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Jännittäviä ominaisuuksia
Usein käytettyjen ominaisuuksien käyttäminen
pikakuvakkeilla
Avaa usein käytettyjen ominaisuuksien pikavalikko koskettamalla ja pitämällä sovelluskuvaketta. Voit
myös luoda pikakuvakkeen koskettamalla ja pitämällä ominaisuutta ja vetämällä sen aloitusnäyttöön.
Jos kosketat ja pidät sovelluskuvaketta eikä pikakuvaketta luoda, sovellus ei tue aloitusnäytön
pikakuvakkeita.

Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö: Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta
aloitusnäytössä ja siirry sitten usein käytettyyn ominaisuuteen koskettamalla sitä. Kukin sovellus tukee
enintään neljää usein käytettyä ominaisuutta. Ne on määritetty valmiiksi sovelluksessa, eikä niitä voi
muuttaa. Voit esimerkiksi ottaa selfien koskettamalla ja pitämällä kamerakuvaketta ja koskettamalla
sitten Selfie ponnahdusvalikosta.
Pikakuvakkeiden lisääminen aloitusnäyttöön: Avaa valikko koskettamalla ja pitämällä
aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta
ja vetämällä se sitten aloitusnäyttöön. Voit esimerkiksi lisätä pikakuvakkeen kameran selfieominaisuudelle, jotta pääset nopeasti selfie-kameraan.
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Lisää ominaisuuksia
Wi-Fi+: älykäs yhteysavustus
Wi-Fi+ yhdistää Wi-Fi-verkkoihin älykkäästi mobiilidatan kulutuksen säästämiseksi. Kun laitteesi
havaitsee tunnetun tai ilmaisen Wi-Fi-verkon, se kytkee Wi-Fin automaattisesti päälle ja yhdistää
verkkoon. Laitteesi valitsee alueelta automaattisesti optimaalisen verkon, jolla on paras Internetyhteys.

Kun olet ottanut Wi-Fi+ -ominaisuuden käyttöön, laitteesi suorittaa seuraavat toiminnot:
l

Valitse optimaalinen verkko ja yhdistä siihen automaattisesti: Valitse aiemmin käyttämäsi WiFi-verkot, ilmaiset verkot ja mobiilidataverkot ja yhdistä niihin automaattisesti, riippuen signaalin
vahvuudesta sijainnissasi.

l

Kytke Wi-Fi automaattisesti päälle ja pois päältä: Aiemmin käyttämistäsi Wi-Fi-verkoista
riippuen Wi-Fi otetaan automaattisesti käyttöön tai poistetaan käytöstä tietyissä paikoissa. Tämä
estää laitettasi etsimästä jatkuvasti uusia verkkoja.

l

Arvioi käytettävissä olevien verkkojen laatu: Arvioi käytettävissä olevat verkkoaktiivialueet ja
estä laitetta yhdistämästä automaattisesti verkkoihin, joilla ei ole Internet-yhteyttä.
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Muistin puhdistaminen laitteen nopeuttamiseksi
Hidastuuko Puhelin ajan mittaan? Haluatko puhdistaa järjestelmämuistin mutta et ole varma, mitä
tiedostoja poistaisit? Muistin puhdistus auttaa tyhjentämään nopeasti välimuistin, ja poistamaan
suuret ja jäännöstiedostot sekä käyttämättömien sovellusten tiedostot nopeuttaaksesi järjestelmän
toimitaan ja varmistaaksesi, että Puhelin on huippukunnossa.
Kun järjestelmä hidastuu tai vapaa muisti on vähissä, Puhelimen hallinta muistuttaa puhdistamaan sen.
Voit puhdistaa Puhelin-laitteesi muistin ja vapauttaa tallennustilaa noudattamalla näytön kehotteita.
Puhdista: Skannaa ja siivoa roskatiedostot ja järjestelmävälimuistin vapauttaaksesi muistia ja sisäistä
tallennustilaa nopeasti vaikuttamatta Puhelin-laitteen toimintaan.
Syväpuhdistus: Skannaa tarpeettomat tiedostot, mukaan lukien WeChat-tiedostot, suuret tiedostot,
videot, kuvat, sovellusten jäännöstiedostot, musiikkitiedostot, tarpeettomat asennuspaketit,
käyttämättömät tiedostot ja paljon tilaa vievät tiedostot ja saa puhdistusehdotuksia skannaustulosten
perusteella. Tämä auttaa vapauttamaan tallennustilaa poistamatta vahingossa tärkeitä tiedostoja.
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Uuden laitteen määritys
Internet-yhteyden muodostaminen
Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoihin laitteellasi vaivattomasti.
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2
3
4

Siirry Wi-Fi-asetusnäyttöön koskettamalla ja pitämällä pohjassa

.

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

.

Kun et tarvitse Internet-yhteyttä, ota mobiilidata pois käytöstä akun säästämiseksi ja datan
käytön vähentämiseksi.

Kahden SIM-kortin hallinta
Voit ottaa SIM-kortin käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttötarpeittesi mukaan. Voit myös määrittää
oletus-SIM-kortin Internet-käytölle ja puheluille.
Avaa

> Langaton verkko ja verkot ja kosketa Dual SIM -asetukset. Määritä kaksi SIM-

korttiasi tarpeittesi mukaan. Käytöstä poistettua SIM-korttia ei voi käyttää soittamiseen, viestien
lähettämiseen tai Internetin käyttöön.
Ota soitonsiirto käyttöön: Ota puhelujen siirto käyttöön SIM-korttien välillä. Kun puhut
puhelua yhdellä SIM-kortilla, toiseen SIM-korttiin saapuvat puhelut voidaan välittää sillä hetkellä
käyttämällesi SIM-kortille, jotta voit päättää, haluatko vastata niihin.
Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

Oikeudellinen huomautus
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. 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.
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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.
ja

ovat Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM) rekisteröityjä

tavaramerkkejä.
on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
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 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.
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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.
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Näyttökuvat ja näytöntallennus
Kaappaa kokonaisia sivuja ottamalla vieritysnäyttökuvia
Oletko kyllästynyt siihen, että sinun on otettava useita näyttökuva kaapataksesi artikkeleita tai
keskustelutietueita? Laitteen vieritysnäyttökuvaominaisuudella voit ottaa näyttökuvan, jota voi selata
sivun alalaitaan ja joka sisältää sivun kaikki tiedot yhdessä näyttökuvassa.
Ota vieritysnäyttökuva pikavalinnoilla: Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa pikavalintapaneeli ja ota
vieritysnäyttökuva koskettamalla

. Kosketa

kolmen sekunnin sisällä näyttökuvan ottamisesta,

niin näyttö vierii automaattisesti alas ja ottaa näyttökuvan automaattisesti. Kosketa vierityksen aikana
vieritysaluetta, jos haluat keskeyttää näyttökuvan.

Kun olet ottanut näyttökuvan, kosketa

tai

muokataksesi näyttökuvaa tai jakaaksesi sen.

Näyttökuva tallennetaan oletuksena kohtaan Galleria.
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Jännittävien hetkien tallentaminen näytöllä
Näytön tallennusominaisuudesta on hyötyä tehtäessä opetusvideoita tai haluttaessa tallentaa
jännittäviä pelihetkiä laitteella.
Näytön tallennus päättyy, jos soitat puhelun tai vastaat puheluun.
Aloita tallennus pikakuvakkeella: Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa pikakuvakepaneeli ja aloita
näytön tallennus koskettamalla

. Tallennus lopetetaan koskettamalla

näytön vasemmasta

yläkulmasta.

Aloita tallennus yhdistelmänäppäimellä: Aloita tallennus painamalla samanaikaisesti
virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta. Voit lopettaa tallennuksen painamalla
uudelleen virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta samanaikaisesti.
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Voit katsella näyttötallenteita kohteessa Galleria.

Näyttökuvan ottaminen koko näytöstä
Ota näyttökuva yhdistelmänäppäimellä: Paina ja pidä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta samanaikaisesti ottaaksesi näyttökuvan koko näytöstä.
Ota näyttökuva pikakuvakekytkimellä: Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa ilmoituspaneeli ja ota
näyttökuva koko näytöstä koskettamalla
Kun olet ottanut näyttökuvan, kosketa

.
tai

muokataksesi näyttökuvaa tai jakaaksesi sen.

Näyttökuva tallennetaan oletuksena kohtaan Galleria.
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Pikakytkin
Usein käytettyjen ominaisuuksien nopea käyttöönotto pikakuvakekytkimillä
Haluatko ottaa mobiilidatan tai Wi-Fin käyttöön tai poistaa sen käytöstä nopeasti? Pyyhkäise alaspäin
tilapalkista ja avaa pikakuvakepaneeli ja kosketa sitten vastaavaa pikakuvakekytkintä ottaaksesi
ominaisuuden käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Kosketa ja pidä pikakuvakekytkimen kuvaketta
siirtyäksesi ominaisuuden asetussivulle.

Järjestele
pikakuvakekytkimet
uudelleen
Näytä kaikki
pikakuvakekytkimet
Syötä asetukset
koskettamalla ja
pitämällä

Kosketa
pikakuvakekytkintä
ottaaksesi vastaavan
ominaisuuden käyttöön

Pikakuvakekytkinten sijainnin valinta mieleiseksesi
Säädä pikakuvakekytkinten sijaintia siirtämällä usein käytetyt ylälaitaan.
Avaa pikakuvakepaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja kosketa sitten

. Voit tehdä

seuraavat toimet pikakuvakepaneelissa:
Järjestele pikakuvakekytkimet uudelleen: Kosketa ja pidä pikakuvakekytkintä ja vedä sitten kuvake
haluamaasi kohtaan.
Lisää pikakuvakekytkin: Vedä pikakuvakekytkin paneelin piilotetulta alueelta näkyvillä olevalle
alueelle ja kosketa PALAA.
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Poista pikakuvakekytkimiä: Vedä pikakuvakekytkin paneelin näkyvissä olevalta alueelta piilotetulle
alueelle ja kosketa PALAA.

