataa
ja asentaa uusimman version.

Poista kuvaustiloja
Poista käyttämättömät kuvaustilat vapauttaaksesi tallennustilaa.

Esiasennettuja kuvaustiloja ei voi poistaa.

1 Avaa Kamera.

2 Avaa kuvaustilojen luettelo pyyhkäisemällä oikealle ja kosketa .

3 Kuvaustilat, jotka voidaan poistaa, on merkitty -kuvakkeella. Kosketa vain .

4 Poista valitut tiedostot koskettamalla .

Kameran asetusten määrittäminen
Määritä tarpeisiisi sopivat kameran asetukset.

Valokuvien ja videoiden tarkkuuden valinta

Paranna valokuvien ja videoiden laatua suurentamalla tarkkuutta. Suurempi tarkkuus vaatii
enemmän tallennustilaa laitteessasi. Tarkkuuden muuttaminen muuttaa myös kuvan kokoa.

Tietyt kuvaustilat eivät ehkä tue kaikkia tarkkuuksia.

Avaa Kamera. Pyyhkäise vasemmalle ja kosketa Tarkkuus vaihtaaksesi tarkkuutta.

Valokuvien ja videoiden oletustallennuskohteen muuttaminen
Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.

Avaa Kamera. Valitse oletustallennuskohteeksi microSD-kortti pyyhkäisemällä vasemmalle
ja kytkemällä päälle Prioriteettitallennus SD-kortille.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun laite tukee microSD-kortteja ja microSD-kortti on
asetettuna. Jos microSD-kortti on täynnä, kuvat tallennetaan laitteen muistiin.

Peitteen lisääminen

Lisää etsimeen ruudukko- tai spiraalipeite kuvan sommittelun helpottamiseksi.
Etsimen peitteet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa.
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Avaa Kamera. Pyyhkäise näytöllä vasemmalle, kosketa Kameran ruudukko ja valitse sitten
peite. Poista peite käytöstä koskettamalla Pois.

Äänenvoimakkuuspainikkeen toiminnan määrittäminen

Oletuksena äänenvoimakkuuspainike toimii suljinpainikkeena. Voit muuttaa
äänenvoimakkuuspainikkeen toimintaa säätämään zoomia tai tarkennusta.

Avaa Kamera. Pyyhkäise näytössä vasemmalle. Kosketa Voimakkuuspainikkeen toiminto
ja valitse Suljin, Zoomaus tai Tarkenna tarpeen mukaan.

Kosketa ja pidä pohjassa -asetusten määrittäminen sulkimelle

Oletuksena sulkimen painaminen ja pitäminen pohjassa ottaa sarjakuvan. Voit muuttaa sulkimen
toimintaa säätämään tarkennusta.

Avaa Kamera. Pyyhkäise näytössä vasemmalle. Kosketa Paina ja pidä laukaisinta ja
valitse Sarjakuvaus tai Lukitse polttoväli tarpeen mukaan.

Muut kameran asetukset

Kamerassasi on myös joukko muita asetuksia auttamassa sinua kuvaamaan korkealaatuisia
kuvia useissa erilaisissa kuvaustilanteissa.

Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa.

Pyyhkäise vasemmalle etsimessä määrittääksesi seuraavat asetukset:

l Kuvaa koskettamalla: ota kuva koskettamalla etsintä.

l Kuvaa hymyjä: kamera ottaa automaattisesti kuvan, kun se tunnistaa hymyn.

l Kohteen seuranta: Kosketa kohdetta, johon haluat tarkentaa. Kamera seuraa valittua
kohdetta ja pitää kuvan tarkennettuna siihen.

l Kuvan säätö: säädä kylläisyyttä, kontrastia ja kirkkautta.

l Kuvanvakain: Korjaa tärinää videotallenteissa. Kaikki laitteet eivät tue tätä ominaisuutta.

Valokuvien ja videoiden katselu
Näytä valokuvat koko näytön tilassa

Avaa Galleria ja kosketa kuvaa näyttääksesi sen koko näytöllä. Kosketa näyttöä
näyttääksesi tai piilottaaksesi valikon.

Kun katselet kuvia koko näytön tilassa, voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

l Lähennä tai loitonna: lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna nipistämällä.

l Näytä kuvan tiedot: kosketa  näyttääksesi kuvan tiedot, kuten ISO-arvon, valotuksen
korjauksen ja tarkkuuden.

l Nimeä kuvia uudelleen: Kosketa  > Nimeä uudelleen. Syötä uusi nimi ja valitse OK.
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l Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi tai liitä kuva yhteystietoon: kosketa  > Aseta
> Taustakuva tai Yhteyshenkilön valokuva.

l Ota automaattinen kierto käyttöön: kosketa Galleria-kohdassa  > Asetukset >
Valokuvan suunta > Kierrä aina kiertääksesi kuvia, kun vaihdat näytön suuntaa.

Kuvien ja videoiden katselu aikajärjestyksessä

Siirry Valokuvat-välilehteen. Valokuvat ja videot näytetään automaattisesti aikajärjestyksessä.

Kosketa  > Asetukset ja kytke päälle Näytä aika näyttääksesi päivämäärän, jolloin kuva
otettiin.

Lähennä tai loitonna Valokuvat-välilehdessä vaihtaaksesi kuukausi- ja päivänäkymien välillä.

Kuvien näyttäminen sijainnin mukaan

Jos GPS-merkintä on kytketty päälle kohdassa Kamera, voit katsella kuvia ja videoita sijainnin
mukaan Galleria-valikossa.

Siirry Valokuvat-välilehteen ja kosketa  katsellaksesi geomerkittyjä kuviasi kartalla.

Valokuvien ja videoiden esittäminen albumeittain

Siirry Albumit-välilehteen. Valokuvat ja videot lajitellaan automaattisesti oletuskansioihin.
Esimerkiksi kameralla kuvaamasi videot lisätään automaattisesti Kameran videot-kansioon ja
näyttökuvat Kuvakaappaukset-kansioon.

Kosketa  > Piilota albumit ja aktivoi piilotettavien albumien vieressä oleva kytkin. Nämä
albumit eivät näy albumiluettelossa.

Kuvien näyttäminen diaesityksenä

Siirry Valokuvat-välilehteen ja kosketa  > Diaesitys. Pysäytä diaesitys koskettamalla
näyttöä.

Albumien järjestäminen
Valokuvien tai videoiden lisääminen uuteen albumiin

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa Albumit-välilehdessä . Syötä albumin nimi ja kosketa OK.

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

4 Lisää valitut tiedostot albumiin koskettamalla Kopioi tai Siirrä.

Kun tiedostoja kopioidaan uuden albumiin, alkuperäisiä tiedostoja ei poisteta. Kun
tiedostoja siirretään uuteen albumiin, alkuperäiset tiedostot poistetaan.
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Valokuvien ja videoiden siirtäminen
Kokoa kuvat ja videot erillisiin albumeihin.

1 Avaa Galleria.

2 Siirry Albumit välilehteen ja avaa haluamasi valokuva-albumi. Kosketa ja pidä pohjassa

kuvaa tai videota, jonka haluat siirtää kunnes  ilmaantuu, ja valitse sen jälkeen tiedostot,
jotka haluat siirtää.

3 Kosketa .

4 Valitse kohdealbumi.

Tiedostot on poistettu alkuperäisestä albumistaan kun ne on siirretty.

Tärkeimmät hetket
Laitteesi valitsee valokuvat ja videot galleriasta luodakseen personoituja albumeita, joista
luodaan sen jälkeen automaattisesti kuvaesityksiä. Paluu rakkaisiin hetkiisi ei ole koskaan ollut
helpompaa.

l SalliGPS-merkintä ennen kuvan ottamista salliaksesi geomerkinnät.

l Tämä ominaisuus edellyttää Internet-yhteyden.

l Tärkeimmät hetket luodaan vain kun laitteesi on latauksessa ja akkua on vähintään 10%.

1 Avaa Galleria.

2 Siirry Löydä välilehteen tarkastellaksesi tärkeimpiä hetkiäsi.

l Kosketa  katsoaksesi kuvaesityksiä TÄRKEIMMISSÄ HETKISSÄ. Voit koskettaa
vaihtoehtoja näytön alareunassa personoidaksesi videoidesi mallia ja taustamusiikkia, ja
sen jälkeen tallentaa ja jakaa videot.

l Jos haluat nimetä albumin uudelleen, kosketa  ja seuraa ohjeita näytöllä.

l Jos haluat poistaa albumin, kosketa  ja seuraa ohjeita näytöllä.

l Jaa tai siirrä albumi koskettamalla ja pitämällä pohjassa mitä tahansa albumissa olevaa
kuvaa ja noudattamalla näytön ohjeita.

Albumien siirtäminen
Selkeytä kuvakokoelmaasi siirtämällä ja yhdistämällä vähemmän tärkeät albumit yhdeksi
albumiksi.

l Albumeja Kamera, Kameran videot ja Kuvakaappaukset ei voi siirtää kohteeseen
Muut.

l Kolmansien osapuolien sovellusten tekemien albumien siirtäminen kohteeseen Muut ei
estä sovellusten toimintaa.

1 Avaa Galleria.
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2 Kosketa ja pidä pohjassa kohdealbumia Albumit-välilehdessä ja valitse sitten albumit, jota
haluat siirtää.

3 Siirrä valitut albumit kohteeseen Muut koskettamalla .

Kosketa ja pidä painettuna albumia kohdassa Muut ja kosketa sitten  palauttaaksesi
albumin alkuperäiseen sijaintiinsa.

Albumien uudelleenjärjestäminen
Vaihda järjestystä, jossa albumit näytetään, niin löydät aina suosikkikuvasi.

Et voi järjestää uudelleen kohteita Kamera tai Kuvakaappaukset.

1 Avaa Galleria.

2 Siirry Albumit-välilehteen ja kosketa ja pidä pohjassa albumia, kunnes  tulee näkyviin
kaikkien albumien vasemmalle puolelle.

3 Kosketa ja pidä pohjassa  siirrettävän albumin vieressä ja vedä se haluttuun kohtaan.
Tallenna muutokset poistumalla.

Valokuvien ja videoiden poistaminen

1 Avaa Galleria.

2 Avaa tiedostovalinta koskettamalla kuvaa tai albumia ja pitämällä sitä pohjassa ja valitse
sitten tiedostot, jotka haluat poistaa.

3 Kosketa  > Poista.

Valokuvan muokkaaminen
Galleriasovellus sisältää tehokkaita kuvanmuokkaustyökaluja, joita voi käyttää graffitien
piirtämiseen, vesileimojen lisäämiseen tai suodatinten käyttämiseen.

1 Avaa Galleria.

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

näkymässä  avataksesi kuvaeditori ja muokkaa kuvaa käytettävissä olevilla työvälineillä.

l Kierrä kuvaa: Kosketa  ja säädä kiertokulmaa pyyhkäisemällä näyttöä.
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Kumoa muutokset

Käännä pystysuunnassa

Peilaa kuva

Pyyhkäise näyttöä kiertääksesi kuvaa

Osa kuvasta, joka säilytetään kierron 
jälkeen

l Rajaa kuvaa: Kosketa  valitaksesi rajaussuhde. Rajaa kuva haluamaasi kokoon
vetämällä katkoviivakehyksiä.
 

Rajaa kuvasuhteeseen

Rajaa valintaan

Rajaa verkon kulmaan

l Lisää suodatin: Kosketa  ja valitse haluamasi suodatin.

l Korosta värejä: Kosketa  Valitse kuvan alue värien korostamista varten. Kaikki muut
alueet näytetään mustavalkoisina.
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l Sumenna kuvaa: Kosketa . Säädä pehmennyksen määrää vetämällä liukusäädintä.
Vedä ympyrä kuvan osaan, jota et halua pehmentää.

l Säädä kuvan parametreja: Kosketa . Voit tehdä kuvastasi eloisamman näköisen
säätämällä kuvan kirkkautta, kontrastia, kylläisyyttä ja monia muita ominaisuuksia.

l Käytä kasvojen ehostustehosteita: Käytä kasvojen tehostuksen tehosteita kuvassa

oleviin ihmisiin koskettamalla . Voit valita haluamasi monista eri ihon ja silmien
tehostuksen tehosteista.

l Lisää mosaiikkitehosteita: Kosketa  ja valitse haluamasi mosaiikkitehoste.

l Piirrä graffiti: Valitse pensseli ja väri koskettamalla .

l Lisää vesileima: Lisää vesileima ja tee kuvasta omanlaisesi koskettamalla . Voit valita
esimerkiksi ajan, sijainnin, sään, aktiviteetin tai muita vesileimoja.

l Lisää teksti: Kosketa  ja valitse sitten tekstille haluamasi tyyppi ja kirjasin. Tekstien
avulla voit kirjoittaa muistiin mielialasi tai ajatuksesi.