Ilmoitus- ja tilapalkit
Tilapalkin kuvakkeiden selitykset
Tilapalkilla voit näyttää verkkoyhteystiedot, tarkistaa akun varaustason ja tarkistaa uudet ilmoitukset.
Tilakuvakkeet: Tilakuvakkeet kertovat laitteen tilan, kuten verkkoyhteydet, signaalinvoimakkuuden,
akun varauksen ja kellonajan.
Tilakuvakkeet riippuvat alueesta ja operaattorista.
Signaalinvoimakkuus

Ei signaalia

Yhdistetty 4G+ -yhteydellä

Yhdistetty 3G-yhteydellä

Yhdistetty 4G-yhteydellä

Yhdistetty HSPA+ -yhteydellä
11
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Yhdistetty 2G-yhteydellä

Yhdistetty LTE-yhteydellä

Yhdistetty HSPA-yhteydellä

NFC otettu käyttöön

VoLTE otettu käyttöön

Lentokonetila käytössä

Verkkovierailu

Yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä

Bluetooth otettu käyttöön

Vastaanottaa paikkatietoja GPS:stä

Wi-Fi-verkko käytettävissä

Äänetön tila käytössä

Värinätila käytössä

Lataaminen

Hälytyksiä aktivoitu

Akun varaus vähissä

Akku täynnä

SIM-korttia ei löytynyt

Kuulokesetti kytketty
Ilmoituskuvakkeet: Ilmiotuskuvakkeet näytetään tilapalkin vasemmalla puolella, kun saat uusia
viestejä, ilmiotuksia tai muistutuksia.
Vastaamattomat puhelut

Uusia sähköpostiviestejä

Tietoja ladataan

Uusi vastaajaviesti

Tulevat tapahtumat

Tietoja lähetetään

Tietoja synkronoidaan

Puhelimen muisti täynnä

Kirjautumis- tai synkronointivirhe

Synkronointi epäonnistui

Yhdistetty VPN-verkkoon

Lisää ilmoituksia

Ilmoituspaneelin avaaminen tärkeiden tietojen saamiseksi
Haluatko varmistaa, että tärkeitä ilmoituksia ei jää huomaamatta? Laitteesi tilapalkista näet tosiaikaisia
ilmoitustietoja sekä laitteesi toimintatilan.
Kun palkissa on muistutus, voit käynnistää näytön ja pyyhkäistä alaspäin tilapalkista nähdäksesi
ilmoituksen. Voit siirtyä ilmoitus- ja tilapalkin asetuksiin seuraavilla tavoilla:
l

Siirry ilmoitu- ja tilapalkin asetuksiin näytön ollessa lukittu: Käynnistä näyttö ja pyyhkäise
alaspäin tilapalkista, kosketa

, syötä salasanasi ja siirry kohtaan Sovellukset ja ilmoitukset >

Ilmoitukset & tilapalkki.
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l

Siirry ilmoitu- ja tilapalkin asetuksiin näytön ollessa lukitsematta: Siirry kohtaan
Asetukset ja siirry sitten kohtaan Sovellukset ja ilmoitukset > Ilmoitukset & tilapalkki.

Häiritsevien sovellusilmoitusten poistaminen käytöstä
Onko sinusta ärsyttävää saada niin monen tyyppisiä sovellusilmoituksia? Voit määrittää
sovellusilmoituksia ja poistaa niitä käytöstä estääksesi tämän.
Siirry kohtaan

Asetukset ja siirry sitten kohtaan Sovellukset ja ilmoitukset > Ilmoitusten

hallinta. Täällä voit poistaa kaikki sovellusilmoitukset käytöstä. Voit myös valita sovelluksen ja poistaa
sen ilmoitukset käytöstä määrittämällä sovelluksen asetukset.
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Ilmoitusten mukauttaminen mieltymysten mukaan
Etkö pidä oletusmuistutuksista? Voit mukauttaa muistutukset, jotta ne annetaan haluamallasi tavalla.
Siirry kohtaan

Asetukset ja siirry sitten kohtaan Sovellukset ja ilmoitukset > Ilmoitukset &

tilapalkki. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:
l

Ota käyttöön ilmoitukset ottavat näytön käyttöön -ominaisuus: Ota Ilmoitukset ottavat
näytön käyttöön käyttöön. Kun laitteen näyttö on sammuksissa, se käynnistyy, kun saadaan
ilmoitus.

l

Aseta ilmoitusvalo vilkkumaan: Ota Vilkuta ilmoitusvaloa käyttöön, niin ilmoitusvalo vilkkuu,
kun saat uusia ilmoituksia.

l

Näytä lisätietoja tilapalkissa: Voit halutessasi ottaa Näytä operaattorin nimi ja Näytä verkon
nopeus käyttöön. Voit myös määrittää Ilmoitusmenetelmä -asetuksen ja valita, miten Akun
varaustaso esitetään.

Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen
Kasetin lukituksen avauksen määrittäminen
Kasetin lukituksen avaus näyttää uuden kuvan näytön lukituksessa aina, kun avaat laitteesi lukituksen,
jotta et pääse kyllästymään samaan vanhaan taustakuvaan.
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Pyyhkäise ylöspäin näytön lukituksen alalaidasta näyttääksesi kasetin lukituksen avauksen
pikakuvakepaneelin.
Tilaa kansia: Kosketa

ja lisää tilausluetteloon aikakauslehtityypit, joista pidät.

Lisää omia kuvia kansiksi: Kosketa
sitten

. Kosketa

ja kosketa sitten lisättäviä kuvia ja kosketa

.

Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi
Henkilökohtaisia valokuvia, yhteystietoja ja pankkisovelluksia – laitteessasi on paljon arkaluontoista
tietoa. Määritä näytön lukituksen salasana, jolloin salasana pyydetään aina kun avaat laitteesi
lukituksen. Näytön lukituksen salasana auttaa suojaamaan yksityiset tietosi, jos laite katoaa tai jos
luvaton henkilö käyttää sitä.
Aseta näytön lukituksen salasana: Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus

> Näytön lukitus ja salasanat ja valitse haluamasi näytön lukituksen salasanatyyppi.
l

Määritä PIN-koodi: PIN-koodi on numerosarja. Laitteen lukituksen avaaminen syöttämällä PIN on
nopeaa ja yksinkertaista. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät PIN-koodina pitkää sarjaa satunnaisia
numeroita. Siirry kohtaan Salasana > PIN-koodi, määritä PIN kehotusten mukaisesti ja kosketa
sitten OK.

l

Määritä kuvio: Avaa laitteen lukitus piirtämällä ennalta valittu kuvio näyttöön. Suojaus on
tehokkaampaa, jos käytät kuviota, joka sisältää päällekkäisiä viivan kohtia. Siirry kohtaan Salasana
> Kuvio ja piirrä sama kuvio kahdesti. Kuvion on yhdistettävä vähintään 4 pistettä.

l

Määritä salasana: Numeroista, kirjaimista ja erikoismerkeistä koostuva salasana on turvallisempi
kuin PIN tai kuvio. Suojaus on tehokkaampaa, jos käytät vähintään 8 merkin salasanaa, joka sisältää
numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Paina salasana mieleesi, jotta et jää lukituksi ulos laitteestasi,
jos unohdat sen. Siirry kohtaan Salasana > Salasana, määritä salasana kehotteiden mukaisesti ja
kosketa sitten OK.

l

Avaa laitteen lukitus älyrannekkeella: Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista älyrannekkeella,
näyttö valaistuu automaattisesti, kun ranneke tulee 80 cm:n etäisyydelle laitteesta. Näytön
pyyhkäiseminen avaa laitteen lukituksen välittömästi. Kosketa Älykäs lukituksen poisto ja suorita
määritys loppuun noudattamalla näytön kehotteita.
l

Älä poista näytön lukituksen salasanaa käytöstä turvallisuussyistä: Näytön lukituksen
salasana estää luvattoman pääsyn laitteeseesi. Laitteesi turvallisuuden takia älä valitse näytön
lukitustavaksi Ei mitään.

l

Säännölliset salasanakehotukset auttavat muistamaan salasanasi: Jos et ole antanut
näytön lukituksen salasanaa 3 päivään, järjestelmä vaatii sinua antamaan salasanan, jotta voit
avata laitteen lukituksen.
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Näytön lukitseminen laitteen turvaamiseksi nopeasti
Jos et käytä laitettasi tietyn ajan sisällä, näyttö sammuu ja lukittuu. Niin kauan kuin näyttö pysyy
päällä, voit käyttää laitettasi tarvitsematta avata näytön lukitusta. Lukitse näyttö, kun et käytä
laitettasi, suojataksesi yksityisyytesi ja estääksesi virhesyötöt.
Määritä näytön lukituksen salasana yksityisyytesi suojaamiseksi. Voit lukita laitteesi seuraavilla
tavoilla:
Lukitse näyttö välittömästi virtapainikkeella: Lukitse näyttö milloin vain painamalla
virtapainiketta.
Lukitse näyttö yhden kosketuksen näytön lukituksella: Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea
yhteen avataksesi muokkausnäytön. Kosketa Widgetit > Näytön lukitus ja lisää Näytön lukitus widget aloitusnäyttöön. Tämä vähentää virtapainikkeen kulumista. Kun olet poistunut aloitusnäytön
muokkaustilasta, kosketa Näytön lukitus -widgettiä lukitaksesi näytön välittömästi. Jotta voit lukita
näytön tällä tavalla, siirry ensin aloitusnäyttösivulle, missä Näytön lukitus -widget sijaitsee.
Lukitse näyttö navigointitelakalla: Voit lukita näytön navigointitelakalla, jotta sinun ei tarvitse
siirtyä aloitusnäyttöön tai painaa virtapainiketta. Tämä lukitsee näytön nopeasti, säästää virtaa ja
vähentää virtapainikkeen kulumista. Jos olet ottanut navigointitelakan käyttöön, voit mukauttaa sen
näytön lukitustoiminnon lukitaksesi näytön helposti.
Voit myös mukauttaa näytön lukituksen tyylin mielesi mukaiseksi:
Vaihda näytön lukituksen tyyliä: Laitteesi käyttää oletuksena Kasetin lukituksen avausta. Avaa
Asetukset. Siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Näytön lukitus ja salasanat >
Lukitusnäytön tyyli ja valitse näytön lukituksen tyyli, joka sopii sinulle parhaiten.
Määritä mukautettu viesti näytön lukituksen allekirjoitukseksi: Kosketa Lukitusnäytön
allekirjoitus näyttääksesi mukautetun viestin näytön lukituksessa aina, kun näyttö käynnistyy.

Takaisin perusteisiin yksinkertaisella tilalla
Näyttääkö aloitusnäyttösi sovelluskuvakkeiden ja pienten tekstien sekamelskalta? Yksinkertainen tila
tekee aloitusnäytön kuvakkeista ja kirjasimista suurempia ja käyttää tiiviimpää asettelua, joka tekee
navigoinnista helpompaa.
Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Järjestelmä > Yksinkertainen tila ja kosketa

.

Yksinkertaisessa tilassa voit tehdä seuraavat toimet:
l

Muokkaa aloitusnäytön kuvakkeita Kosketa ja pidä mitä tahansa kuvaketta siirtyäksesi
aloitusnäytön muokkaustilaan; nyt voit lisätä ja poistaa sovelluskuvakkeita.

l

Poistu yksinkertaisesta tilasta: Voit poistua yksinkertaisesta tilasta koskettamalla Vakiotila.
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Siirry muokkaustilaan
painamalla ja pitämällä
kuvaketta

Poistu yksinkertaisesta
tilasta

Avaa sovellus

Lisää yhteystieto/sovellus

Näytä/avaa lisää
sovelluksia

Aloitusnäytön hallinta
Aloitusnäytön kuvakkeiden hallinnointi
Onko aloitusnäyttösi täynnä sovelluskuvakkeita? Voit siirtää tai poistaa kuvakkeita aloitusnäytöstä tai
järjestellä ja siirtää niitä kansioihin käytön helpottamiseksi.
Siirrä aloitusnäytön kuvake: Kosketa ja pidä aloitusnäytössä sovellusta, kunnes laite värisee, ja vedä
se sitten mihin tahansa kohtaan näytöllä.
Poista sovellus: Kosketa ja pidä aloitusnäytössä poistettavaa sovellusta, kunnes laite värisee, ja vedä
se sitten kohtaan

. Poista sovellus näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Joitain valmiiksi asennettuja järjestelmäsovelluksia ei voi poistaa järjestelmän normaalin toiminnan
takaamiseksi.
Luo kansio sovelluskuvakkeille: Kosketa ja pidä aloitusnäytössä sovellusta, kunnes laite värisee, ja
vedä se sitten toisen sovelluksen päälle. Nämä kaksi sovellusta sijoitetaan uuteen kansioon.
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Poista kansio: Avaa kansio, kosketa

, poista sovelluksen valinta ja kosketa sitten OK. Kansio

poistetaan automaattisesti, ja kaikki kansion sovellukset siirretään aloitusnäyttöön.
Nimeä kansio uudelleen: Avaa kansio, kosketa kansion nimeä ja syötä uusi nimi.
Lisää tai poista sovelluskuvakkeita kansiosta: Avaa kansio, kosketa

, valitse sovelluksia tai

poista niiden valintoja tarpeen mukaan ja kosketa OK. Valitut sovellukset lisätään automaattisesti
kansioon, kun taas valinnan poistaminen poistaa ne kansiosta.
Toinen keino poistaa sovellus kansiosta on koskettaa ja pitää sovellusta, kunnes laite värisee, ja
vetää se sitten aloitusnäyttöön.

Aloitusnäytön hallinnointi
Onko aloitusnäytössä liikaa kuvakkeita? Voit lisätä uuden sivun aloitusnäyttöön ja mukauttaa sen
mieleiseksesi.
Siirry aloitusnäytön muokkaustilaan koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön tyhjää kohtaa. Tämän
jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:
l

Lisää uusi aloitusnäyttösivu: Lisää uusi aloitusnäytön sivu koskettamalla

näytön vasemmassa

tai oikeassa laidassa.
l

Poista tyhjä aloitusnäyttösivu: Poista sivu koskettamalla

tyhjällä näytöllä.

Aloitusnäytön sivuja, joilla on sovelluskuvakkeita tai widgettejä, ei voi poistaa.
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l

Muuta aloitusnäytön sivujärjestystä: Kosketa ja pidä sitä aloitusnäytön sivua, jonka haluat siirtää,
ja vedä se haluamaasi kohtaan.

l

Määritä aloitusnäytön oletussivu: Kosketa

aloitusnäytön ylälaidassa asettaaksesi valitun

aloitusnäyttösivun oletusaloitusnäyttösivuksi.

Aloitusnäytön taustakuvan valitseminen
Haluatko valita mukavan kuvan aloitusnäytön taustakuvaksi? Personoi taustakuvasi saadaksesi
aloitusnäyttösi erottumaan.
Siirry kohtaan

Asetukset ja siirry sitten kohtaan Näyttö > Taustakuvat. Voit suorittaa seuraavat

toiminnot:
l

Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi: Kosketa Aseta taustakuva. Valitse kohdasta Lisää tai
Galleria mukava kuva ja valitse Näytön lukitus, Aloitusnäyttö tai Molemmat näytön ohjeiden
mukaisesti.

Aseta Gallerian kuva taustakuvaksi: Onko sinulla loistokuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi?
Avaa

Galleria, avaa mukava kuva ja aseta se aloitusnäytön taustakuvaksi siirtymällä kohtaan

> Aseta > Taustakuva.

Aloitusnäytön widgettien hallinnointi
Haluatko lisätä aloitusnäyttöön nopeasti widgettejä, kuten yhden kosketuksen näytön lukituksen,
muistion selaimen tai päiväkirjan? Voit lisätä, siirtää tai poistaa aloitusnäytön widgettejä siistiäksesi
aloitusnäytön ja tehdäksesi siitä helppokäyttöisemmän.
Lisää widgettejä: Siirry aloitusnäytön muokkaustilaan koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön tyhjää
kohtaa. Kosketa Widgetit, valitse widget ja vedä se aloitusnäytön tyhjään kohtaan.
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Tarkista, että aloitusnäytössä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tila ei riitä, lisää uusi
aloitusnäytön sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloitusnäytön sivulta.
Poista widgettejä: Kosketa ja pidä widgettiä aloitusnäytöllä, kunnes Puhelin värisee. Vedä widget
näytön yläreunassa olevaan kohtaan Poista.
Siirrä widgettejä: Kosketa ja pidä widgettiä päänäytössä, kunnes Puhelin värisee, ja vedä sitten
widget mihin tahansa kohtaan päänäytössä.

Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen
Haluatko säilyttää sovelluksiasi yhdessä paikassa aloitusnäytössä siistiäksesi aloitusnäyttöä? Voit ottaa
sovelluslaatikon käyttöön aloitusnäytössä voidaksesi säilyttää siellä kaikkia sovelluksiasi ja vapauttaa
tilaa aloitusnäytössä.
Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Näyttö > Aloitusnäytön tyyli ja valitse Laatikko. Jos haluat

vaihtaa takaisin normaaliin aloitusnäyttöön, valitse Vakio.
Lisää sovelluskuvake sovelluslaatikosta aloitusnäyttöön: Kun olet ottanut sovelluslaatikon
käyttöön, siirry sovellusluetteloon koskettamalla

aloitusnäytössä. Kosketa ja pidä

sovellusluettelossa lisättävää sovelluskuvaketta ja vedä se mihin tahansa kohtaan aloitusnäytössä.
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Käyntikorttien hallinta
Käyntikorttien hallinta: lisää ja jaa käyntikortteja helposti
Onko sinusta työlästä kirjoittaa paperikäyntikorttien sisältö Puhelin yhteystietoihisi? Haluatko
helpomman tavan jakaa Puhelin yhteystietosi ystävien kanssa? Käyntikorttien hallinnalla voit kätevästi
lisätä ja jakaa käyntikortteja.
Käyntikorttien hallinta tukee seuraavia ominaisuuksia:
l

Jaa oma käyntikorttisi: Luo oma käyntikortti yhteystietoihin ja laite luo automaattisesti QR-koodin.
Voit jakaa käyntikorttisi nopeasti QR-koodin avulla.

l

Jaa yhteystiedot: Valitse jaettava yhteystieto ja kosketa QR-koodia yhteystietonäytön ylälaidasta
jakaaksesi sen nopeasti.

Yhteystietojen jakaminen sähköisillä käyntikorteilla
Jaa käyntikorttisi: Avaa

Yhteystiedot ja kosketa Minä asettaaksesi profiilikuvasi ja syötä nimesi,

työosoitteesi, puhelinnumerosi ja muut tiedot. Kosketa sitten

ja laite luo automaattisesti QR-

koodikäyntikorttisi. Voit jakaa käyntikorttisi suoraan QR-koodin avulla. Vaihtoehtoisesti, kosketa

,

valitse jakotapa ja jakaa noudattamalla näytön ohjeita.
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Jaa yhteystiedot: Avaa

Yhteystiedot, valitse jaettava yhteystieto ja kosketa QR-koodikuvaketta

oikeasta ylänurkasta jakaaksesi yhteystietosi QR-koodilla. Voit myös koskettaa Jaa, valita jakotavan ja
jakaa noudattamalla näytön ohjeita.
Jos toisen osapuolen laite tukee QR-koodianalyysiä, hän voi lisätä yhteystietoja suoraan ottamalla
kuvia tai skannaamalla QR-koodeja.