Videoiden muokkaaminen
Videon muokkaaminen
Valitse kohokohtia videoista ja tallenna ne erillisiin tiedostoihin.
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Rajatun videon pituus

Hylkää muutokset
Tallenna muutokset

Toisto/keskeytys -painike

Tarkkuusasetukset

Rajattu video

Videon rajausliukusäädin

1 Avaa Galleria.

2 Valitse video, jota haluat muokata, ja kosketa .

3 Videon muokkausnäytöllä vedä liukusäätimiä valitaksesi sen osan videosta, jonka haluat
säilyttää.

Voit esikatsella videota koskettamalla .

4 Rajaa ja tallenna video koskettamalla .

Vaihda tarkkuutta valitsemalla tarkkuus videon muokkausnäytöllä. Tarkemmat videot vievät
enemmän laitteen tallennustilaa.

Hidastettujen videoiden rajaaminen
Käytä videon muokkaustyökalua galleriassa rajataksesi hidastettuja videoita.

1 Avaa Galleria.

2 Kosketa muokattavaa hidastettua videota ja aloita toisto koskettamalla .

3 Kosketa näyttöä näyttääksesi hidastuksen muokkausasetukset. Vedä liukusäätimiä
valitaksesi osan, jonka haluat esittää hidastettuna.

Tallenna muokattu hidastettu video erillisenä videona koskettamalla muokkausliittymässä

 > Tallenna hidastettu tiedosto.

Gallerian määrittäminen
Kuvausajan ja -sijainnin näyttäminen

Näet kuvausajan ja -sijainnin, kun katselet valokuvia.
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1 Avaa Galleria.

2 Kosketa  > Asetukset.

3 Voit määrittää seuraavat kaksi asetusta:

l Kytke päälle Näytä sijainti. Kun katselet geomerkittyä kuvaa, kuvan sijainti näytetään.

l Kytke päälle Näytä aika. Kun katselet kuvaa, kuvauspäivä ja -aika näytetään.
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Puhelut ja yhteystiedot

Puhelujen soittaminen
Älykäs numeronvalinta
Syötä yhteystiedon nimi, alkukirjaimet tai numero numerovalitsimeen. Laite näyttää osumat
yhteystiedoista.

1 Avaa Puhelin.

2 Syötä numerovalitsimeen yhteystiedon nimi, nimikirjaimet tai numero (esimerkiksi Matti
Virtanen tai MV). Laite etsii osumia yhteystiedoista ja puhelulokista ja näyttää tulokset
numerovalitsimen yläpuolella.

 

Piilota numerovalitsin Askelpalautin

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

koskettamalla 
1

 tai 
2

.

Puhelun tila näytetään näytöllä (esim. hälyttää tai puhelun siirto).

4 Lopeta puhelu koskettamalla .

Lopeta puhelu virtapainikkeella siirtymällä kohtaan Puhelin, koskettamalla  >
Asetukset ja kytkemällä sitten Virtapainike katkaisee puhelun -kytkin päälle.

Puhelun soittaminen Yhteystiedoista

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa valintapalkkia ja syötä sen henkilön nimi tai alkukirjaimet, jolle haluat soittaa.
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3 Kosketa yhteystiedon numeroa. Jos laite tukee kahta SIM-korttia, soita koskettamalla 
1

 tai
2

.

Puhelun soittaminen puhelulokista

1 Avaa Puhelin.

2 Voit nähdä kaikki puhelut vierittämällä listaa ylös ja alas. Kosketa sen henkilön nimeä tai

numeroa, jolle haluat soittaa. Jos laite tukee kahta SIM-korttia, soita koskettamalla 
1

 tai
2

.

Yhteystiedoille soittaminen, kun näyttö on pois päältä
Soita puheluita, kun näyttö on pois päältä.

1 Avaa Puhelin.

2 Kosketa  > Asetukset > Pikapuhelu ja kytke päälle Pikapuhelutoiminto.

Pidä äänenvoimakkuuspainiketta painettuna yksi sekunti, kun näyttö on pois päältä. Vapauta
äänenvoimakkuuden vähennyspainike, kun kuulet hälytysäänen, ja sano sen yhteystiedon nimi,
jolle haluat soittaa. Laite soittaa yhteystiedon numeroon.
 

Hätäpuhelun soittaminen
Hätätilanteessa voit soittaa hätäpuheluita laitteesta jopa ilman SIM-korttia. Sinun täytyy kuitenkin
olla matkapuhelinverkon alueella.

1 Avaa Puhelin.

Voit myös koskettaa Hätäpuhelu lukitusnäytöltä.

2 Syötä paikallinen hätänumero automaattiseen numerovalitsimeen ja kosketa sitten .
Jos olet alueella, jossa matkapuhelinverkko on hyvä, laite yrittää automaattisesti saada
sijaintisi ja näyttää sen näytöllä.
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Mahdollisuus soittaa hätäpuheluita riippuu paikallisista säädöksistä ja alueesi
operaattoreista. Heikko matkapuhelinverkon peitto ja ympäristöhäiriöt voivat estää puhelun
yhdistymisen. Älä koskaan jätä hätätilanteiden viestintää pelkästään laitteen varaan.

Puheluihin vastaaminen
Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun saat puhelun, voit vaimentaa soittoäänen painamalla äänenvoimakkuuden
säätönäppäintä.

Näytön ollessa lukittu:
 

l Voit vastata puheluun vetämällä -kuvaketta oikealle.

l Voit hylätä puhelun vetämällä -kuvaketta vasemmalle.

l Voit hylätä puhelun ja lähettää tekstiviestin koskettamalla .

l Aseta takaisinsoittomuistutus koskettamalla .

Näytön ollessa avoinna:
 

l Voit vastata puheluun koskettamalla .

l Voit hylätä puhelun koskettamalla .

l Voit hylätä puhelun ja lähettää tekstiviestin koskettamalla .

l Aseta takaisinsoittomuistutus koskettamalla .

Jos saat puhelun kirjoittaessasi tekstiä tai käyttäessäsi koko näytön tilaa (esimerkiksi
katsellessasi kuvaa tai pelatessasi peliä), saapuva puhelu näkyy näytön ylälaidassa

kelluvana ikkunana. Kosketa  vastataksesi puheluun tai  hylätäksesi puhelun.
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Puhelusta toiseen vaihtaminen
Varmista, että olet ottanut odottavan puhelun käyttöön, ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.
Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

1 Kosketa , jos sinulle tulee toinen puhelu meneillään olevan puhelun aikana. Tämän
jälkeen voit vastata saapuvaan puheluun ja pitää toisen puhelun pidossa.

2 Vaihda kahden puhelun välillä koskettamalla  tai valitse puhelu, joka on pidossa.

 

Neuvottelupuhelun soittaminen
Muodosta neuvottelupuhelu käyttäen useamman osallistujan puheluominaisuutta. Soita yhden
yhteystiedon numeroon (tai vastaa tulevaan puheluun) ja soita sitten toiseen numeroon
lisätäksesi se neuvottelupuheluun.

Operaattorisi on tuettava neuvottelupuhelutoimintoa. Varmista, että olet ottanut tämän
palvelun käyttöön. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

1 Soita ensimmäiselle osallistujalle.

2 Kun puhelu on yhdistynyt, kosketa  ja lisää sitten toisen osallistujan numero.
Ensimmäisen osallistujan puhelu laitetaan pitoon.

3 Kun toinen puhelu on yhdistetty, aloita neuvottelupuhelu koskettamalla .

4 Toista vaiheet 2 ja 3 lisätäksesi muita henkilöitä neuvotteluun.

5 Puhelun aikana voit koskettaa  nähdäksesi luettelon osallistujista. Voit suorittaa
seuraavat toiminnot:

l Kosketa  yhteystiedon vieressä poistaaksesi yhteystiedon puhelusta.
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l Kosketa  yhteystiedon vieressä poistaaksesi yhteystiedon neuvottelupuhelusta ja
pitääksesi sen erillisessä puhelussa.

l Kosketa , kun haluat palata puhelujen aloitusnäyttöön.

 

6 Kosketa , kun haluat päättää konferenssipuhelun.

Puhelun aikaiset asetukset
Älä peitä mikrofonia puhelun aikana.

Puhelun aikana laitteen näytössä näkyy puheluvalikko.
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Mykistä puhelu

Aloita kolmen 
henkilön puhelu

Näytä/piilota 
automaattinen 
numerovalitsin

Päätä puhelu

Näytä yhteystiedotNäytä
 muistiinpanot

Näytä 
kalenteri Laita puhelu pitoon

Ota handsfree-tila 
käyttöön

l Kolmen osapuolen puhelun aloittaminen: Kysy operaattorilta, miten tätä ominaisuutta
käytetään.

l Säädä äänenvoimakkuutta: voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden
lisäyspainiketta tai vähentää sitä painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

Puhelulokien hallitseminen
Näytä vastaamattomat puhelut

1 Avaa Puhelin.

2 Näytä kaikki vastaamattomat puhelut koskettamalla Ei vastatut-välilehteä ja pyyhkäisemällä
alas puhelulokissa.

Voit myös katsella vastaamattomia puheluita Kaikki-välilehdessä. Vastaamattomat
puhelut ovat punaisia.

3 Kosketa  puhelulokin vieressä esimerkiksi soittaaksesi takaisin tai lähettääksesi viestin.

Tuntemattomien numeroiden hallinta puhelulokissa

1 Avaa Puhelin.

2 Kosketa Tuntematon.

3 Valitse numero ja kosketa . Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Lisää numero yhteystietoihisi: Luo uusi yhteystieto koskettamalla  tai kosketa 
lisätäksesi numero olemassa olevaan yhteystietoon.

l Lisää numero mustalle listalle: Kosketa  > Lisää mustalle listalle.

l Jaa numero: Lähetä numero tekstiviestinä koskettamalla  > Lähetä numero.
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Puhelulokien yhdistäminen
Yhdistä puhelulokit, jotka kuuluvat samaan yhteystietoon tai numeroon, pitääksesi puhelulokin
järjestyksessä.

1 Avaa Puhelin.

2 Kosketa  > Asetukset > Yhdistä puheluloki.

3 Kosketa Yhteystiedon mukaan. Laite yhdistää automaattisesti puhelulokit, jotka kuuluvat

samaan yhteystietoon tai numeroon. Kosketa  puhelulokin vieressä nähdäksesi
puhelulokin tiedot.

Puhelulokin tyhjentäminen

Avaa Puhelin. Voit tyhjentää puhelulokin kahdella tavalla:
l Yhden merkinnän poistaminen: Kosketa lokimerkintää ja pidä sitä pohjassa. Kosketa sitten

Poista merkintä.

l Usean merkinnän poistaminen: Kosketa . Valitse poistettavat merkinnät ja kosketa

sitten .

Puhelulokin varmuuskopiointi

1 Avaa Varmuuskopiointi.

2 Varmuuskopioi puheluloki microSD-kortille tai puhelimesi sisäiseen muistiin koskettamalla
Varmuuskopio > SD-kortti tai Sisäinen tallennustila.

3 Valitse Puhelulokit ja kosketa Varmuuskopioi.

4 Määritä salasana näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Puheluasetukset
Puhelun siirron ottaminen käyttöön
Jos et pysty vastaamaan puheluun, voit määrittää laitteesi siirtämään puhelut toiseen numeroon.

1 Avaa Puhelin.

2 Kosketa  > Asetukset.

3 Kosketa Soitonsiirto. Jos laite tukee kahta SIM-korttia, kosketa SIM 1 tai SIM 2 ja kosketa
sitten Soitonsiirto.

4 Valitse puhelun siirtomenetelmä. Syötä kohdenumero ja kosketa Ota käyttöön.

Kun puhelun siirto on käytössä, laite siirtää tietyt puhelut (kuten vastaamattomat puhelut)
määrittämääsi numeroon.
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Odottavan puhelun ottaminen käyttöön
Odottavan puhelun avulla voit vastata saapuvaan puheluun lopettamatta meneillään olevaa
puhelua ja vaihdella näiden kahden keskustelun välillä.

Saatat joutua ottamaan yhteyttä operaattoriisi ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön.

1 Avaa Puhelin.

2 Kosketa  > Asetukset.

3 Kosketa Lisäasetukset ja kytke päälle Koputus. Jos laite tukee kahta SIM-korttia, kosketa
SIM 1 tai SIM 2 ja kosketa sitten Lisäasetukset ja kytke päälle Koputus.

Jos sinulle tulee puhelu, kun toinen puhelu on jo käynnissä, vastaa uuteen puheluun

koskettamalla  ja vaihda näiden kahden puhelun välillä koskettamalla .

VoWi-Fi:n käyttöön ottaminen
Ota käyttöön Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) soittaaksesi puheluja mobiilidatan tai Wi-Fi-verkon
kautta.

Kaikki operaattorit eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

1 Avaa Puhelin.

2 Kosketa  > Asetukset > Wi-Fi-puhelut.

3 Kytke päälle Wi-Fi-puhelut ja valitse Ota käyttöön.

4 Kosketa Tila ja aseta salasana noudattamalla näytön ohjeita.

Taskutilan ottaminen käyttöön
Kun otat taskutilan käyttöön, voit varmistaa, että puhelut eivät jää vastaamatta, kun laite on
taskussasi. Soittoäänen äänenvoimakkuus suurenee vähitellen, kun vastaanotat puhelun.