Yhteystietojen hallinta
Yhteystietojen tuominen ja vieminen
Kun vaihdat uuteen laitteeseen, sinun on siirrettävä olemassa olevat yhteystietosi.
Avaa

Yhteystiedot, siirry kohtaan

> Tuonti/vienti ja valitse sitten jokin seuraavista:

l

Tuo yhteystietoja: Valitse Tuo tallennustilasta tai Import from SIM ja noudata ohjeita

l

Vie yhteystietoja: Valitse Vie tallennustilaan tai Export to SIM ja noudata näytön ohjeita.
Oletuksena Vie tallennustilaan -toiminnolla viedyt .vcf-tiedostot tallennetaan laitteen sisäisen
tallennustilan juurihakemistoon. Tarkastele vietyä tiedostoa avaamalla Tiedostot.

Yhteystietojen hallinta
Yhteystiedot-sovellus tarjoaa monia ominaisuuksia yhteystietojen hallintaan. Voit yksinkertaistaa
yhteystietoluetteloa, valita näyttää ainoastaan laitteen tai SIM-kortin yhteystiedot ja löytää nopeasti
usein käyttämäsi yhteystiedot.
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Yhdistä yhteystietojen kaksoiskappaleet: Jos yhteystietoluettelossa on kaksoiskappaleita, voit
yhdistää yhteystietojen kaksoiskappaleet Yhdistä yhteystietojen kopiot -toiminnolla. Siirry
yhteystietoluettelosta kohtaan

> Järjestä yhteystiedot > Yhdistä yhteystietojen kopiot,

valitse yhdistettävät yhteystiedot ja kosketa sitten

.

Näytä eri tilien yhteystiedot: Haluatko nähdä ainoastaan laitteen tai SIM-kortin yhteystiedot? Siirry
kohtaan
l

> Yhteystietojen asettelu ja valitse näytettävät tilit. Voit myös tehdä seuraavat toimet:

Ota yksinkertainen asettelu käyttöön: Haluatko piilottaa profiilikuvat, yritykset ja nimikkeet
yhteystietoluettelossa? Siirry yhteystietoluettelonäytössä kohtaan

> Yhteystietojen asettelu ja

ota Yksinkertainen asettelu käyttöön.
l

Näytä yhteystietojen tallennustila: Haluatko tarkistaa yhteystietojen tallennustilan? Siirry
yhteystietoluettelossa kohtaan

> Yhteystietojen asettelu. Tilit-osiossa näet laitteen tai SIM-

kortin käytettävissä olevan tallennustilan kokonaismäärän.

Yhteystietoryhmien hallinta
Haluatko lähettää viestin työtoverien ryhmälle tai järjestää kokoontumisen? Älykkäät ryhmät ryhmittää
yhteystiedot automaattisesti yrityksen, kaupungin ja viimeisimmän yhteydenottoajan mukaan, jotta
voit lähettää ryhmälle nopeasti sähköpostin tai viestin.
Luo yhteystietoryhmä: Kosketa ryhmien luettelossa

, kirjoita ryhmän nimi (kuten Perhe tai
.

Ystävät) ja kosketa sitten OK. Lisää yhteystietoja noudattamalla näytön ohjeita ja kosketa sitten
Lähetä viesti älykkään ryhmän yhteystiedoille: Avaa ryhmä Älykkäät ryhmät -osion
ryhmäluettelosta ryhmä ja kosketa

lähettääksesi viestin tai

lähettääksesi sähköpostin.

Muokkaa ryhmää: Valitse ryhmäluettelosta muokattava ryhmä ja kosketa
yhteystiedon tai kosketa

lisätäksesi

suorittaaksesi seuraavat toiminnot: Poista jäseniä, Poista ryhmä tai

Nimeä uudelleen.
Poista ryhmä: Kosketa ja pidä ryhmää ryhmäluettelossa ja kosketa sitten Poista.

Yhteystietojen lisääminen mustalle listalle
Voit lisätä yhteystiedon numeron mustaan listaan estää häiriö- ja roskapostisoitot siitä numerosta.
Avaa

Yhteystiedot, kosketa ja pidä mustaan listaan lisättävää yhteystietoa ja kosketa sitten Lisää

mustalle listalle. Laitteesi estää kaikki puhelut ja viestit mustan listan yhteystiedoilta.
Näytä mustan listan yhteystiedot: Avaa

Puhelimen hallinta, siirry kohtaan Estetty >

ja

kosketa sitten Numeroiden musta lista näyttääksesi mustan listan.
Poista yhteystieto mustalta listalta: Avaa

Yhteystiedot, kosketa ja pidä mustalta listalta

poistettavaa yhteystietoa ja kosketa sitten Poista mustalta listalta.
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Puhelu- ja viestitietojen pyyhkiminen
Pyyhi jäljet -toiminnolla voit pyyhkiä yhteystiedon puhelu- ja viestitiedot suojataksesi yksityisyytesi.
Avaa

Yhteystiedot, valitse yhteystieto ja siirry kohtaan

> Pyyhi jälki > Pyyhi. Kaikki kyseisen

yhteystiedon puhelu- ja viestitiedot pyyhitään.

Kolmannen osapuolen sovellusten yhteystietojen
yhdistäminen
Integroidut sosiaaliset verkostot: tuo ihmisiä yhteen
Haluatko laajentaa sosiaalista verkostoasi? Haluatko synkronoida sosiaalisen median tilin tietoja
yhteystietoihisi? Voit kirjautua sosiaalisen median tilille (kuten LinkedIn) ja synkronoida yhteystietojesi
tiedot (mukaan lukien yritys, työnimike ja sähköposti) paikallisiin yhteystietoihisi ja rikastaa näin
sosiaalista verkostoasi.

Yhteystietojen liittäminen sosiaalisen verkoston tiliin
Mitä kukin laitteen yhteystieto tekee? Mitkä heidän sähköpostiosoitteensa ovat? Mitkä heidän
työnimikkeensä ovat? Kolmannen osapuolen sosiaalisen median sovelluksella (kuten LinkedIn) voit
saada lisätietoja yhteystiedoistasi.
Yhdistä LinkedIn-tili: Avaa

Yhteystiedot, siirry kohtaan

> Asetukset > Yhdistä LinkedIn-

tili ja kirjaudu LinkedIn-tilillesi näytön ohjeiden mukaisesti. Kun olet kirjautunut sisään, laite päivittää
paikallisten yhteystietojesi tiedot automaattisesti. Voit synkronoida kaikki LinkedIn-yhteystietosi
siirtymällä LinkedInin asetusnäytöstä Yhteystiedot kohtaan Synkronoi LinkedIn-kontaktit > Kaikki
LinkedIn-kontaktit ja valitsemalla Synkronointi.
Näytä LinkedIniltä saadut yhteystietojen tiedot: Avaa LinkedInin yhteystieto ja kosketa .
Poista LinkedInin yhteystietojen yhteys: Siirry kohtaan

> Asetukset > LinkedIn, ja valitse

Poista yhteys.

Lähettäjän työnkuvauksen näyttäminen
Jos olet juuri aloittanut uudessa työssä, sinun on selvitettävä nopeasti, mitä kaikki uudet työtoverisi
tekevät. Voit liittää sosiaalisen median tilejä (kuten LinkedIn) sähköpostin yhteystietoihin. Tällöin
sähköpostien lähettäjien työtiedot näytetään sähköpostin tietonäytössä.
Avaa

Sähköposti Saapuneet-kansiosta saamasi sähköposti. Siirry sähköpostin tietoihin, kosketa

lähettäjän profiilikuvaa ja valitse Näytä LinkedIn-profiili.
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Peruspuhelutoiminnot
Puheluiden soittaminen
Kirjoita puhelinnäytössä osa puhelinnumeroa tai yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain tai pinyinnimikirjaimet. Laitteesi etsii automaattisesti kyseiset yhteystiedot.
Avaa

Puhelin. Kirjoita puhelinnäytössä puhelinnumero tai yhteystiedon nimen ensimmäinen

kirjain. Laite hakee automaattisesti yhteystiedot, puhelulokit. Kosketa luettelossa yhteystieto, jolle
haluat soittaa. Jos laite tukee kahta SIM-korttia, soita koskettamalla

tai

. Voit tarkistaa

yhteystiedon tilan näytössä (kuten puhelin soi tai soitonsiirto on käytössä). Lopeta puhelu
koskettamalla

.

Lopeta puhelu painamalla virtapainiketta: Valitsitko vahingossa väärän numeron ja piilotitko
soittonäytön ja haluat lopettaa puhelun nopeasti? Voit määrittää asetuksen Virtapainike katkaisee
puhelun. Siirry Puhelin -näytössä kohtaan

> Asetukset ja ota Virtapainike katkaisee

puhelun käyttöön voidaksesi lopettaa puhelun nopeasti.

Hätäpuheluiden soittaminen
Jos laite on päällä ja verkon kantoalueella, voit hätätilanteessa soittaa hätäpuheluita näytön ollessa
lukittu ja ilman kuuluvuutta.
Hätäpuheluominaisuus riippuu paikallisista säädöksistä ja verkkopalveluntarjoajasta. Verkkoongelmat ja ympäristöhäiriöt voivat estää hätäpuhelut. Älä luota hätätilanteessa laitteeseesi
ainoana kommunikointitapana.
Avaa

Puhelin tai kosketa Hätäpuhelu näytön lukituksessa, syötä puhelimeen paikallinen

hätänumero ja kosketa sitten

. Jos kuuluvuus on hyvä ja laitteella on internetyhteys, sijaintisi

selvitetään ja näytetään näytössä viitteeksi.

Ota koputus käyttöön, jotta tärkeitä kolmannen osapuolen puheluita ei jää
huomaamatta
Saatko puhelun kesken toista puhelua? Koputuksella voit vastata uuteen puheluun ja vaihtaa näiden
kahden puhelun välillä.
Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.
Avaa

Puhelin, siirry kohtaan

> Asetukset > Lisäasetukset ja ota Koputus käyttöön. Kun

saat toisen puhelun, vastaa puheluun ja laita ensimmäinen puhelu pitoon koskettamalla
vaihtaa puheluiden välillä koskettamalla

. Voit

tai pidossa olevaa puhelua puheluluettelosta.
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Ota soitonsiirto käyttöön jotta puhelut eivät koskaan jäisi väliin
Jos et pysty vastaamaan puheluihin, voit määrittää laitteesi välittämään puhelut toiseen numeroon.
Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.
Avaa

Puhelin, ja siirry kohtaan

> Asetukset > Soitonsiirto. Jos sinulla on kahden SIM-

kortin laite, kosketa SIM 1 tai SIM 2 -osiossa Soitonsiirto ja valitse välitystapa. Anna numero, johon
haluat välittää puhelut, ja vahvista. Kun soitonsiirto on käytössä, laitteesi välittää automaattisesti
kaikki mahdolliset puhelut ennalta valittuun numeroon.