1 Avaa Puhelin.

2 Kosketa  > Asetukset.

3 Kytke päälle Taskutila.
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Kun taskutila on käytössä ja laite on taskussa tai laukussa, soittoäänen voimakkuus kasvaa
vähitellen puhelun saapuessa.

Puheluiden hylkääminen tekstiviestillä
Lähetä ennalta määritelty tekstiviesti, kun et pysty ottamaan puhelua.

1 Avaa Puhelin.

2 Kosketa  > Asetukset > Hylkää puheluja tekstiviestillä.

3 Kosketa ennalta määriteltyä tekstiviestiä muokataksesi viestin sisältöä. Kun olet valmis,
kosketa OK tallentaaksesi viestin.

Kun et pysty vastaamaan tulevaan puheluun, kosketa  ja valitse ennalta määritelty viesti,
joka lähetetään soittajalle.

Häirinnänestosuodattimen määrittäminen
Häirinnänestosuodatin estää automaattisesti puhelut ja viestit tuntemattomista tai mustan listan
numeroista.

1 Avaa Puhelin.

2 Kosketa  > Estetty.

3 Kosketa  määrittääksesi häirinnänestosuodattimen asetukset ja mustan listan.
Voit määrittää häirinnänestosuodattimen asetukset ja mustan listan myös kohdassa

Puhelimen hallinta > Estetty > .

Puhelun soittoäänen määrittäminen
Valitse valikoimasta järjestelmän soittoääniä tai valitse kappale musiikkikirjastostasi.

Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

1 Avaa Puhelin.

2 Siirry kohtaan  > Asetukset > Puhelimen soittoääni. Valitse järjestelmän soittoääni tai
valitse kappale musiikkikirjastostasi.
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Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan Asetukset > Ääni, kosketa Soittoääni ja värinä ja määritä
soittoäänen asetukset.

Yhteystietokortin luominen
Luo yhteystietokortti jakaaksesi yhteystietojasi nopeasti. Voit jakaa yhteystietosi lukemalla QR-
koodin tai lähettämällä yhteystietokortin pikaviestimellä, kuten WhatsAppilla.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Minä.

3 Aseta profiilikuvasi. Syötä nimesi, yrityksesi, puhelinnumerosi ja muut yhteystiedot ja kosketa

sitten . Laite luo automaattisesti yhteystietokortin, jossa on QR-koodi.

 

Jaa yhteystietokorttisi: Kosketa . Valitse kortin muoto ja jakamistapa ja seuraa sitten
näytön ohjeita.

Uuden yhteystiedon luominen
Yhteystiedon luominen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa . Kosketa Luo uusi yhteystieto, jos olet luomassa ensimmäistä yhteystietoa.

3 Valitse vaihtoehtovalikossa yhteystiedon tallennussijainti.

Laitteeseen tallennettavien yhteystietojen enimmäismäärä riippuu laitteen sisäisen
muistin määrästä. SIM-kortille tallennettavien yhteystietojen määrä vaihtelee SIM-korttisi
tallennuskapasiteetin mukaan.

Puhelut ja yhteystiedot

85



4 Kosketa yhteystiedon profiilikuvaa valitaksesi kuva. Syötä yhteystiedon nimi, puhelinnumero

ja muut yhteystiedot ja kosketa sitten .

l Jos lisäät yhteystiedon syntymäpäivän, laite luo automaattisesti
syntymäpäivämuistutuksen kohteeseen Kalenteri.

l Yhteystiedon valokuva näytetään, kun yhteystieto soittaa sinulle. Myös muut
yhteystiedot, kuten yrityksen nimi ja ammattinimike, näytetään.

Voit myös lisätä puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja muita yhteystietoja kohtiin puheluloki,
Viestit tai Sähköposti.

Yhteystietojen lisääminen nopeasti
Voit syöttää yhteystiedot laitteeseesi nopeammin. Voit lisätä nimiä, puhelinnumeroita ja muita
tietoja yhteystietoihisi yksinkertaisesti skannaamalla tai ottamalla kuvia.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Käyntikortit > Skannaa.

3 Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Ota valokuva yhdestä kortista: Aseta käyntikortti tasaiselle pinnalle. Säädä etsimen

kehys siten, että kortti mahtuu ohjeviivojen sisään, ja kosketa sitten .
 

l Ota valokuva useista korteista: Vaihda Kuvasarja-tilaan ja noudata näytön ohjeita.

Kun skannaus tai kuvaus on valmis, yhteystiedot tallennetaan automaattisesti kohteeseen
Käyntikortit.

QR-koodisi jakaminen
Jaa QR-koodisi kavereidesi kanssa, niin he voivat lisätä sinut yhteystietoihinsa nopeasti. Näytä
oma QR-koodisi koskettamalla QR-koodia yhteystietonäytön yläosassa.
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Yhteystietojen tuominen ja vieminen
Yhteystietojen tuominen tallennusvälineestä

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Tuo tallennustilasta.

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

Yhteystietojen vieminen tallennusvälineeseen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Vie tallennustilaan > Vie.

3 Valitse, mistä haluat viedä yhteystietoja, ja kosketa OK.

Oletusarvoisesti vietävä .vcf-tiedosto tallennetaan laitteen sisäisen muistin juurihakemistoon.
Tarkastele vietyä tiedostoa avaamalla Tiedostot.

Yhteystietojen tuonti SIM-kortilta

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Tuo kohteesta SIM. Jos laite tukee kahta SIM-korttia,

kosketa  > Tuonti/vienti ja valitse, miltä SIM-kortilta haluat tuoda yhteystiedot.

3 Valitse yhteystiedot, jotka haluat tuoda, ja kosketa .

4 Valitse sijainti. Laite tuo yhteystiedot automaattisesti.
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Yhteystietojen vieminen SIM-kortille

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Vie kohteeseen SIM. Jos laite tukee kahta SIM-korttia,

kosketa  > Tuonti/vienti ja valitse, mille SIM-kortille haluat viedä yhteystiedot.

3 Valitse yhteystiedot, jotka haluat viedä, ja kosketa .

4 Kosketa Jatka.

Yhteystietojen hallinta
Yhteystiedon muokkaaminen
Kun olet luonut yhteystiedon, voit muokata yhteystiedon tietoja milloin tahansa. Tähän sisältyy
puhelinnumeroiden tai sähköpostiosoitteiden kaltaisten oletustietojen lisääminen tai poistaminen.
Voit myös valita mukautetun soittoäänen ja lisätä syntymäpäivän, lempinimen tai valokuvan.

Yhteystietokuvia ei voida lisätä SIM-kortille tallennettuihin yhteystietoihin.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa ja pidä pohjassa muokattavaa yhteystietoa ja kosketa sitten Muokkaa.

3 Kosketa yhteystiedon kuvaa valitaksesi toinen kuva. Päivitä yhteystiedon tiedot ja kosketa

sitten .
Lisää yhdelle yhteystiedolle useita numeroita: Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja
kosketa sitten Muokkaa > Lisää puhelinnumero.

Yhteystietojen kaksoiskappaleiden yhdistäminen
Kun lisäät laitteeseen eri lähteistä peräisin olevia yhteystietoja, sinulle saattaa tulla
yhteystietojen kaksoiskappaleita. Voit pitää yhteystietosi järjestyksessä yhdistämällä nämä
kaksoiskappaleet.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Järjestä yhteystiedot > Yhdistä yhteystietojen kopiot.

3 Valitse yhteystiedot, jotka haluat yhdistää, ja kosketa .

Yhteystietojen poistaminen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Järjestä yhteystiedot > Poista useita yhteystietoja.

3 Valitse poistettavat yhteystiedot ja kosketa sitten .

4 Kosketa Poista.
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Vaihtoehtoisesti kosketa ja pidä pohjassa yhteystietoa, kunnes ponnahdusvalikko avautuu.
Valitse siitä Poista poistaaksesi yhteystieto.

Yhteystietohistorian poistaminen
Poista puhelutiedot ja tekstiviestit yhteystiedoittain suojataksesi yksityisyyttäsi.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Valitse yhteystieto ja kosketa  > Pyyhi jälki > Pyyhi.

Laite poistaa kaikki valitun yhteystiedon puhelutiedot ja tekstiviestit.

Yhteystietojen lisääminen mustalle listalle

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa ja pidä pohjassa yhteystietoa, jonka haluat lisätä mustalle listalle, ja kosketa sitten
Lisää mustalle listalle.

Laite estää automaattisesti tulevat puhelut ja viestit mustalla listalla olevista yhteystiedoista.

l Näytä mustan listan yhteystiedot: Avaa Puhelimen hallinta ja kosketa Estetty >

. Näytä mustan listan yhteystiedot koskettamalla Numeroiden musta lista.

l Poista yhteystietoja mustalta listalta: Avaa Yhteystiedot. Kosketa ja pidä pohjassa
yhteystietoa, jonka haluat poistaa mustalta listalta, ja kosketa sitten Poista mustalta
listalta.

Tunnista tiedoiltaan epätäydelliset yhteystiedot

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Järjestä yhteystiedot > Yhteystiedot, joiden tiedot ovat puutteelliset.

3 Laite näyttää luettelon yhteystiedoista, joiden tiedot eivät ole täydellisiä. Voit sitten valita,
lisäätkö puuttuvat tiedot vai poistatko ei-toivotut yhteystiedot.

Yhteystietojen hakeminen
Hae laitteeseen tai SIM-kortille tallennetuista tai online-tiliin liittyvistä yhteystiedoista.

Yhteystietojen hakeminen

1 Avaa Yhteystiedot.

Saat täydellisemmät hakutulokset, kun varmistat, että Yhteystiedot on määritetty

näyttämään kaikki yhteystietosi. Kosketa yhteystietonäytössä  > Yhteystietojen
asettelu ja valitse Kaikki yhteystiedot.

2 Yhteystietoluettelossa voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

l Pyyhkäise yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
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l Selaa yhteystietojasi liu'uttamalla sormeasi ylös tai alas pitkin näytön oikealla puolella
olevaa hakemistoa.

l Syötä yhteystietoluettelon yläosassa olevaan hakupalkkiin yhteystiedon nimi, alkukirjaimet,
puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu tieto. Hakutulokset näytetään tämän alla.

Voit syöttää useita avainsanoja, kuten ”Markku Helsinki”. Järjestelmä etsii hakuehtoja
vastaavat yhteystiedot.

3 Valitse yhteystieto. Voit soittaa yhteystiedolle, lähettää tekstiviestin tai muokata yhteystiedon
tietoja.

Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai et pysty etsimään yhteystietoa, kosketa  >
Järjestä yhteystiedot ja valitse Muodosta hakemistodata uudelleen.

Yhteystietojen etsiminen aloitusnäytöltä

1 Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä avataksesi hakupalkki.

2 Anna yksi tai useampi avainsana (kuten yhteystiedon nimi tai sähköpostiosoite). Haun
tulokset näytetään hakupalkin alla.

Voit syöttää useita avainsanoja, kuten ”Markku Helsinki”. Järjestelmä etsii hakuehtoja
vastaavat yhteystiedot.

3 Valitse yhteystieto. Voit tämän jälkeen valita yhteystiedolle soittamisen, tekstiviestin
lähettämisen tai tietojen muokkaamisen.

Yhteystietojen jakaminen
Jaa yhteystiedon vCard-kortti

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa  > Tuonti/vienti > Jaa yhteystiedot.

3 Valitse yhteystiedot, jotka haluat jakaa, tai kosketa Valitse kaikki valitaksesi kaikki

yhteystiedot ja kosketa sitten .

4 Valitse jakamistapa ja noudata näytön ohjeita.

Jaa yhteystiedon QR-koodi

1 Avaa Yhteystiedot

2 Valitse yhteystieto, jota haluat tarkastella. Kosketa QR-koodia ja valitse Jaa.

3 Valitse jakamistapa ja noudata näytön ohjeita.

Jos toisessa laitteessa on kamera, joka pystyy lukemaan QR-koodeja, voit jakaa
yhteystiedon myös lukemalla yhteystiedon QR-koodin.
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Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin
Lisää suosikkeihin henkilöt, joihin pidät usein yhteyttä, niin heidät on helpompi löytää.

1 Avaa Yhteystiedot.

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

Kun katselet yhteystietoja, lisää yhteystieto suosikkeihin koskettamalla .

l Lisää monta yhteystietoa suosikkeihin: Kosketa Lisää, valitse lisättävä yhteystieto ja

kosketa sitten . Jos yhteystieto on jo lisätty, lisää yhteystieto suosikkeihin koskettamalla

.

l Muokkaa suosikkejasi: Kosketa suosikkinäytössä Muokkaa. Vedä  yhteystiedon vieressä
säätääksesi yhteystiedon paikkaa suosikeissasi.

l Poista kaikki yhteystiedot suosikeistasi: Kosketa suosikkinäytössä Muokkaa. Valitse
yhteystiedot, jotka haluat poistaa suosikeistasi, ja kosketa sitten Poista.