Puhelulokien poistaminen
Voit poistaa puhelulokit, joita et enää tarvitse.
Piilota numeronvalitsin avaamalla

Puhelin ja koskettamalla

. Nyt voit tehdä jonkin seuraavista

toiminnoista:
l

Poista yksittäinen tietue: Kosketa ja pidä kohtaa ja kosketa sitten Poista merkintä.

l

Poista useita tietueita: Kosketa
kosketa sitten

, valitse poistettavat kohdat tai kosketa Valitse kaikki ja

.

Vastaajan käyttöönotto
Pelkäätkö, että tärkeitä puheluita jää saamatta, kun laite on kytketty pois päältä? Vastaaja tallentaa
tosiaikaisia viestejä soittajilta, jotta sinun ei tarvitse koskaan pelätä, että tärkeä puhelu jää saamatta.
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Vastaaja edellyttää operaattorin tukea. Tarkista, että olet ottanut tämän palvelun käyttöön. Voit
kysyä operaattorilta lisätietoja vastaajan numerosta, palvelun yksityiskohdista ja maksuista.
Ota vastaaja käyttöön: Avaa

Puhelin, siirry kohtaan

> Asetukset kosketa Lisäasetukset

(kahden SIM-kortin laitteille kohdassa SIM 1 tai SIM 2 -osassa, kosketa Lisäasetukset), ja siirry
kohtaan Vastaaja > Puhelinvastaajan numero ja kirjoita operaattorisi tarjoama vastaajanumero.
Tarkista vastaajaviestit: Kosketa ja pidä 1 laitteessa soittaaksesi vastaajaan ja kuunnellaksesi
viestejä.

Kansainvälisen verkkovierailun käyttöönotto rajattoman kommunikaation
takaamiseksi
Kun matkustat ulkomaille työ- tai lomatarkoituksissa, voit soittaa puheluita verkkovierailun ollessa
käytössä tarvitsematta valita maakoodia.
Tämä ominaisuus edellyttää operaattorin tukea. Varmista, että verkkovierailu tai kansainvälinen
verkkovierailu on otettu käyttöön SIM-kortille. Saat lisätietoja operaattoriltasi.
Soita puhelu avaamalla

Puhelin tai

Yhteystiedot.

Estä häiriöpuhelut: takaa ansaitsemasi rauha ja
hiljaisuus
Oletko saanut tarpeeksesi häiriöpuheluista ja puhelinhuijauksista? Kokeile käyttää Estetty-asetusta.
Määritä torjuntasäännöt: Avaa

Puhelin, siirry kohtaan

> Estetty, ja kosketa sitten

.

Määritä torjuntasäännöt ja musta lista tai valkoinen lista mieltymystesi mukaan.
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Perusviestitoiminnot
Viestien lähettäminen
Tekstiviestit ovat nopea ja helppo tapa kommunikoida ystävien, perheen ja työtovereiden kanssa.
Tekstin lisäksi voit lisätä emojeita, kuvia ja äänitiedostoja rikastamaan viestejäsi.
Avaa

Viestit. Siirry viestiluettelosta kohtaan

viestin sisältö, kosketa

>

ja valitse yhteystiedot tai ryhmät. Kirjoita

lisätäksesi muun tyyppistä sisältöä ja lähetä viesti koskettamalla

Tallenna viestiluonnos: Kosketa

.

, jos haluat tallentaa viestin luonnokseksi.

Viestien hallinta
Viestit-sovellus tekee helpoksi pysyä viestien tasalla.
Avaa

Viestit. Kosketa viestiluettelosta yhteystietoa tai puhelinnumeroa nähdäksesi heidän

kanssaan käymäsi keskustelut. Avaa lukematon viesti. Järjestelmä tunnistaa ja korostaa
puhelinnumeron, verkkosivun osoitteen, sähköpostin, ajan ja muut viestin tiedot automaattisesti.
Aloita toiminto koskettamalla asianmukaista tietoa.
Vastaa viesteihin: Kirjoita viestin sisältö tekstiruutuun ja kosketa

.

Lisää viesti suosikkeihin: Pelkäätkö, että saatat vahingossa poistaa tärkeän viestin? Lisää viesti
suosikkeihin ja lukitse se koskettamalla ja pitämällä viestiä ja noudattamalla näytön kehotteita.
Välitä viesti eteenpäin: Haluatko jakaa viestin ystäviesi kanssa? Välitä tai jaa viesti koskettamalla ja
pitämällä sitä ja noudattamalla näytön kehotteita.
Poista viesti: Oletko kyllästynyt liian monen viestin aiheuttamaan sekasotkuun? Siivoa viestiluetteloa
poistamalla tarpeettomat keskustelut ja viestit. Pyyhkäise viestiä tai keskustelua vasemmalle ja kosketa
sitten

. Voit poistaa ilmoitusviestejä koskettamalla ja pitämällä viestiä tai keskustelua, jolloin siirryt

muokkausnäyttöön, valitsemalla keskustelun tai viestin ja siirtymällä kohtaan

> Poista. Poistettuja

viestejä ei voi palauttaa.
Vastaa viestiin nopeasti: Haluatko vastata nopeasti saamaasi viestiin? Uudet viestit näytetään
ilmoituspaneelissa. Vastaa koskettamalla pikaisesti.
Hae viestejä: Haluatko löytää viestin nopeasti? Kirjoita viestiluettelon hakuriville hakusanoja, niin
niihin liittyvät tulokset esitetään hakurivin alla.
Kiinnitä ylös: Haluatko kiinnittää tärkeän viestin luettelon huipulle? Valitse viesti viestiluettelosta
koskettamalla ja pitämällä sitä ja kosketa sitten

. Kiinnitetyt viestit näytetään ilmoitusviestien alla.

Voit kiinnittää lukemattomat viestit ylös siirtymällä kohtaan

> Asetukset > Kiinnitä

lukemattomat viestit.
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Roskapostiviestien estäminen
Oletko kyllästynyt saamaan roskapostiviestejä? Sano hyvästi roskapostiviesteille ottamalla viestien esto
käyttöön!
Avaa

Viestit. Siirry viestiluettelossa kohtaan

> Estetty, kosketa

ja määritä estosäännöt,

valkoinen lista ja musta lista.

Allekirjoituksen lisääminen tekstiviestiin
Voit laatia allekirjoituksen, jonka voit lisätä jokaisen tekstiviestin loppuun tehdäksesi viesteistä
virallisempia.
Avaa Viestit, siirry kohtaan

> Asetukset > Lisäasetukset > Allekirjoitus ja ota Liitä

allekirjoitus käyttöön. Kosketa Muokkaa allekirjoitusta, syötä allekirjoituksesi ja kosketa OK.
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Kameran perustoiminnot
Kameran perustoimintojen käyttäminen
Ymmärrä kamerasi perustoiminnot ottaaksesi parempia kuvia.

Kytke salama päälle/pois
Vaihda etu/takakameran välillä
Ota muotokuvatila käyttöön

Esitä tallennettuja valokuvia ja videoita

Vaihda videotilaan
Ota valokuva

Perusvalokuvatila: Avaa

Kamera ja ota kuva koskettamalla etsimessä

. Voit myös määrittää

äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeen toimimaan kameran suljinpainikkeena.
Valitse valokuvatila: Siirry valokuvatilanäyttöön pyyhkäisemällä etsimessä oikealle. Täällä voit vaihtaa
valokuvatilaa tarpeittesi mukaan.
Lähennä tai loitonna kameraa: Kosketa etsimen näyttöä kahdella sormella ja nipistä ne yhteen
lähentääksesi tai siirrä niitä erilleen loitontaaksesi. Jos zoomaat kameran optisen zoomauskyvyn
ulkopuolelle, kuvanlaatu heikkenee. Kun olet koskettanut näyttöä kahdella sormella ja lähentänyt tai
loitontanut, näytön laitaan ilmestyy zoomauspalkki; voit lähentää ja loitontaa kameraa myös sillä.
Säädä kameran valotusta: Kamera säätää valotuksen automaattisesti ympäristön
valaistusolosuhteiden mukaan. Valotuksen kasvattaminen tekee kuvista kirkkaampia vähentäminen
tummempia. Voit säätää valotusta manuaalisesti etsimestä koskettamalla näyttöä ja vetämällä
kuvaketta ylös tai alas.
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Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä: Salama tarjoaa lisävalaistusta kuvattaessa hämärässä.
Valitse jokin seuraavista salamatiloista koskettamalla etsimessä
l

:

Automaattinen: Kamera ottaa salaman käyttöön tai poistaa sen käytöstä automaattisesti,
ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan.

l

Pois päältä: Poista salama käytöstä.

l

Päälle: Ota salama käyttöön.

l

Palaa jatkuvasti: Salama on päällä aina, kun olet etsimessä.

Ota maantieteellinen sijainti käyttöön: Tallentaa maantieteellisen sijaintisi kuvatessasi, jotta voit
hakea kuvia sijainnin perusteella. Siirry asetusvalikkoon pyyhkäisemällä etsimessä vasemmalle ja ota
GPS-merkintä käyttöön.

Videokuvaus kameralla
Kuvien ottamisen lisäksi kameralla voi kuvata teräväkuvavideoita äänillä.
Kytke salama päälle/pois
Vaihda etu/takakameran välillä
Ota kauneustila käyttöön

Esitä tallennettu video

Vaihda valokuvatilaan
Tallenna video

Kuvaa video: Avaa
koskettamalla

Kamera ja siirry videotilaan koskettamalla

. Aloita videon kuvaaminen

.