Yhteystietojen kuvien muuttaminen
Yhteystietokuvia ei voida lisätä SIM-kortille tallennettuihin yhteystietoihin.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa ja pidä pohjassa muokattavaa yhteystietoa ja kosketa sitten Muokkaa.

3 Kosketa yhteystiedon kuvaa. Voit valita kuvan Galleriasta tai ottaa kuvan kameralla.

4 Kosketa .

Yhteystietojen valokuva näytetään, kun saat puhelun heiltä.

Yksittäisen yhteystiedon puhelutietojen näyttäminen
1 Avaa Yhteystiedot.

2 Valitse haluamasi yhteystieto ja kosketa Puheluloki.

3 Pyyhkäise ylös luettelossa nähdäksesi kaikki merkinnät. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Kosketa merkintää soittaaksesi yhteystiedolle.

l Voit poistaa kaikki merkinnät koskettamalla  > Poista.

l Kosketa ja pidä pohjassa merkintää, jos haluat poistaa sen tai muokata sitä ennen
soittamista.
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Soittoäänen määrittäminen yhteystiedolle
Määritä ainutlaatuinen soittoääni jokaiselle yhteystiedolle, jotta saat helposti selville, kuka ottaa
yhteyttä.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Valitse haluamasi yhteystieto ja kosketa Puhelimen soittoääni.

3 Valitse haluamasi soittoääni tai musiikkitiedosto ja kosketa .

Yhteystietoryhmät
Ryhmän luominen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Ryhmät ja valitse .

3 Syötä ryhmän nimi (esimerkiksi Perhe tai Ystävät) ja kosketa sitten OK.

4 Kosketa . Valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja kosketa .

Älykkäiden ryhmien käyttäminen
Käytä älykkäitä ryhmiä ryhmittämään yhteystiedot automaattisesti yrityksen, sijainnin tai
yhteydenottojen yleisyyden perusteella.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Ryhmät.

3 Avaa ryhmä kohdassa Älykkäät ryhmät ja kosketa sitten  lähettääksesi ryhmäviesti tai

 lähettääksesi ryhmäsähköposti.

Ryhmän muokkaaminen
Lisää ryhmään henkilöitä, poista henkilöitä tai muuta ryhmän nimeä.

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Ryhmät ja valitse muokattava ryhmä.

3 Kosketa  ja lisää ryhmään uusia jäseniä.

4 Kosketa . Vaihtoehtoja on kolme:

l Poista jäseniä ryhmästä koskettamalla Poista jäseniä.

l Poista ryhmä koskettamalla Poista ryhmä.

l Muokkaa ryhmän nimeä koskettamalla Nimeä uudelleen.
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Ryhmätekstiviestin tai -sähköpostin lähettäminen

1 Avaa Yhteystiedot.

2 Kosketa Ryhmät ja valitse, mille ryhmälle haluat lähettää viestin tai sähköpostin.

3 Lähetä viesti koskettamalla  tai lähetä sähköposti koskettamalla .
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Viestit ja sähköposti

Viestin lähettäminen
Voit lisätä viesteihin erilaista sisältöä, kuten hymiöitä, kuvia ja tallenteita.

1 Avaa Viestit.

2 Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa .

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

koskettaa , jos haluat avata yhteystietoluettelon ja valita yhteystiedon tai
yhteystietoryhmän.

4 Valitse tekstikenttä ja aloita viestin kirjoittaminen. Jos kirjoitat enemmän kuin kaksi riviä

tekstiä, kosketa  siirtyäksesi koko näytön tilaan.

l Lisää viestiin liite koskettamalla .

l Kosketa , jos haluat tallentaa viestin luonnokseksi.

5 Kosketa . Jos laite tukee kahta SIM-korttia, kosketa 
11

 tai 
22

.

Viestin peruuttaminen: Kosketa viestiluettelossa  > Asetukset ja ote sitten käyttöön
Peruuta lähetys. Voit peruuttaa viestin 6 sekunnin ajan sen lähettämisestä.

Viestiin vastaaminen
1 Avaa Viestit.

2 Näytä viestin sisältö koskettamalla viestiä. Laite korostaa automaattisesti puhelinnumerot,
verkko-osoitteet, sähköpostiosoitteet, kellonajat ja muut tiedot. Kosketa korostettua tietoa
avataksesi pikavalintoja. Voit myös:

l Tallentaa viestin liitteet: kosketa ja pidä pohjassa tallennettavaa liitettä ja kosketa
sitten Tallenna.

l Soittaa lähettäjälle: kosketa viestin yläosassa .

l Lisätä soittajan numeron yhteystietoihisi: Kosketa viestin yläosassa  > Luo
uusi yhteystieto tai Tallenna nykyiseen yhteystietoon.

3 Lähetä vastaus valitsemalla tekstikenttä, kirjoittamalla viesti ja koskettamalla sitten . Jos

laite tukee kahta SIM-korttia, kosketa 
11

 tai 
22

.
Lähettää viestiin pikavastauksen: Uudet viestit näytetään ilmoituspalkissa. Laadi vastaus
koskettamalla painiketta.
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Viestien etsiminen
Viestejä voi etsiä kahdella tavalla:

l Kosketa viestien keskusteluaiheiden listassa hakupalkkia näytön yläosassa ja syötä yksi tai
useampi avainsana. Hakutulokset näytetään hakupalkin alla.

l Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä avataksesi hakupalkki. Kosketa hakupalkkia ja syötä yksi tai
useampi avainsana. Hakutulokset näytetään hakupalkin alla.

Viestien keskustelunaiheiden poistaminen
Siivoa viestiluettelosi poistamalla tarpeettomia tai vanhoja keskustelunaiheita.

Poistettuja keskustelunaiheita ei voida enää palauttaa, joten jatka varovasti.

Voit poistaa viestien keskusteluaiheen kahdella tavalla:

l Poista yksi keskustelunaihe pyyhkäisemällä vasemmalle aiheessa, jonka haluat poistaa, ja

koskettamalla .

l Poista useita keskustelunaiheita koskettamalla ja pitämällä pohjassa aiheita, jotka haluat

poistaa. Valitse muut aiheet ja kosketa  > Poista.

Viestien hallinta
Poista tarpeettomia viestejä, välitä viestejä muille yhteystiedoille, kopioi ja liitä viestin sisältö ja
lukitse viestejä tai lisää niitä suosikkeihin, jotta niitä ei poistettaisi vahingossa.

1 Avaa Viestit.

2 Näytä keskustelut koskettamalla keskusteluaiheiden luettelossa yhteystiedon nimeä tai
puhelinnumeroa.

3 Kosketa ja pidä pohjassa viestiä, ja seuraa sitten näytön ohjeita viestin
edelleenlähettämiseksi, arkistoimiseksi, lukitsemiseksi tai jakamiseksi.

Viestiluettelon yläosaan palaaminen
Jos sinulla on paljon viestejä, käytä pikakuvaketta palataksesi luettelon alkuun ilman näytön
pyyhkäisemistä.

1 Avaa Viestit.

2 Keskustelunaiheiden luettelossa kaksoiskosketa näytön yläreunan palkkia. Laite palaa
automaattisesti lukemattomien viestien näytön yläreunaan.
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Viestin kiinnittäminen luettelon alkuun
Kiinnitä tärkeät viestit viestiluettelosi alkuun, jotta pääset niihin nopeasti käsiksi.

1 Avaa Viestit.

2 Kosketa keskusteluaiheiden luettelossa viestiä, jonka haluat kiinnittää, ja pidä sitä pohjassa.

3 Valitse haluamasi viesti ja kosketa . Kiinnitetyt viestit näytetään tekstiviestihälytysten alla.

Viestien merkitseminen luetuiksi
Merkitse ei-toivotut viestit luetuiksi pitääksesi saapuneet viestit järjestyksessä.

Avaa Viestit. Voit tehdä seuraavat toimet keskusteluaiheiden luettelossa:

l Merkitse kaikki viestit luetuiksi: kosketa  > Merkitse kaikki luetuiksi.
l Merkitse viesti luetuksi: pyyhkäise vasemmalle viestiä, jonka haluat merkitä luetuksi, ja

kosketa sitten .

Roskapostiviestien estäminen
1 Avaa Viestit.

2 Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa  > Estetty.

3 Kosketa  määrittääksesi häirinnänestosuodattimen asetukset ja mustan listan.

Avaa vaihtoehtoisesti Puhelimen hallinta ja kosketa Estetty >  määrittääksesi
häirinnänestosuodattimen asetukset ja mustan listan.

Viestin allekirjoituksen lisääminen
Lisää viestin allekirjoitus säästääksesi aikaa, kun lähetät viestejä.

1 Avaa Viestit.

2 Kosketa viestien keskustelunaiheiden luettelossa  > Asetukset > Lisäasetukset >
Allekirjoitus ja kytke sitten Liitä allekirjoitus päälle.

3 Kosketa Muokkaa allekirjoitusta. Syötä allekirjoituksesi ja valitse OK.

Viestin soittoäänen määrittäminen
1 Avaa Viestit.

2 Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa  > Asetukset > Soittoäänet ja värinä.
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3 Kosketa Ilmoitusääni. Jos laite tukee kahta SIM-korttia, valitse SIM 1 -ilmoitusääni tai SIM
2 -ilmoitusääni. Voit sitten valita järjestelmän soittoäänen tai musiikkitiedoston.

Sähköpostitilin lisääminen
Jos et tiedä tilisi asetuksia, ota yhteyttä sähköpostipalveluntarjoajaasi.

Henkilökohtaisen sähköpostitilin lisääminen

1 Avaa Sähköposti.

2 Valitse sähköpostipalveluntarjoaja tai kosketa Muut.

3 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja kosketa sitten Kirjaudu sisään.

4 Seuraa näytön ohjeita määrittääksesi tilisi. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden
palvelimeen ja tarkistaa asetuksesi.

Saapuneet näytetään, kun tili on otettu käyttöön.

Exchange-tilin lisääminen
Microsoft Exchange on yrityssähköpostiratkaisu. Jotkin sähköpostipalvelujen tarjoajat tarjoavat
myös yksityis- ja perhe-Exchange-tilejä.

1 Avaa Sähköposti.

2 Kosketa Exchange.

3 Syötä sähköpostiosoitteesi, käyttäjänimesi ja salasanasi. Kosketa Kirjaudu sisään.

4 Seuraa näytön ohjeita määrittääksesi tilisi. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden
palvelimeen ja tarkastaa asetuksesi.

Saapuneet näytetään, kun tili on otettu käyttöön.

Sähköpostien lähettäminen
1 Avaa Sähköposti.

2 Kosketa .

3 Syötä yksi tai useampi vastaanottaja kohdassa Vastaanottaja:.

4 Kosketa Cc/Bcc, lähettäjä: lisätäksesi kopio ja piilokopio ja valitse käytettävä sähköpostitili.

5 Syötä sähköpostin aihe ja viestirunko. Lisää liite koskettamalla .

6 Lähetä sähköposti koskettamalla .
Sähköpostipalveluntarjoajallasi saattaa olla liitetiedostojen kokorajoitus. Jos liitteet ylittävät
rajan, voit lähettää ne erillisissä viesteissä.

Tallenna sähköpostisi luonnoksena lähettääksesi sen myöhemmin koskettamalla  ja sitten
Tallenna.
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Sähköposteihin vastaaminen
1 Avaa Sähköposti.

2 Avaa sähköposti, johon haluat vastata, ja kosketa .

Vastaa kaikille alkuperäisen viestin vastaanottajille koskettamalla .

3 Kun olet kirjoittanut viestin, lähetä se koskettamalla .

Nopeiden vastausten määrittäminen: Kosketa  > Asetukset. Valitse tili ja kosketa
Pikavastaukset luodaksesi nopean vastauksen tai muokataksesi sitä.

Sähköpostien hallinta
Sähköpostien katseleminen

Voit tarkistaa, välittää ja poistaa sähköposteja tai vastata niihin, kun olet luonut henkilökohtaisen
sähköpostitilin.

1 Avaa Sähköposti.

2 Kosketa Saapuneet-näytössä  ja valitse tili, jota haluat käyttää. Pyyhkäise alas
päivittääksesi saapuneet viestisi ja ladataksesi uusia sähköposteja.

Merkitse sähköposti tähdellä koskettamalla saapuneissa viesteissä .

3 Voit tarkistaa, välittää ja poistaa sähköposteja tai vastata niihin. Avaa sähköposti ja pyyhkäise
näytössä vasemmalle tai oikealle näyttääksesi edellisen tai seuraavan viestin.

Poista useita sähköposteja siirtymällä Saapuneet-näyttöön. Valitse yhteystiedon kuva tai
kosketa ja pidä painettuna sähköpostia aktivoidaksesi sähköpostin hallintaliittymä. Valitse

poistettavat sähköpostit ja kosketa .