Ota kuva videon kuvaamisen aikana: Voit ottaa kuvan koskettamalla

videokuvauksen aikana.
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Lähennä tai loitonna kameraa: Kosketa etsimen näyttöä kahdella sormella ja nipistä ne yhteen
lähentääksesi tai siirrä niitä erilleen loitontaaksesi. Jos zoomaat kameran optisen zoomauskyvyn
ulkopuolelle, kuvanlaatu heikkenee. Kun olet koskettanut näyttöä kahdella sormella ja lähentänyt tai
loitontanut, näyttöön ilmestyy zoomauspalkki; voit lähentää ja loitontaa kameraa myös sillä.
Kytke salama päälle: Kuvatessasi videota hämärässä voit kytkeä salaman päälle koskettamalla
ja valitsemalla

.

Kameran asetusten säätäminen
Kameran asetussivulla voit säätää erilaisia kameran asetuksia, tiloja ja määrityksiä vastaamaan
käyttötarvettasi.
Kuvaa koskettamalla etsintä: Avaa

Kamera, avaa Asetukset pyyhkäisemällä vasemmalle ja

ota Kuvaa koskettamalla käyttöön. Kun nyt kosketat kohdetta etsimessä, kamera tarkentuu ja ottaa
kuvan automaattisesti.
Kuvaa hymyjä automaattisesti: Ota kohdasta Asetukset käyttöön Kuvaa hymyjä. Kamera ottaa
nyt valokuvan automaattisesti tunnistaessaan hymyn etsimessä.
Lukitse tarkennusetäisyys: Kosketa kohdassa Asetukset Paina ja pidä laukaisinta ja valitse
Lukitse polttoväli. Kun nyt kosketat ja pidät suljinpaniketta, kamera ei enää tarkenna
automaattisesti.
Ota kuvia, tarkenna kuva tai lähennä tai loitonna äänenvoimakkuuspainikkeella: Kosketa
kohdassa Asetukset Voimakkuuspainikkeen toiminto ja valitse Suljin-, Zoomaus- tai Tarkennatila käyttötarpeittesi mukaan.

Kuvien suunnitteleminen apuruudukon avulla
Jos et tiedä, mihin asettaisit kohteen kuvissasi, kokeile apuruudukkoa apuna laatimisessa.
Valitse apuruudukko avaamalla

Kamera ja avaamalla Asetukset-näytön pyyhkäisemällä

vasemmalle etsimessä. Kosketa Kameran ruudukko ja valitse ruudukkotyyppi.
Kolmasosasääntö: Valitse Ruudukko tai Phi-ruudukko -ruudukko. Neljä pistettä, joissa ruudukon
viivat risteävät, ovat valokuvan tarkennuspisteitä. Sijoita kohde jonkin tällaisen pisteen alle saadaksesi
aikaan mielenkiintoisen teoksen.
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Kultainen spiraali: Valitse Fibonaccin spiraali (vasen) tai Fibonaccin spiraali (oikea) -ruudukko.
Spiraalin keskikohta on valokuvan tarkennuspiste. Sijoita kohde tähän ohjataksesi katsojaa kuvassa
luonnollisella virtauksella.
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Panoraama
Panoraamaselfieiden ottaminen panoraamalla
Haluatko sovittaa selfieen enemmän ystäviä tai näköalaa? Ota selfieitä panoraamalla suuremmalla
näkökentällä.

1

Kun haluat ottaa panoraamaselvien, avaa

2

Pyyhkäise näytössä oikealle ja kosketa Panoraama.

3

Pitele laitetta vakaasti ja ota ensimmäinen kuva koskettamalla

4

Noudata näytön ohjeita ja käännä laitetta yhteen suuntaan, kunnes sininen kehys on päällekkäin
näytön neliömäisen kehyksen päällä. Kamera ottaa toisen kuvan automaattisesti.

5

Noudata näytön ohjeita ja käännä laitetta toiseen suuntaan, kunnes sininen kehys on päällekkäin
näytön neliömäisen kehyksen päällä. Kamera ottaa viimeisen kuvan automaattisesti.

6

Kun tämä on tehty, kamera yhdistää nämä kolme kuvaa automaattisesti yhdeksi
laajakulmaselfieksi.

Kamera ja vaihda etukameraan koskettamalla

.

.

Panoraama: maailman kuvaaminen laajakulmalla
Panoraamoissa on laajempi katselukulma kuin tavallisissa kuvissa, joten voit ottaa leveitä
maisemakuvia.
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Ottaakseen panoraamakuvan kamera ottaa useita valokuvia näkökenttämme kohteista ja yhdistää ne
yhdeksi kuvaksi.
Kun otat panoraaman, etsi laaja, avoin tila, joka on jonkin matkan päässä kohteesta, ja pyri
välttämään yksiväristä taustaa.
Avaa

Kamera. Pyyhkäise näytössä oikealle ja kosketa sitten Panoraama. Määritä kuvaussuunta

koskettamalla panoraamatilassa

näytön ylälaidasta.

Pitele laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen koskettamalla

. Liikuta laitetta hitaasti ilmoitettuun

suuntaan pidellen laitetta vakaasti ja varmistaen, että nuoli pysyy samalla tasolla keskiviivan kanssa.
Kun olet valmis, kosketa

. Kamera yhdistää kuvat automaattisesti panoraamakuvaksi.

Kaunistus
Kauneustila: esittäydy aina eduksesi
Haluatko aina esiintyä eduksesi selfieissä? Kauneustilassa voit helposti säätää lukuisia
kaunistusasetuksia. Sillä voi myös luoda personalisoidun, juuri sinulle laaditun kauneustietokannan.
Jos otat selfien yöllä tai hämärässä, laitteesi havaitsee ympäristövalaistuksen olevan vähissä ja
ottaa automaattisesti yötilan käyttöön parantaakseen selfieiden laatua. Tällä tilalla ei ole kytkintä,
vaan se otetaan automaattisesti käyttöön laitteesi havaitessa ympäristövalaistuksen olevan
vähissä. Laitteesi ilmoittaa tämän tilan käyttöönotosta.
Täydellinen selfie: Ota täydellinen selfie käyttöön, niin laitteesi laatii sinulle mukautetun
kauneussuunnitelman. Mitä korkeampi kaunistustaso, sitä selkeämmät vaikutukset ovat.

Esittäydy aina eduksesi kauneustilalla
Haluatko tuoda kauneutesi esiin selfieissä ja ryhmäkuvissa? Kauneustilalla esittäydyt aina eduksesi
jokaisessa ottamassasi kuvassa.
Ota kauneustila käyttöön ottaaksesi kauniimpia kuvia: Avaa
kosketa sitten

Kamera, kosketa

ja

-kuvaketta etsimessä. Säädä kaunistustehosteita vetämällä liukusäätimiä
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vasemmalle tai oikealle. Suurempi Kauneustaso tarkoittaa selkeämpiä kaunistustehosteita. Kosketa
säätöjen jälkeen

ottaaksesi valokuvia kauneustilassa.

Uusia mahdollisuuksia mukautetuilla kuvaustiloilla
Haluatko löytää uusia tapoja käyttää kameraa esiasetettujen toimintojen lisäksi? Voit ladata ja poistaa
kuvaustiloja tarpeittesi mukaan.
Uusien kuvaustilojen lataaminen: Avaa
näytä käytettävissä olevat tilat koskettamalla

Kamera, siirry Tilat-sivulle pyyhkäisemällä oikealle ja
. Valitse haluamasi kuvaustilat ja kosketa LISÄÄ.

Latauksen jälkeen ladatut kuvaustilat luetellaa kohdassa Tilat.
Kuvaustilojen päivittäminen: Voit päivittää kuvaustilat siirtymällä Tilat-sivulle ja koskettamalla

.

Kuvaustilat, joihin on päivityksiä, on merkitty punaisella täplällä. Voit päivittää ne näytön ohjeiden
mukaisesti.
Kuvaustilojen poistaminen: Kosketa Tilat sivulla
ja kosketa sitten

näytön yläosasta siirtyäksesi Muokkaa-tilaan

poistaaksesi tarpeettomat kuvaustilat.

Valmiiksi asetettuja kuvaustiloja ei voi poistaa, jotta kamera toimisi normaalisti.
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Valokuvanhallinta
Valokuvien muokkaaminen
Haluatko muokata juuri ottamaasi kuvaa saadaksesi sen näyttämään entistä paremmalta? Gallerian
muokkausominaisuuksilla voit rajata ja kiertää kuvia ja lisätä niihin erilaisia tehosteita (kuten graffiti,
personalisoidut vesileimat ja suodattimet) tehdäksesi niistä silmäänpistävämpiä.
Siirry kohtaan

Galleria, valitse muokattava valokuva ja siirry valokuvan muokkausnäyttöön

koskettamalla

. Voit muokata kuvia seuraavilla ominaisuuksilla:

l

ja mukauta valokuvan kiertokulma vetämällä kulmasäädintä. Voit

Kierrä valokuvaa: Kosketa

myös kiertää kuvaa 90 astetta tai kääntää sen ympäri koskettamalla Kierrä tai Peilikuva.
l

Rajaa valokuva: Kosketa

ja suorita valintasi vetämällä ristikkotyökalulaatikkoa tai sen nurkkia.