Sähköpostin liitteiden tallentaminen

Avaa sähköposti ja kosketa  esikatsellaksesi liitettä. Kosketa  tallentaaksesi liite
laitteeseen.

Lataa suuret liitteet avaamalla sähköpostissa annettu linkki.

Sähköpostien synkronointi

Pyyhkäise Saapuneet-näytössä alas päivittääksesi saapuneet viestisi.

1 Avaa Sähköposti.

2 Kosketa  > Asetukset.

3 Valitse tili, jota haluat määrittää. Kytke päälle Synkronoi sähköposti.

Viestit ja sähköposti
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Synkronoi sähköpostisi automaattisesti koskettamalla Synkronointiväli ja valitsemalla
synkronoinnin aikaväli.

Sähköpostin määrittäminen
Automaattisten vastausten määrittäminen
Määritä automaattiset vastaukset, kun olet poissa toimistosta.

Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä sinun on kirjauduttava Exchange-tilillesi.

1 Avaa Sähköposti.

2 Kosketa  > Asetukset.

3 Valitse se Exchange-tili, jota haluat määrittää, ja kytke Automaattiset vastaukset päälle.

4 Kytke päälle Automaattiset vastaukset määrittääksesi viesti ja aseta alku- ja loppuaika.

5 Kosketa Valmis.

Sähköpostin allekirjoituksen määrittäminen

1 Kosketa saapuneiden viestien näytössä  > Asetukset.

2 Valitse tili, jota haluat määrittää ja kosketa Allekirjoitus.

3 Syötä allekirjoitus ja kosketa OK.

Sähköposti-ilmoituksien määrittäminen

1 Kosketa saapuneiden viestien näytössä  > Asetukset.

2 Valitse tili, jota haluat määrittää ja kytke Sähköposti-ilmoitukset päälle.

3 Valitse ilmoitusääni tai ota värinähälytykset käyttöön.

Sähköpostinäkymän määrittäminen

Kosketa saapuneiden viestien näytössä  > Asetukset > Yleiset. Voit määrittää seuraavat:
l Lataa liitteet vain Wi-Fi-yhteyden kautta: kytke päälle Älä lataa kuvia mobiiliverkon

kautta.
l Ryhmitä sähköpostit samalla otsikolla: kytke päälle Järjestä aiheen mukaan.

l Näytä yhteystietojen kuvat: kytke Lähettäjän profiilikuva päälle näyttääksesi yhteystietojen
kuvat sähköpostien vieressä.

Sähköpostin lajittelun määrittäminen

Kosketa saapuneiden viestien näytössä  > Lajitteluperuste ja valitse lajittelutapa.

Viestit ja sähköposti
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Kalenteri ja Notepad

Kalenterinäkymän vaihtaminen

Siirry tähän päivään

Hae kalenterista

Tänään

Tämä päivä

Tapahtuma

Näytä tämän päivän tapahtumat

Vaihda kuukausi-, viikko- ja päivänäkymän välillä

Lisää tapahtuma

Näytä tietyn päivän aikataulu koskettamalla  > Siirry, valitsemalla päivä ja koskettamalla
sitten Valmis.

Avaa Kalenteri ja kosketa  > Asetukset. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Määritä viikonloppuasetukset: kosketa Mukauta viikonloppu ja määritä asetukset.

l Määritä viikon ensimmäinen päivä: kosketa Viikon alkamispäivä ja määritä asetukset.

Yleisten vapaapäivien näyttäminen
Ota käyttöön yleisten vapaapäivien näyttö julkisina vapaapäivätietoina eri maille.

Tämä ominaisuus tarvitsee Internet-yhteyden.

1 Avaa Kalenteri.

2 Kosketa  > Asetukset > Yleiset vapaapäivät.

3 Kytke päälle kytkin sen maan vierestä, jonka vapaapäivät haluat nähdä. Puhelimesi lataa
automaattisesti sen maan vapaapäivätiedot.

Syntymäpäivämuistutukset
Määritä Kalenteri tuomaan syntymäpäivätiedot yhteystiedoistasi ja luomaan automaattisesti
syntymäpäivämuistutuksia.
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Varmista ennen tämän ominaisuuden käyttöä, että olet lisännyt syntymäpäivätiedot
yhteystietoihisi. Lisätietoja on kohdassa Yhteystiedon luominen.

1 Avaa Kalenteri.

2 Kosketa  ja valitse Syntymäpäivät.

Kun olet ottanut tämän ominaisuuden käyttöön Kalenteri tuo automaattisesti syntymäpäivätiedot
yhteystiedoistasi ja lähettää sinulle syntymäpäivämuistutuksia.

Tapahtuman luominen
Lisää tapahtumia ja aseta muistutuksia auttamaan ajankäytön suunnittelussa.

1 Avaa Kalenteri.

2 Kosketa .

3 Syötä tapahtuman nimi, paikka ja alku- sekä loppuaika. Kosketa Enemmän > Muistuta
luodaksesi muistutuksen.

4 Kosketa  tallentaaksesi tapahtuman.

l Voit lisätä enintään viisi muistutusta tapahtumalle. Lisätäksesi muistutuksen, kosketa
Lisää muistutus.

l Viikko- tai päivänäkymässä kosketa ja pidä pohjassa näytön aluetta luodaksesi
tapahtuman vastaavalle päivälle.

Tapahtumien jakaminen
Voit jakaa tapahtumia yhteystiedoillesi.

1 Avaa Kalenteri.

2 Avaa tapahtuma, jonka haluat jakaa, ja kosketa .

3 Valitse, miten haluat jakaa tapahtuman, ja noudata näytön ohjeita.
Et voi jakaa automaattisesti luotuja syntymäpäivämuistutuksia. Jakaaksesi
syntymäpäivätietoja luo tapahtuma käsin ja jaa sitten se ystävillesi.

Tapahtuman poistaminen
Avaa Kalenteri. Voit poistaa tapahtuman kahdella tavalla:

l Yksittäisen tapahtuman poistaminen: avaa poistettava tapahtuma ja kosketa .

l Usean tapahtuman poistaminen: Kosketa  ja sitten kosketa ja pidä pohjassa
tapahtumaa aktivoidaksesi tapahtuman hallintaliittymän. Valitse poistettavat tapahtumat ja

kosketa .

Kalenteri ja Notepad
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Poista syntymäpäivämuistutus siirtymällä kohtaan Yhteystiedot ja poistamalla sitten
yhteystiedon syntymäpäivätiedot tai vastaava yhteystieto.

Tapahtumien etsiminen
Voit etsiä tapahtumia kahdella tavalla:

l Kosketa Kalenterissa . Syötä hakupalkkiin yksi tai useampi avainsana, kuten tapahtuman
nimi tai sijainti.

l Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä avataksesi hakupalkki. Syötä sitten yksi tai useampi avainsana,
kuten tapahtuman nimi tai sijainti.

Tapahtumakutsujen lähettäminen
Lähetä tapahtumakutsuja ystävillesi tai kollegoillesi pysyäksesi ajan tasalla siitä, ketkä aikovat
osallistua.

Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä kirjaudu Exchange-tilillesi.

1 Avaa Kalenteri.

2 Kosketa . Syötä tapahtuman nimi, paikka ja alku- sekä loppuaika.

3 Kosketa Enemmän. Syötä kutsuttavien henkilöiden Exchange-tilit kohdassa Vieraat.

4 Kosketa  tallentaaksesi tapahtuma ja lähettääksesi kutsut.
Tapahtumakutsut näytetään ilmoituspaneelissa. Vastaa kutsuun koskettamalla Lähetä
sähköposti osallistujille.

Muistiinpanon luominen
1 Avaa Notepad.

2 Kosketa  ja syötä muistiinpanosi.

 

Muokkaa tekstiä

Lisää tunniste

Sulje muistiinpano

Lisää tehtävä

Lisää kuva Ota valokuva

Muokkaa 
muistiinpanoa

Tallenna 
muistiinpano

3 Tallenna muistiinpano koskettamalla .

Kalenteri ja Notepad
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Muistiinpanojen hallinta
Muistiinpanon lisääminen suosikkeihin

Avaa Notepad. Voit lisätä muistiinpanon suosikkeihisi kahdella tavalla:

l Pyyhkäise muistiinpanoluettelossa muistiinpanon kohdalla vasemmalle ja kosketa .

l Kosketa muistiinpanoa, jonka haluat lisätä suosikkeihisi, ja kosketa .

Muistiinpanon jakaminen

Avaa muistiinpanoluettelossa muistiinpano, jonka haluat jakaa, ja kosketa . Valitse
jakamistapa ja noudata näytön ohjeita.

Muistiinpanon poistaminen

Voit poistaa muistiinpanon kolmella tavalla:

l Pyyhkäise muistiinpanoluettelossa vasemmalle muistiinpanoa, jonka haluat poistaa, ja kosketa

.

l Paina ja pidä pohjassa muistiinpanoa aktivoidaksesi muistiinpanon hallintaliittymän. Valitse

poistettavat muistiinpanot ja kosketa .

l Kosketa poistettavaa muistiinpanoa ja sitten  > Poista.

Muistiinpanojen etsiminen

Voit etsiä muistiinpanoja kahdella tavalla:

l Kosketa muistiinpanoluettelossa hakupalkkia ja syötä yksi tai useampi avainsana.

l Pyyhkäise aloitusnäytöllä alas avataksesi hakupalkki ja syötä sitten yksi tai useampi
avainsana.

Kalenteri ja Notepad
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Musiikki ja video

Musiikin kuunteleminen
Voit kuunnella paikallisia suosikkikappaleitasi .

1 Avaa Musiikki

2 Voit sitten toistaa laitteeseen tallennettua musiikkia, lisätä kappaleita henkilökohtaiseen
soittolistaasi, toistaa soittolistan kappaleita tai kuunnella viimeksi toistettuja kappaleita.

3 Voit toistaa, keskeyttää tai vaihtaa kappaleita tämän aikana.

 

Salli ääniefektit

Liu’uta vasemmalle tai 
oikealle säätääksesi 

musiikin 
äänenvoimakkuutta

Vaihda toistotilaa

Soita tai keskeytä musiikki

Lisää soiva kappale 
suosikkeihin

Soita seuraava kappale
Soita edellinen 

kappale

Lisää soittolistaan

Pyyhkäise vasemmalle 
tai oikealle 
tarkastellaksesi 
kappaleluetteloa tai 
laulujen sanoituksia

Musiikin etsiminen
Musiikin etsiminen sisäisestä muistista tai microSD-kortilta

Lajittele musiikki luokan mukaan tai hae hakusanaa käyttämällä, jotta löydät musiikkitiedostosi
nopeasti.

1 Avaa Musiikki.

2 Kosketa Kappaleet.

3 Kosketa  etsiäksesi ja katsellaksesi puhelimeesi tallennettua musiikkia.

4 Voit järjestää musiikin kappaleen nimen, esittäjän, albumin nimen tai kansion mukaan. Jos

haluat hakea tietyn kappaleen, kosketa  ja syötä sitten kappaleen nimi, esittäjä tai albumi
hakupalkkiin.
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Kappaleiden poistaminen
Poista ylimääräiset kappaleet vapauttaaksesi tallennustilaa.

1 Avaa Musiikki.

2 Kosketa Kappaleet.

3 Siirry Raidat-välilehteen. Kosketa ja pidä pohjassa kappaleluetteloa ja valitse kappaleet,
jotka haluat poistaa.

4 Kosketa  > Poista.

5 Kosketa Poista.

Soittolistan luominen
Järjestä musiikkisi luomalla mukautettuja soittolistoja, jotka sisältävät suosikkikappaleitasi.

1 Avaa Musiikki

2 Kosketa Soittolistat > Uusi soittolista.

3 Nimeä soittolista ja kosketa Tallenna.

4 Kosketa valintaikkunassa Lisää.

5 Valitse lisättävät kappaleet ja kosketa .

Kosketa  soittolistan vieressä Nimeä uudelleen- tai Poista-toimintoa varten.

Videon toistaminen
Videon toistaminen

1 Avaa Videot.

2 Voit katsoa videon koskettamalla sen pienoiskuvaa.

Videon toiston aikana voit:

l Säätää toistonopeutta: kosketa 1.0X ja vedä nopeuden liukusäädintä.

l Säätää näytön kirkkautta: Pyyhkäise ylös tai alas näytön vasemmassa reunassa.
Pyyhkäise ylös lisätäksesi kirkkautta tai pyyhkäise alas vähentääksesi sitä.

l Säätää äänenvoimakkuutta: Pyyhkäise ylös tai alas näytön oikeassa reunassa.
Pyyhkäise ylös lisätäksesi äänenvoimakkuutta tai pyyhkäise alas vähentääksesi sitä.

l Kelata taaksepäin tai pikakelata eteenpäin: vedä toistopalkkia vasemmalle kelataksesi
taaksepäin tai oikealle pikakelataksesi eteenpäin.

Musiikki ja video

105



Puhelimen Hallinta

Suorituskyvyn optimointi
Voit saada puhelimesi toimimaan nopeammin ja optimoida suorituskyvyn käyttämällä Puhelimen
Hallintaia.

Avaa Puhelimen hallinta ja kosketa OPTIMOI. Puhelin optimoi suorituskyvyn, parantaa
turvallisuutta ja vähentää virrankulutusta automaattisesti.

Nopeuden lisääminen
Tyhjennä sovellusvälimuisti ja poista ylimääräiset tiedostot ja järjestelmän roskat suorituskyvyn
optimoimiseksi.

1 Avaa Puhelimen hallinta.

2 Tyhjennä sovellusvälimuisti ja järjestelmän roskakori koskettamalla Puhdistaminen.

Voit vapauttaa tilaa seuraavasti:

l Poista suuret tiedostot, kuvat ja sovellustiedot koskettamalla Muistinhallinta.

l Palauta sovelluksen oletusasetukset. Kosketa Sovelluksen palauttaminen. Valitse

palautettava sovellus ja kosketa  > Poista. Sovellus palautetaan
oletusasetuksiinsa ja kaikki sovelluskohtainen tieto poistetaan.

3 Poistu koskettamalla Valmis.

Datakäytön hallinta
Puhelimen Hallinta sisältää datanhallintaominaisuuden, jolla voit valvoa datankäyttöä ja estää
kuukausikiintiön ylityksen.

Avaa Puhelimen hallinta ja kosketa Mobiilidata. Voit tarkastella yksityiskohtaisia
datakäytön tilastotietoja tai määrittää seuraavat asetukset:
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l Datan käyttö: tarkastele kunkin sovelluksen datan käyttöä.

l Verkkosovellukset: hallinnoi kunkin sovelluksen Internet-käyttöoikeuksia.

l Kuukaudessa käytettävissä oleva data yhteensä: Kosketa  > Kuukaudessa
käytettävissä oleva data yhteensä määrittääksesi tietoliikennesopimuksesi asetukset ja
datan käytön muistutukset. Puhelin laskee mobiilidatakäytön ja jäljellä olevan kiintiön
valitsemallesi laskutuskaudelle. Kun kuukausikiintiö on täynnä, saat muistutuksen tai puhelin
kytkee mobiilidatan pois käytöstä.

l Datan säästäjä: Ota käyttöön datan säästäjä ja valitse sovellukset, joiden datan käyttöä et
halua rajoittaa.

Häirinnänestosuodatin
Puhelimen Hallinta sisältää häirinnänestosuodattimen, jonka avulla voit estää ei-toivotut puhelut
ja viestit.

Avaa Puhelimen hallinta. Kosketa Estetty >  ja määritä puheluiden musta tai valkoinen
lista, avainsanat ja roskapostiasetukset noudattamalla näytön ohjeita.
 

Puhelimen Hallinta
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Määritä suodatinsäännöt

Määritä suodatinilmoitukset

Näitä sanoja sisältävät tuntemattomilta 
tulevat viestit estetään

Mustan listan numeroista tulevat 
puhelut ja viestit estetään

Valkoisen listan numeroista tulevia 
puheluita ja viestejä ei estetä

Akunhallinta
Akun käytön tilastotietojen tarkasteleminen

Laitteeni akku kuluu hyvin nopeasti, mitkä sovellukset kuluttavat akkuani? Kuinka voin vähentää
virrankulutustani? Käytä Phone Manageria tarkastellaksesi kunkin sovelluksen yksityiskohtaisia
akun käyttötietoja.

Avaa Puhelimen hallinta. Kosketa jäljellä siirtyäksesi akunhallintanäytölle. Tässä voit:

l Näytä yksityiskohtaiset akun käytön tilastotiedot koskettamalla Akun käytön tiedot.

l Kosketa Kulutustaso tarkastellaksesi, mitkä puhelimen laitteet ja ohjelmistot käyttävät eniten
virtaa.

l Kosketa Optimoi, niin puhelin tarkistaa virrankulutusongelmat ja optimoi suorituskyvyn.

l Kytke päälle Akun varausta jäljellä kun haluat näyttää akun jäljellä olevan varauksen
prosenttiarvon tilapalkissa.

Virrankulutuksen vähentäminen

Kuinka voin vähentää laitteeni virrankulutusta tehokkaasti? Käytä Phone Manageria
optimoidaksesi suorituskykyä ja vähentääksesi virrankulutusta.

Avaa Puhelimen hallinta ja kosketa jäljellä:

l Optimoi suorituskyky: Kosketa Optimoi. Laitteesi tarkistaa virrankulutusongelmat ja optimoi
suorituskyvyn. Vähentääksesi virrankulutusta entisestään, osoita kohdetta täytyy optimoida
manuaalisesti, kosketaAvaa tai Optimoi mukauta virta-asetuksia manuaalisesti.

l Rajoita taustasovelluksia: Kosketa Lukitusnäytön puhdistaminen, ja kytke pois kytkimet
niiden sovellusten vierestä, joita et halua suorittaa taustalla, kun näyttö on lukittu.

Puhelimen Hallinta
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l Sulje paljon virtaa kuluttavat sovellukset: Kosketa Paljon virtaa kuluttavat sovellukset ja
valitse sovellukset, joita haluat muokata.

Ilmoituspaneeliin tulee ilmoitus, kun paljon virtaa kuluttavat sovellukset ovat toiminnassa

taustalla. Mikäli et halua vastaanottaa näitä ilmoituksia, kosketa  ja kytke pois
päältäVirtatehokas kehote.

l Pienennä näytön tarkkuutta: Kytke päälle Alhaisen tarkkuuden virransäästö
pienentääksesi näytön resoluutiota ja vähentääksesi virrankulutusta

l Sulje automaattisesti paljon virtaa kuluttavat sovellukset: Kosketa  ja kytke päälle
Sulje liikaa virtaa käyttävät sovellukset.

Sovelluksen käyttöoikeuksien hallinta
Puhelimen Hallinta sisältää käyttöoikeuksien hallinnan, jota voit käyttää rajoittamaan sovellusten
oikeuksia ja suojaamaan henkilökohtaisia tietojasi.

1 Avaa Puhelimen hallinta.

2 Kosketa Sovellusten käyttöoikeudet ja määritä halutut oikeudet.

Virustarkistusohjelmisto
Puhelimen Hallinta sisältää virustarkistustoiminnon, joka auttaa poistamaan haittaohjelmia.

1 Avaa Puhelimen hallinta.

2 Kosketa Virusskannaus. Laitteesi tunnistaa ja poistaa haittaohjelmat automaattisesti.

Kosketa . Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Ota Pilviskannaus käyttöön skannataksesi puhelimesi uusimman
virustorjuntatietokannan mukaisesti. Internet-yhteys vaaditaan verkkotietokannan
käyttämiseen.

l Ota käyttöön Skannausmuistutus saadaksesi ilmoituksen, kun et ole tehnyt
virustarkistusta 30 päivään.

l Valitse tarkistustila. Pikaskannaus tarkistaa vain tärkeät tiedostot ja asennetut
sovellukset. Kokonaisvaltainen skannaus kestää kauemmin ja etsii haitallisia
tiedostoja.

l Kytke päälle Automaattinen päivitys ja Päivitä vain Wi-Fi-yhteyden kanssa, jolloin
virustorjuntatietokanta päivittyy automaattisesti, kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu.

Sovellusten salaaminen
Käytä Sovelluslukitusta salaamaan sovelluksia ja estämään luvattoman pääsyn.

1 Avaa Puhelimen hallinta.

Puhelimen Hallinta
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2 Kosketa Sovellusten lukitus. Kun käytät Sovelluslukitusta ensimmäisen kerran, seuraa
näytön ohjeita asettaaksesi nelinumeroisen PIN-koodin ja salasanamuistutuksen.

3 Kytke päälle kytkimet niiden sovelluksien vieressä, jotka haluat salata. Sinun on syötettävä
PIN-koodi aina, kun avaat salatun sovelluksen.

Kosketa Sovelluslukituksen näytöllä  vaihtaaksesi PIN-koodia tai poistaaksesi
Sovelluslukituksen käytöstä.

Aseta sovelluksia sulkeutumaan automaattisesti, kun
näyttö on lukittu
Valitse, mitkä sovellukset suljetaan näytön lukitsemisen yhteydessä virrankulutuksen ja
mobiilidatan käytön vähentämiseksi.

1 Avaa Puhelimen hallinta.

2 Kosketa Lukitusnäytön puhdistaminen.

3 Kytke päälle kytkimet niiden sovelluksien vieressä, jotka haluat sulkea.

Valitut sovellukset suljetaan automaattisesti, kun näyttö on lukittu. Et voi saada uusia
viestejä sähköpostiin, pikaviestimiin ja sosiaalisen median sovelluksiin sen jälkeen, kun
ne on suljettu.

Puhelimen Hallintain
Puhelimen Hallinta

Luo aloitusnäytölle pikakuvakkeita usein käytetyistä laitteen hallintaominaisuuksista.

1 Avaa Puhelimen hallinta.

2 Kosketa  > Pikakuvakkeet ja kytke päälle ominaisuus, jonka haluat lisätä aloitusnäytölle.

Puhelimen Hallinta
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Työvälineet

Kahdelle sosiaalisen median tilille kirjautuminen
samaan aikaan
Kirjaudu kahdelle Whatsapp- tai Facebook-tilille samaan aikaan pitääksesi työasiasi ja
henkilökohtaiset asiasi erillään.

Tämä ominaisuus toimii vain Facebookin ja WhatsAppin kanssa.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Kaksoissovellus. Kytke päälle Facebook- ja WhatsApp-kytkimet halusi mukaan.

l Kun Kaksoissovellus on käytössä jollekin sovellukselle, aloitusnäytöllä näkyy kaksi
sovelluskuvaketta. Niiden avulla voit kirjautua kahdelle tilille samanaikaisesti.

l Poista sovellus käytöstä pitämällä kaksoissovelluskuvaketta painettuna.

Kello
Maailmankellon määrittäminen
Lisää useita kelloja, kun haluat tarkastella kellonaikaa eri kaupungeissa ympäri maailmaa.

1 Avaa Kello.

2 Kellot-välilehdestä voit:

l Lisätä kaupungin: Kosketa . Anna kaupungin nimi tai valitse kaupunki luettelosta.

l Asettaa järjestelmän päivämäärään ja kellonajan: kosketa  > Päivämäärä ja
kellonaika ja määritä asetukset.

l Poistaa kaupungin: Kosketa yhtäjaksoisesti kaupunkia, jonka haluat poistaa. Valitse 

kaupungin vieressä ja kosketa sitten .
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Kotiaika

Lisää kaupunki

Kaupunkini

Aseta päivämäärä, 
kellonaika ja 
kotiaikavyöhyke

Kaksoiskellojen käyttöönotto
Oletusarvoisesti puhelimesi näyttää verkon ajan. Ota käyttöön kaksoiskello näyttämään nykyisen
aikavyöhykkeesi ja kotiaikavyöhykkeesi ajat lukitusnäytöllä.

1 Avaa Kello.

2 Kosketa Kellot-kohdassa  > Päivämäärä ja kellonaika.

3 Kytke päälle Kaksoiskellot. Kosketa Kotikaupunki ja valitse kotiaikavyöhykkeesi
kaupunkiluettelosta.

Kotiaikavyöhyke Nykyinen verkon 
aikavyöhyke

Jos paikallinen aikavyöhyke on sama kuin kotiaikavyöhyke, vain yksi kello näytetään.

Ääninauhuri
Äänen nauhoittaminen

1 Kosketa Ääninauhuri.

Työvälineet
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2 Aloita nauhoitus koskettamalla Aloita.

3 Kosketa Keskeytä tai Jatka nauhoittamisen keskeyttämistä tai jatkamista varten.

Lisää tunniste: Lisää Pikatunniste tai Kuvatunniste helppoa tunnistusta varten.

4 Kosketa Lopeta ja syötä nimi. Kosketa sitten Tallenna.

l Kun Nauhurisovellus tallentaa ääntä taustalla, käytä ilmoituspaneelin ohjainta
nauhoituksen toimintoihin Keskeytä Jatka ja Lopeta.

Tallenteen toistaminen
Toista ääntä tietystä suunnasta tai aloita toisto merkitystä kohdasta.

1 Avaa Ääninauhuri.

2 Valitse Äänitteet.

3 Valitse tallenne. Toistonäytöllä voit

l valita tunnisteen: pyyhkäise toistonäytöllä vasemmalle nähdäksesi tallennetunnisteet ja
valitse sitten tunniste aloittaaksesi toisto vastaavasta kohdasta.

l vaihtaa toistotilaa: vaihda tilojen Kuuloke ja Kaiutin välillä.

Kun tallennetta toistetaan taustalla Recorder-sovelluksella, voit käyttää ilmoituspaneelin
ohjainta tallenteen toistamiseen, keskeyttämiseen ja peruuttamiseen.

Tallenteiden hallitseminen
Jaa, nimeä uudelleen ja lajittele tallenteita.