Voit myös valita kiinteän rajaussuhteen ja rajata valokuvan vetämällä ristikkotyökalun nurkkia.
l

Lisää suodatintehosteita: Kosketa

l

Värin säilytys: Kosketa

ja valitse haluamasi suodatintehoste.

ja valitse näytön ohjeiden mukaan värit, jotka haluat pitää. Alueet,

jotka on valittu säilyttämään värit, korostetaan.
l

Sumenna valokuvaa: Kosketa

, valitse haluamasi sumennustila ja säädä sumennusastetta

vetämällä liukusäädintä.
l

Säädä valokuvan tehosteita: Kosketa

, jotta voit säätää valokuvan kirkkautta, kontrastia,

värikylläisyyttä ja muita parametreja mieltymystesi mukaan.
l

Kaunistele muotokuvaa: Kun järjestelmä paikantaa muotokuvan, se tarjoaa sinulle automaattisesti
Kauneus-ominaisuuden. Voit koskettaa

valokuvan muokkausnäytössä käyttääksesi

ominaisuuksia, kuten Pehmennys, Kauneusvirhe, Kapeat kasvot ja Korosta silmiä, jotta
muotokuva näyttäisi entistä miellyttävämmältä.
l

Luo valokuvamosaiikkeja: Kosketa

ja valitse haluamasi mosaiikin tyyli ja koko luodaksesi

valokuvamosaiikin.
l

Graffiti valokuvissa: Kosketa

l

Lisää vesileimoja: Kosketa

ja valitse haluamasi sivellin ja väri lisätäksesi valokuviin graffitia.
ja valitse haluamasi vesileima (kuten Aika, Sijainti, Sää tai

Mieliala) personalisoidaksesi valokuviasi.
l

Lisää tunniste: Kosketa

ja valitse merkintätyyli ja kirjasin valokuviesi rikastamiseen.
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Valokuvien ja videoiden selaaminen ja jakaminen
Vanhojen valokuvien ja videoiden selaaminen voi palauttaa mieleen kalliita muistoja. Valokuvasi ja
videosi on tallennettu galleriaan. Voit näyttä ne ajan tai paikan mukaan tai valitsemalla albumin.
Näytä valokuvat koko näytössä: Avaa

Galleria ja kosketa kuvaa näyttääksesi sen koko näytön

tilassa. Kosketa näyttöä uudelleen piilottaaksesi valikon. Kun katselet kuvia koko näytön tilassa, voit
tehdä seuraavat toimenpiteet:
l

Lähennä tai loitonna valokuvassa: Aseta kaksi sormea näytölle ja työnnä ne erikseen
lähentääksesi kuvassa tai sulje ne yhteen loitontaaksesi.

l

Näytä kuvausparametrit: Voit näyttää valokuvan kuvausparametrit koskettamalla

ja

pyyhkäisemällä ylös tai alas tietoikkunassa nähdäksesi ISO-arvon (herkkyys), EV-arvon (valotuksen
korjaus), tarkkuuden ja muut valokuvan parametrit.
> Nimeä uudelleen ja anna valokuvalle uusi nimi.

l

Nimeä kuva uudelleen: Siirry kohtaan

l

Aseta valokuva yhteystietokuvaksi tai työpöydän taustakuvaksi: Siirry kohtaan

> Aseta

ja anna valokuvalle määritys Taustakuva tai Yhteyshenkilön valokuva.
Jaa valokuva tai video: Avaa

Galleria, kosketa ja pidä mitä tahansa tiedostoa siirtyäksesi

valintanäyttöön ja valitse sitten jaettavat tiedostot ja kosketa

. Valitse jakamistapa ja suorita

jakaminen näytön ohjeiden mukaisesti.
Määritä automaattinen valokuvan kierto: Haluatko, että valokuvasi ja videoisi seuraavat näytön
kiertoa? Siirry Galleria-näytöstä kohtaan

> Asetukset > Valokuvan suunta ja valitse Kierrä

aina.
Näytä kuvausajan perusteella: Näet valokuvien ja videoiden kuvausajan Valokuvat-välilehdellä.
Siirry kohtaan

> Asetukset ja ota Näytä aika käyttöön näyttääksesi kuvauspäivän, kun

valokuvaa katsellaan koko näytön tilassa. Valokuvat-välilehdellä voit levittää kaksi sormea erilleen tai
sulkea ne yhteen loitontaakseen tai lähentääksesi näytössä ja siirtyä päivä- ja kuukausinäyttöjen välillä
esittääksesi valokuvia ja videoita.
Näytä albumin perusteella: Voit näyttää valokuvia ja videoita albumeittain Albumit-välilehdellä.
Jotkut valokuvat ja videot on tallennettu järjestelmän määrittämiin oletusalbumeihin. Esimerkiksi
kameralla kuvatut videot tallennetaan Kameran videot-albumiin. Näyttökuvat ja näyttötallennuksen
tallennetaan Näyttökuvat-albumiin.
Toista diaesityksiä: Siirry Valokuvat-välilehdeltä kohtaan

> Diaesitys, niin järjestelmä toistaa

automaattisesti valokuvadiaesityksen. Lopeta toisto koskettamalla näyttöä.

Valokuva-albumeiden järjesteleminen
Lisää valokuvia tai videoita uuteen albumiin: Kosketa Albumit-välilehdellä

, anna albumin

nimi ja kosketa sitten OK. Valitse kuvat tai videot, jotka haluat lisätä uuteen albumiin.
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Siirrä valokuvia tai videoita: Yhdistä eri albumeiden valokuvia ja videoita esittämisen
helpottamiseksi. Avaa albumi, kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes
sitten siirrettävät valokuvat tai videot. Kosketa

ilmestyy, ja valitse

ja valitse kohdealbumi. Kun olet siirtänyt

valokuvan tai videon, se poistetaan alkuperäisestä albumista.
Siivoa albumit: Jos albumiluettelo on liian sotkuinen, voit siirtää osan albumeista kohtaan Muut.
Kosketa ja pidä albumia, kunnes näyttöön tulee

, valitse siirrettävät albumit ja kosketa sitten

siirtääksesi albumit kohtaan Muut. Jos haluat palauttaa albumit niiden alkuperäiseen paikkaan, avaa
Muut, kosketa ja pidä palautettavia albumeita ja kosketa sitten

.

l

Et voi siirtää albumeja Kamera, Kameran videot ja Näyttökuvat kohtaan Muut.

l

Kolmannen osapuolien tekemällä sovelluksella luodun albumin siirtäminen kohtaan Muut ei
vaikuta sovellukseen.

Järjestele albumeita uudelleen: Siirrä usein käyttämäsi albumit luettelon alkuun, jotta niitä on
helpompi katsella. Kosketa ja pidä albumia, kunnes

tulee näkyviin. Kosketa ja pidä

ja vedä

albumia ylös- tai alaspäin luettelossa sormellasi. Kun olet valmis, tallenna muutokset koskettamalla
.
Et voi muuttaa albumin Kamera tai Näyttökuvat järjestystä.
Piilota albumit: Piilota yksityiset albumit, joita et halua muiden näkevän. Siirry Albumit-välilehdeltä
kohtaan

> Piilota albumit ja kytke piilotettavien albumeiden kytkimet päälle.

Et voi piilottaa albumia Kamera tai Näyttökuvat.
Poista valokuvia tai videoita: Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes
valitse poistettavat valokuvat tai videot ja kosketa sitten

tulee näkyviin,

> Poista. Poistettuja valokuvia ja

videoita säilytetään Äskettäin poistettu albumissa, ja ne on merkitty kuvakkeella, joka ilmoittaa,
monenko päivän päästä ne poistetaan pysyvästi. Voit poistaa valokuvia ja videoita pysyvästi siirtymällä
kohtaan Äskettäin poistettu, valitsemalla poistettavat valokuvat tai videot ja koskettamalla sitten
> Poista.
Palauta poistettuja valokuvia ja videoita: Avaa Äskettäin poistettu albumi ja kosketa ja pidä
valokuvaa tai videota, kunnes näyttöön ilmestyy

. Valitse palautettavat valokuvat tai videot ja

palauta ne alkuperäiseen albumiin koskettamalla

. Alkuperäinen albumi luodaan uudelleen, jos

sitä ei ole enää olemassa.
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Puhelimen hallinta
Yhden kosketuksen optimoinnin käyttäminen
Oletko huomannut laitteen hidastuneen äskettäin? Pelkäätkö, että se saattaa olla haittaohjelmien ja
muiden tietosuojauhkien haavoitettavissa? Yhden kosketuksen optimoinnilla voit saada laitteen
toimimaan sujuvammin ja suojata sitä tietosuojauhilta.
Siirry kohtaan

Puhelimen hallinta ja kosketa OPTIMOI. Laitteesi nopeus kasvaa, se tarkistaa

suojausriskit, optimoi virrankulutuksen ja valvoo ja estää tuntemattomia numeroita ja häiriöpuheluita.

Mobiilidatan hallinnointi
Pelkäätkö, että käytät vahingossa kuukausittaisen datakiintiön ja joudut maksamaan lisäkuluja?
Datanhallinta auttaa valvomaan dataliikennettä ja estää liiallisen datankäytön.
Siirry kohtaan

Puhelimen hallinta ja kosketa Mobiilidata nähdäksesi datakäyttötiedot tai ota

Datan säästäjä käyttöön.
l

Datan käyttö: Tarkista yksittäisten sovellusten datakäyttö.

l

Verkkosovellukset: Määritä kunkin sovelluksen Internet-käyttöoikeudet.

l

Datan säästäjä: Ota Datan säästäjä käyttöön (estä taustasovelluksia käyttämästä mobiilidataa) ja
valitse sovellukset, joita datan käyttörajoitukset eivät koske.