1 Kosketa Ääninauhuri.

2 Valitse Äänitteet.

3 Tiedostojenhallintanäytöllä voit lajitella, jakaa ja nimetä uudelleen tallenteita.

Kosketa ja pidä pohjassa 
hallitaksesi tallenteita

Luo uusi tallenne 
koskettamalla

Kosketa vaihtaaksesi kaiutin- 
ja kuuloketoiston välillä

Pyyhkäise alas avataksesi 
hakulaatikko

Aloita toisto 
koskettamalla

Lajittele äänitallenteet

Työvälineet
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Järjestelmän ominaisuudet ja asetukset

Virta päälle ja pois -ajastin
Käytä virta päälle ja pois -ajastinta vähentääksesi virrankulutusta ja välttääksesi häiriöitä
nukkuessasi.

Avaa Asetukset, kosketa Älykäs avustus > Ajastettu virta päälle ja pois. Kytke päälle
Ajastettu virran kytkentä pois ja Ajastettu virran kytkentä ja määritä sitten päälle- ja
poiskytkeytymisen ajat sekä toistoasetukset. Laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois
esiasetettuina aikoina.

Poista ajastin käytöstä kytkemällä pois Ajastettu virran kytkentä pois ja Ajastettu virran
kytkentä.

Laitteen käynnistäminen uudelleen
Saatat huomata suorituskyvyn heikkenemistä, kun laite on ollut käynnissä pitkän aikaa.
Käynnistä laite uudelleen säännöllisesti puhdistaaksesi välimuistitiedostot ja varmistaaksesi
optimaalinen suorituskyky.

Kun haluat käynnistää puhelimen uudelleen, pidä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia ja
kosketa sitten Käynnistä uudelleen.

Pakota laitteen uudelleenkäynnistys pitämällä virtapainiketta painettuna, kunnes laite
värisee.

Järjestelmän kielen vaihtaminen
1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Kieli ja syöttötapa.

3 Kosketa Kieli ja valitse haluamasi kieli.

Jos etsimääsi kieltä ei ole luettelossa, hae kieltä koskettamalla Lisää kieli ja lisää se
luetteloon.

Syöttötavan vaihtaminen
Vaihda tekstinsyöttötapa tarpeen mukaan.

1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tekstinsyöttönäytössä tilapalkista alaspäin.

2 Kosketa Valitse syöttötapa ja valitse haluamasi syöttötapa.

Lisää syöttötapa avaamalla Asetukset. Kosketa Lisäasetukset > Kieli ja syöttötapa >
Oletusnäppäimistö > Määritä syöttötavat ja kytke päälle haluttu syöttötapa.
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Syöttötavan asetukset
Näppäimistön lisääminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Kieli ja syöttötapa ja valitse Virtuaalinen näppäimistö kohdasta
Näppäimistö ja syöttötavat.

3 Kosketa Lisää virtuaalinen näppäimistö ja kytke päälle näppäimistö, jonka haluat lisätä.

Lisättyäsi näppäimistön voit määrittää näppäimistön asetukset omien tarpeidesi
mukaisesti.

Tekstin oletussyöttötavan valitseminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Kieli ja syöttötapa. Kosketa Näppäimistö ja syöttötavat-
kohdassa Oletusnäppäimistö ja valitse haluamasi syöttötapa. Laitteesi ottaa automaattisesti
käyttöön oletussyöttötavan, kun kirjoitat tekstiä.

Tekstin muokkaaminen
Valitse leikkaa, kopioi, liitä ja jaa tekstiä.
 

l Tekstin valitseminen: Kosketa ja pidä pohjassa tekstiä, kunnes  tulee näkyviin. Vedä 

ja  valitaksesi tekstin osa tai kosketa Valitse kaikki valitaksesi koko tekstin.

l Tekstin kopioiminen: Valitse teksti, jonka haluat kopioida, ja kosketa Kopioi kopioidaksesi se
leikepöydälle.

l Tekstin leikkaaminen: Valitse teksti, jonka haluat leikata, ja kosketa Leikkaa siirtääksesi se
leikepöydälle.

l Tekstin liittäminen: Kosketa ja pidä pohjassa kohtaa, johon haluat liittää tekstin, ja kosketa
sitten Liitä.
 

Järjestelmän ominaisuudet ja asetukset
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Liitetty teksti pysyy leikepöydällä käytettävissä, kunnes leikkaat tai kopioit sinne muuta
sisältöä.

l Tekstin jakaminen: Valitse jaettava teksti ja kosketa Jaa. Valitse miten haluat jakaa tekstin, ja
noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lentokonetila
Välttääksesi häiriöitä ole hyvä ja ota lentokonetila käyttöön, kun olet lentokoneessa. Kun se on
käytössä, puhelut, mobiilidata, Bluetooth ja Wi-Fi on poistettu käytöstä. Voit ottaa Bluetoothin ja
Wi-Fi-yhteyden käyttöön manuaalisesti.

Käytä mitä tahansa seuraavista tavoista lentokonetilan käyttöön ottamiseen tai käytöstä
poistamiseen:

l Käytä pikakytkintä: Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Näytä kaikki

pikakytkimet koskettamalla  ja käännä sitten  -kytkin päälle.
 

l Siirry asetuksiin: Avaa Asetukset ja vaihda Lentokonetila-kytkimen asentoa.

Kun lentokonetila on käytössä, lentokonekuvake näkyy tilapalkissa .

Ääniasetusten määrittäminen
Järjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä soittoäänen, median, hälytyksen ja puhelun äänenvoimakkuutta tarpeesi mukaan.

1 Avaa Asetukset.
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2 Säädä soittoäänen, median, hälytyksen ja puhelun äänenvoimakkuutta koskettamalla Ääni >
Äänenvoimakkuus.

Äänettömän tilan ottaminen käyttöön
Ota käyttöön äänetön tila välttääksesi häiritsemästä muita hiljaisissa ympäristöissä, kuten
kokousten aikana.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Ääni ja kytke päälle Hiljainen tila.

Värinä äänettömässä tilassa: Kun Hiljainen tila on käytössä ja Värinä äänettömässä
tilassa on kytketty päälle, laite värisee puhelun tai viestin saapuessa.

Nopea vaihtaminen äänettömän tilan, värinätilan ja äänitilan välillä
Vaihda nopeasti äänettömän tilan, värinätilan ja äänitilan välillä tilapalkista.

Avaa pikavalikkovälilehti pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Kosketa  vaihtaaksesi tilojen
Ääni, Äänetön ja Värinä välillä.
 

Ilmoitusten oletusäänen asettaminen
Valitse esiasetettu soittoääni tai musiikkitiedosto ilmoitusääneksi viesteille, sähköposteille ja
muille ilmoituksille.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Ääni > Ilmoitusten oletusääni ja valitse uusi ilmoitus Soittoääni tai Musiikki
(tallennusvälineellä)-tiedosto.

Numerovalitsimen kosketusäänten määrittäminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Ääni > Numerovalitsimen näppäinäänet ja valitse Oletus, Melodia tai Ei mitään.

Yhden käden käyttöliittymä
Ota käyttöön pienoisnäyttönäkymä tai siirtyvä näppäimistö, jotta laitteesi käyttäminen yhdellä
kädellä on helpompaa.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Älykäs avustus > Yhden käden käyttöliittymä. Käytössäsi on seuraavat toiminnot:
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l Kutista näyttö: Ota käyttöön Näytön mininäkymä. Pienoisnäyttönäkymä näyttää tekstit ja
kuvat pienemmässä koossa toimintojen helpottamiseksi. Voit vaihdella
pienoisnäyttönäkymän ja normaalin näkymän välillä pyyhkäisemällä näyttöä kulmittain joko
vasemmasta tai oikeasta alakulmasta.
 

l Ota käyttöön siirtyvä näppäimistö: Ota käyttöön Näppäimistön siirtäminen.
automaattinen numerovalitsin soittovalikossa ja lukitusnäytön valintaruutu kutistuvat näytön
kulmaan helpottamaan yhdellä kädellä kirjoittamista. Kosketa näppäimistön vieressä olevaa
nuolta siirtääksesi näppäimistö näytön toiselle puolelle.

Ei saa häiritä -tila
Ei saa häiritä -tila auttaa sinua työskentelemään tai rentoutumaan rauhassa. Laite ilmoittaa vain
tärkeistä puheluista ja viesteistä.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Ei saa häiritä ja kytke päälle Ota käyttöön nyt.

3 Kosketa Ei saa häiritä -tila. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Määritä saapuvien puheluiden ja viestien asetukset: Valitse Salli vain
prioriteettikeskeytykset. Kosketa Määritä prioriteettikeskeytykset ja sitten Puhelut ja
Viestit määrittääksesi niiden yhteystietojen alue, joilta haluat vastaanottaa puheluita tai
viestejä.

Vain valkoinen lista-valinta asettaa vain yhteystietoalueen. Valitse Puheluiden ja
viestien valkoinen lista määrittääksesi yksittäisiä yhteystietoja.

l Ota käyttöön hälytysten soittoäänet ei saa häiritä -tilassa: valitse Vain herätykset
salliaksesi vain hälytyksen soittoäänet.
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l Estä kaikki keskeytykset: Valitse Älä keskeytä poistaaksesi kaikki soittoäänet ja värinät
käytöstä. Näyttö ei kytkeydy päälle saapuvien puheluiden ja viestien tai hälytysten vuoksi.

l Jos haluat käyttää ei saa häiritä -tilaa tiettynä ajanjaksona, kosketa Aika.

l Jos haluat käyttää ei saa häiritä -tilaa tietyn tapahtuman yhteydessä, kosketa Tapahtuma.

Muistin ja tallennustilan tietojen tarkastelu
Näytä tallennustilan ja muistin tietoja, vaihda oletusarvoista tallennussijaintia ja alusta microSD-
kortti.

Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.

1 Avaa Asetukset.

2 Näytä sisäisen muistin ja microSD-kortin tallennustilatiedot koskettamalla Muisti ja
tallennustila.

3 Siitä voit tehdä seuraavat toimet:

l Alusta microSD-kortti: Tyhjennä kaikki microSD-kortilla olevat tiedot koskettamalla SD-
kortti > Alusta > Poista tiedot ja alusta. Vältä tietojen menettäminen varmuuskopioimalla
tiedostot ennen muistikortin alustamista.

l Aseta oletustallennussijainti: kosketa Oletussijainti ja aseta oletustallennussijainniksi
sisäinen muisti tai microSD-kortti.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Laite asettaa päivän ja ajan automaattisesti käyttäen verkosta saatavia arvoja. Voit myös asettaa
ajan manuaalisesti ja näyttää sen 12 tai 24 tunnin muodossa.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Päivämäärä ja kellonaika. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Aseta aika ja päivämäärä automaattisesti verkosta saataviin arvoihin: kytke päälle
Määritä automaattisesti.

l Aseta aikavyöhyke automaattisesti verkosta saatavaan arvoon: kytke päälle
Automaattinen aikavyöhyke.

l Aseta ajan muoto: Voit ottaa halutessasi käyttöön ajan esittämisen 24-tunnin muodossa.
Oletuksena aika näytetään 12 tunnin muodossa.

Sijainnin käyttämisen käyttöönotto
Ota sijaintipohjaiset palvelut käyttöön, jotta kartta-, navigointi- ja sääsovellukset voivat käyttää
sijaintitietojasi.
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Sijaintipalvelujen määrittäminen

Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus.

3 Kytke päälle Käytä sijaintitietoja, voit:

l Käytä GPS:ää ja Wi-Fi- ja mobiiliverkkoja: Käyttää GPS:ää ja puhelimen Internet-
yhteyttä. Ota tämä käyttöön tehdäksesi paikan määrittämisestä erittäin täsmällistä.

l Käytä Wi-Fi- ja mobiiliverkkoja: Käyttää vain puhelimen Internet-yhteyttä. Ota tämä
vaihtoehto käyttöön, niin virrankulutus vähenee ja valmiusaika pitenee.

l Käytä vain GPS:ää: Ei vaadi Internet-yhteyttä. Ota tämä toiminto käyttöön
mobiilidatakäytön vähentämiseksi.

Paikannustarkkuuden parantaminen sisätiloissa

Puhelin käyttää Wi-Fi- ja Bluetooth-toimintoja tarkempaa paikannusta varten sisätiloissa.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus.

3 Kosketa  > Hakuasetukset, voit tehdä seuraavat:

l Kytke päälle Wi‑Fi-haku. Sijaintisovellukset ja -palvelut etsivät jatkuvasti Wi-Fi-verkkoja
tarkempaa paikannusta varten.

l Kytke päälle Bluetooth-haku. Sijaintisovellukset ja -palvelut etsivät Bluetooth-laitteita
tarkempaa paikannusta varten.

Tehdasasetusten palauttaminen
Palauta tehdasasetukset, jos laitteesi kaatuu tai vastaa hitaasti.

Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot laitteesta, mukaan lukien
tilitiedot, ladatut sovellukset ja järjestelmäasetukset. Varmuuskopioi laitteen tärkeät tiedot
ennen tehdasasetusten palauttamista.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Varmuuskopioi ja palauta.

3 Kosketa Tehdasasetuksien palauttaminen ja valitse, haluatko alustaa sisäisen
tallennustilan.

Jos valitset Pyyhi sisäinen tallennustila, sisäisestä muistista poistetaan kaikki tiedostot,
kuten musiikki ja kuvat. Jatka varoen.

4 Palauta laitteen tehdasasetukset koskettamalla Palauta tehdasasetukset.
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OTA-päivitykset
Paranna laitteen suorituskykyä päivittämällä sen järjestelmä uusimpaan versioon.

Tämä ominaisuus tarvitsee Internet-yhteyden. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon välttääksesi
tarpeettomat datayhteyskustannukset.

l Laitteen päivittäminen luvattomilla kolmannen osapuolen ohjelmistoilla voi tehdä laitteesta
käyttökelvottoman tai vaarantaa henkilökohtaisten tietojesi turvallisuuden. Parhaiden
tulosten saamiseksi käytä OTA-päivitysominaisuutta tai vie laitteesi lähimpään Huawei-
palvelukeskukseen.

l Järjestelmäpäivitys voi poistaa henkilökohtaiset tietosi. Varmuuskopioi tärkeät tiedot
ennen laitteen päivittämistä.

l Varmista, että laitteen akun latausta on jäljellä vähintään 20 % ennen päivittämistä.

l Kun olet suorittanut päivityksen, saatat huomata, että jotkut kolmannen osapuolen
sovellukset, kuten verkkopankkisovellukset ja pelit, eivät ole yhteensopivia järjestelmän
kanssa. Tämä johtuu siitä, että kolmansien osapuolten sovelluskehittäjiltä kestää hetki,
ennen kuin he saavat julkaistua päivityksiä uusia Android-versioita varten. Odota, että
sovelluksesta julkaistaan uusi versio.

Näytä laitteesi versionumero koskettamalla Asetukset > Tietoja puhelimesta >
Ohjelmistoversion numero.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Järjestelmä-päivitys. Laite tarkistaa päivitysten saatavuuden automaattisesti.

3 Lataa päivityspaketti valitsemalla tuorein versio.

4 Kosketa Päivitä, kun lataus on valmis. Päivitykseen saattaa kulua jonkin aikaa. Älä käytä
laitetta ennen kuin päivitys on valmis. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys
on valmis.

Tuotetietojen katseleminen

Laitteen nimeäminen uudelleen
Nimeä laitteesi uudelleen, jotta se on helpompi löytää, kun muodostat yhteyttä muihin laitteisiin
kannetavalla Wi-Fi-yhteyspisteellä tai kun muodostat laiteparia Bluetoothin kautta.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tietoja puhelimesta > Laitteen nimi ja nimeä laitteesi uudelleen.

Mallinumeron ja versiotietojen näyttäminen
Näytä laitteen mallinumero ja järjestelmän versiotiedot.

1 Avaa Asetukset.
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2 Näytä mallinumero, versionumero, EMUI-versio ja Android-versio koskettamalla Tietoja
puhelimesta.

IMEI-koodin näyttäminen
Kaikilla puhelimilla on ainutlaatuinen 15-numeroinen IMEI-koodi, jota voi käyttää laitteen
aitouden varmistamiseen.

1 Avaa Asetukset.

2 Näytä IMEI koskettamalla Tietoja puhelimesta.
Kahden SIM-kortin laitteissa on kaksi IMEI-koodia.

Laitteen teknisten tietojen tarkasteleminen
Katso laitteen tekniset tiedot muutaman yksinkertaisen vaiheen avulla. Voit tarkastella tietoja
suorittimesta, muistista, näytön tarkkuudesta yms.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Tietoja puhelimesta. Näytä tietoja suorittimesta, RAM-muistista, sisäisestä
tallennustilasta, näytön tarkkuudesta, yms. pyyhkäisemällä näytössä ylös tai alas.

Esteettömyysominaisuudet

TalkBackin käyttöön ottaminen
TalkBack auttaa näkövammaisia käyttäjiä tuottamalla puhekehotteita ja kuvatekstejä. Kun
TalkBack on käytössä, puhelin antaa puhekehotteita kaikelle koskettamallesi, valitsemallesi tai
käyttöönottamallesi sisällölle.

Puhekehotteet eivät ole käytettävissä kaikilla kielillä. Jos kielesi ei ole käytettävissä, voit
ladata kolmannen osapuolen puhesynteesimoottorin. Lisätietoja on kohdassa Teksti
puheeksi (TTS) -lähtö.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > TalkBack.

3 Kytke päälle TalkBack ja kosketa OK.

Opetusohjelma käynnistyy automaattisesti, kun TalkBack otetaan käyttöön ensimmäisen
kerran. Jos haluat toistaa opetusohjelman uudelleen, siirry TalkBackin asetuksiin

koskettamalla  ja valitse sitten opetusohjelma.

4 Kosketa  ja kytke päälle Kosketuksella tutkiminen.

Kun Kosketuksella tutkiminen on käytössä, laite antaa puhekehotteita koskettamallesi
sisällölle.

Poista TalkBack käytöstä: paina virtapainiketta, kunnes laite värisee, ja kosketa ja pidä
pohjassa näyttöä 3 sekuntia.
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Laitteen hallinta TalkBack-toiminnolla
Kun TalkBack on otettu käyttöön, käytä eleitä seuraavilla tavoilla:

Selaa näyttöä: Selaa valikkoluetteloa pyyhkäisemällä ylös tai alas kahdella sormella. Siirry
näytöstä toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

 

Valitse kohde: Valitse kohde koskettamalla sitä yhdellä sormella (se ei avaudu). Puhelimesi
lukee valitun kohteen sisällön ääneen.

 

Avaa kohde: Vahvista edellisen vaiheen valinta kaksoiskoskettamalla mitä tahansa näytön osaa
yhdellä sormella.

 

Jos esimerkiksi haluat avata kohteen Asetukset, niin kosketa Asetukset-kuvaketta kerran
yhdellä sormella ja kosketa sitten mitä tahansa näytön osaa kaksi kertaa.
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TalkBack-asetusten määrittäminen

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > TalkBack > .

3 Voit säätää palautteen äänenvoimakkuutta, puhepalauteasetuksia, ohjauseleitä ja muita
ominaisuuksia noudattamalla näytön ohjeita.

Teksti puheeksi (TTS) -lähtö
Tämä ominaisuus muuntaa tekstin puheeksi näkövammaisille käyttäjille. Teksti puheeksi (TTS)
lähtö vaatii, että TalkBack on käytössä.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys. Kytke päälle Tekstistä puheeksi -toisto ja
valitse sitten haluttu puhesynteesimoottori ja puheen nopeus.

Värinkorjaus
Värinkorjaustila säätää värejä, jotta käyttäjien, joilla on heikentynyt värinäkö, olisi helpompi
erottaa näytön eri osat.

Ota tämä tila käyttöön varoen, sillä se voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn.

1 Avaa Asetukset.

2 Kosketa Lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > Värikorjaus ja kytke päälle Värikorjaus.

3 Kosketa Korjaustila ja valitse haluamasi värinkorjaustila.

Järjestelmän ominaisuudet ja asetukset
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Avun saaminen
Lue puhelimen mukana tullut pika-aloitusopas.

Lue oikeudelliset tiedot koskettamalla Asetukset > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot.

Lisätietoja on osoitteessa http://consumer.huawei.com/en/.
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Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva
Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen laitteessasi voi
aiheuttaa henkilökohtaisten tietojesi katoamisen tai sen, että muut pääsevät käsiksi niihin. Käytä
seuraavia toimenpiteitä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen:

l Estä luvaton käyttö laittamalla laite turvalliseen paikkaan.

l Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaan ja aseta salasana tai avauskuvio.

l Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM-korttiisi, muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista
henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset
tietosi vanhasta laitteesta.

l Ota säännöllisesti varmuuskopiot muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista
henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset
tietosi vanhasta laitteesta.

l Älä avaa tuntemattomilta lähettäjiltä tulleita viestejä tai sähköposteja, jotta virus ei tartuttaisi
laitetta.

l Kun käytät laitetta Internetin selaamiseen, älä käy mahdollisesti vaarallisilla verkkosivustoilla,
jotta henkilökohtaisia tietojasi ei varastettaisi.

l Jos käytät kannettavaa Wi-Fi-tukiaseman tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, aseta palveluille
salasanat, jotta ulkopuoliset eivät pääse niihin ilman lupaa. Poista tällaiset palvelut käytöstä,
kun niitä ei tarvita.

l Asenna laitteen turvaohjelmisto ja tee virustarkistus säännöllisesti.

l Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat peräisin luotettavasta lähteestä. Ladatut
kolmannen osapuolen sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta.

l Asenna Huawein tai valtuutetun kolmannen osapuolen sovellusten toimittajien julkaisema
suojausohjelmisto tai korjaustiedostoja.

l Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa
laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Päivitykseen kannattaa käyttää laitteen online-
päivitysominaisuutta tai ladata laitemallin viralliset päivityspaketit Huaweilta.

l Jotkin sovellukset vaativat ja välittävät sijaintitietoja. Tästä johtuen joku kolmas osapuoli voi
pystyä jakamaan sijaintitietojasi.

l Eräät kolmannen osapuolen sovellusten tarjoajat voivat kerätä laitteen tunnistus- ja
vianmääritystietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamista varten.
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Luettelo turvaominaisuuksista
Huawei-puhelimissa on mukana joukko turvaominaisuuksia, jotta tietosi pysyvät suojattuna.

Lukitusnäytön tyyli ja
salasana

Määritä näytön lukitussalasana estääksesi puhelimesi luvaton käyttö.
Lisätietoja on kohdassa Lukitusnäytön tyylin vaihtaminen.

Sormenjäljen
tunnistaminen

Voit poistaa näytön lukituksen, avata salattuja tiedostoja, poistaa
sovellusten lukituksen ja suorittaa suojattuja maksuja sormenjäljellä.
Lisätietoja on kohdassa Sormenjäljen tunnistaminen.

microSD-kortin
salaaminen

Salaa microSD-kortti, jos haluat estää tietojesi luvattoman käytön.
Salasana on annettava, kun microSD-kortti asetetaan toiseen
puhelimeen. Lisätietoja on kohdassa MicroSD-kortin salasanan
asettaminen.

SIM-kortin PIN-koodin
asettaminen

Ota käyttöön SIM-lukitus estääksesi muita käyttämästä SIM-korttiasi.
Sinun on syötettävä SIM-korttisi PIN-koodi aina, kun käynnistät
puhelimesi tai asetat SIM-korttisi toiseen puhelimeen. Lisätietoja on
kohdassa SIM-kortin PIN-koodin asettaminen.

Roskapostiviestien
estäminen

Käytä Puhelimen Hallintain häirinnänestosuodatinta ja mustaa listaa
estääksesi roskapuhelut ja viestit. Lisätietoja on kohdassa
Roskapostiviestien estäminen.

VPN:t
Voit käyttää VPN:ää muodostaaksesi yhteyden yrityksesi verkkoon ja
sähköpostipalvelimeen. Lisätietoja on kohdassa VPN:t.

Häirinnänestosuodatin
Käytä Puhelimen Hallintain häirinnänestosuodatinta ja mustaa listaa
estääksesi roskapuhelut ja viestit. Lisätietoja on kohdassa
Häirinnänestosuodatin.

Sovelluslukko

Käytä Puhelimen Hallintain sovelluslukkoa lukitaksesi sovelluksia ja
estääksesi luvaton käyttö. Sovelluslukon salasana tarvitaan lukittujen
sovellusten avaamiseksi. Lisätietoja on kohdassa Sovellusten
salaaminen.

Datakäytön hallinta

Käytä Puhelimen Hallintain datanhallintaominaisuutta seurataksesi
mobiilidatan käyttöäsi. Mobiilidata poistetaan automaattisesti käytöstä,
kun ylität esiasetetun rajan, jotta suuria dataveloituksia ei pääse
syntymään. Lisätietoja on kohdassa Datakäytön hallinta.

Virustarkistusohjelmis-
to

Käytä Puhelimen Hallintain virustarkistusohjelmistoa haittaohjelmien
poistamiseen. Lisätietoja on kohdassa Virustarkistusohjelmisto.

Monen käyttäjän tila
Käyttäjätilit: Luo erilliset käyttäjätilit, joilla kullakin on omat
käyttäjäprofiilit ja tiedot. Lisätietoja on kohdassa Monen käyttäjän tilit.
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Oikeudellinen huomautus
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään
tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua
kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huawein ja
mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa,
muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai
alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset
tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat

,  ja  ovat Huawei Technologies Co., Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja
Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa
omaisuutta.

Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteen ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta
ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai
niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien
toimesta.

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä
ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

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
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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
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.

Oikeudellinen huomautus
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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.

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

Malli: STF-L09
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