40

Puhelimen hallinta

Virransäästö
Optimoi virrankulutus
Akun loppuminen huonolla hetkellä voi olla noloa. Virransäästöominaisuudet voivat auttaa
pidentämään laitteesi akun kestoa, jotta voit pelata pelejä ja nauttia muista ominaisuuksista
pitempään.
Avaa
l

Puhelimen hallinta ja kosketa jäljellä voidaksesi tehdä seuraavia:

Näytä virrankulutuksen tiedot: Voit esittää virrankulutustiedot koskettamalla Akun käyttö. Akun
käyttötiedot -osiossa sininen merkki kohdan Lataus alla ilmoittaa, koska laitettasi ladattiin.
Merkkien väliset tyhjät tilat tarkoittavat aikoja, jolloin laitetta ei ladattu. Tämä ominaisuus ei kuluta
virtaa. Koskettamalla Kulutuksen taso voit näyttää, mitkä sovellukset ja laitteet kuluttavat eniten
virtaa.
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l

Kattava virrankulutustarkastus ja optimointi: Koskettamalla Kulutuksen taso voit tarkistaa
virrankulutusongelmat ja optimoida suorituskyvyn automaattisesti.

l

Ota virransäästötila tai ultravirransäästötila käyttöön: Ota Virransäästötila tai
Ultravirransäästötila käyttöön. Valitse laitteesi akun varaukselle sopiva virransäästötila
pidentääksesi akun käyttöaikaa.

l

Säädä näytön tarkkuutta säästääksesi virtaa: Ota Älykäs tarkkuus. Laitteesi pienentää
automaattisesti näytön tarkkuutta säästääkseen virtaa. Voit myös määrittää näytön tarkkuuden
manuaalisesti säästääksesi virtaa, kun suuri tarkkuus ei ole tarpeen.

l

Näytä jäljellä oleva varaus tilapalkissa: Ota Akun varaustaso käyttöön, jotta näet akun jäljellä
olevan varausprosentin tilapalkissa.

l

Hallinnoin sovellusten käynnistymistä säästääksesi virtaa: Kosketa Käynnistä, jotta voit
hallinnoida sovellusten automaattista käynnistystä, käynnistymästä toisen sovelluksen kanssa ja
toimimasta taustalla automaattisesti tai manuaalisesti. Järjestelmä hallitsee automaattisesti
virrankäyttöä säästääkseen virtaa.
Saat ilmoituksen, kun taustalla toimii paljon virtaa kuluttavia sovelluksia. Optimoi sovelluksen
asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Laitteen suojaaminen virusskannauksella
Väärän mainoksen avaaminen voi päästää troijalaisia ja haittaohjelmia asentumaan ja toimimaan
salassa laitteellasi ja varastamaan yhteystietojasi ja muita henkilötietojasi. Virusskannaus voi paikantaa
ja poistaa mahdolliset uhat ja pitää laitteen hyvässä kunnossa.
Avaa

Puhelimen hallinta ja kosketa Virusskannaus, niin laitteesi etsii ja poistaa tietosuojauhkia

automaattisesti. Voit samalla koskettaa
l

suorittaaksesi seuraavat toiminnot:

Pilvipalvelun virusskannaus: Kun Pilviskannaus otetaan käyttöön, laite lisää dynaamisen,
pilvipohjaisen skannauksen vakioskannaukseen ja pitää laitteen turvassa uusilta uhilta.

l

Virusskannausmuistutus: Kun Skannausmuistutus otetaan käyttöön, järjestelmä antaa
ilmoituksen, jos et suorita virusskannausta yli 30 päivään.

l

Pikaskannaus: Valitse Pikaskannaus. Järjestelmä skannaa nopeasti laitteen tärkeimmät kohdat ja
sovellukset osana rutiinihuoltoa.

l

Täydellinen skannaus: Valitse Kokonaisvaltainen skannaus. Järjestelmä skannaa säännöllisesti
laitteesi läpikotaisesti haitallisten tiedostojen varalta. Tämä vie kauemmin mutta kattaa suuremman
alueen ja takaa, että laitteesi on suojassa uhilta.

l

Viruskirjaston päivitys: Ota käyttöön Automaattinen päivitys ja Päivitä vain Wi-Fi-yhteyden
kanssa. Järjestelmä päivittää virustietokannan automaattisesti Wi-Fi-verkon kautta pitäen siten sen
uhanpoistokyvyt ajan tasalla.
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Sähköposti
Sähköpostitilien lisääminen
Lisää sähköpostitilisi laitteeseesi voidaksesi käyttää sähköpostia kätevästi milloin vain. Jos sinulla on
kysyttävää tietyistä asetuksista määrittäessäsi sähköpostiasi, ota yhteyttä sähköpostitilisi
palveluntarjoajaan.
Lisää henkilökohtainen sähköpostitili: Avaa

, valitse sähköpostin palveluntarjoaja tai kosketa

Muut, syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, kosketa sitten Kirjaudu sisään ja määritä tilisi näytön
ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa
palvelimen asetukset.
Lisää Exchange-tili: Exchange on Microsoftin kehittämä, ja monet yritykset käyttävät sitä sisäisenä
sähköpostijärjestelmänään. Jos yrityksesi sähköposti käyttää Exchange-palvelimia, voit kirjautua
työsähköpostiisi laitteella. Siirry kohtaan

> Exchange, syötä sähköpostiosoitteesi,

käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, kosketa sitten Kirjaudu sisään ja määritä tilisi näytön ohjeiden
mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelimen
asetukset.
Määrityksen jälkeen järjestelmä avaa oletuksena Saapuneet-näytön.

Sähköpostitilien hallinnointi
Voit lisätä yhden tai useamman sähköpostitilin.
Avaa

Sähköposti. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

Tarkista sähköpostit: Kosketa Saapuneet-näytössä

ja valitse sähköpostitili nähdäksesi luettelon

sähköposteistasi. Pyyhkäise alaspäin päivittääksesi sähköpostiluettelon. Avaa sähköposti lukeaksesi
sen, vastataksesi siihen tai välittääksesi tai poistaaksesi sen. Voit lukea edellisen tai seuraavan
sähköpostin pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle. Voit poistaa useita sähköposteja
koskettamalla profiilikuvaa tai koskettamalla ja pitämällä sähköpostia siirtyäksesi sähköpostin
hallintanäyttöön, valitsemalla sähköpostit ja koskettamalla

.

Synkronoi sähköposteja: Päivitä sähköpostiluettelo pyyhkäisemällä alaspäin Saapuneet-näytössä.
Siirry kohtaan

> Asetukset, kosketa tiliä ja ota sitten Synkronoi sähköposti käyttöön. Voit

suorittaa synkronoinnin automaattisesti koskettamalla Synkronointiväli ja valitsemalla
synkronointiajan määritysten päättämiseksi.
Hae sähköposteja: Kosketa sähköpostiluettelonäytössä hakuriviä ja kirjoita hakusanat, kuten
sähköpostin aihe tai sisältö.
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Lisää useita sähköpostitilejä: Siirry kohtaan

> Asetukset >

, valitse sähköpostin

palveluntarjoaja ja anna tietosi.
Vaihda sähköpostitilejä: Kosketa tilinäytössä

ja kosketa sitten tilin profiilikuvaa vaihtaaksesi

tiliä.
Määritä sähköpostitilejä: Siirry tilinäytössä kohtaan

> Asetukset ja valitse tili, jolle määritetään

Tilin nimi, Oletustili tai Poista tili.

VIP-sähköpostiyhteystietojen hallinnointi
Pelkäätkö, että tärkeän yhteystiedon sähköposti jää huomaamatta sähköpostien paljouden keskellä?
Voit lisätä tärkeitä yhteystietoja VIP-luetteloon. Laite siirtää automaattisesti VIP-yhteystietojen
sähköpostit VIP-postilaatikkoon.
Avaa

Sähköposti ja siirry kohtaan

> Asetukset > VIP-yhteyshenkilöt. Siirry VIP-luettelo-

näytöltä kohtaan Lisää > Luo or Lisää yhteystiedoista.
Lisää tai poista VIP-yhteystietoja: Kosketa VIP-luettelo-näytössä

tai

voidaksesi

hallinnoida VIP-yhteystietoja.
Vaihda VIP-yhteystietojen sähköposti-ilmoitus: Siirry sähköpostin aloitusnäytöstä kohtaan

>

Asetukset > VIP-ilmoitukset.
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Kalenteri: tapahtumanhallintakeskuksesi
Onko muistettavia tapahtumia liikaa? Kalenteri tarjoaa kattavat tapahtumanhallintaominaisuudet,
tehden työ- ja vapaa-ajastasi helpompaa.
Kalenteri tarjoaa seuraavat toiminnot:
l

Kokousmuistutukset: Pelkäätkö unohtavasi tärkeän työkokouksen? Lisää työsähköpostisi
(Exchange-tili) Kalenteriin, jotta voit tarkistaa kokousmuistutukset ja saada muistutuksen laitteestasi
ennen kokouksen alkua.

l

Jaa tapahtumia: Haluatko jakaa aikataulusi ja kutsua ystäviäsi tapahtumaan? Voit valita monesta
jakotavasta.

Kalenterin navigoiminen
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Hae tapahtumia
Siirry tähän päivään

Päivän tapahtumat

Tänään
Tällä hetkellä näytetty päivä
Viikon numero
Tällä hetkellä näytetyn päivän tapahtumat

Vaihda kuukausi-, viikko-,
päivä- ja aikataulunäkymän
välillä

Lisää uusi tapahtuma

Luo tapahtuma: Avaa

Kalenteri, kosketa

ja syötä tapahtuman tiedot, mukaan lukien nimen,

sijainnin ja alkamis- ja päättymisajan. Siirry kohtaan Lisää > Muistuta lisätäksesi tapahtumalle
muistutuksen ja kosketa sitten

.

Hae tapahtumia: Kosketa Kalenteri-sivulla

ja anna tapahtuman hakusanat, kuten nimi tai

sijainti.
Määritä kalenteri: Siirry Kalenteri-sivulla kohtaan

> Asetukset mukauttaaksesi kalenterin

näytön ja muistutukset.

Kansainvälisten pyhäpäivien näyttäminen
Matkustatko ulkomaille työ- tai lomatarkoituksissa? Lataa kohdemaan pyhäpäivätiedot ennakkoon
voidaksesi suunnitella työsi ja aikataulusi paremmin.
Avaa

Kalenteri, siirry kohtaan

> Asetukset > Yleiset vapaapäivät ja ota käyttöön

kohdemaasi kytkin. Laitteesi lataa pyhäpäivätiedot automaattisesti.
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Kellon käyttäminen
Monien tehokkaiden ominaisuuksien ja suuren tietomäärän ansiosta vaatimattomalla kellolla on paljon
tarjottavaa. Kelloa voidaan käyttää herätyskellona, maailmankellona, sekuntikellona ja ajastimena.

Näytä aika eri puolilla maailmaa: Siirry kohtaan

Kello, kosketa

Kellot-välilehdellä ja

kirjoita kaupungin nimi tai valitse kaupunki luettelosta. Aseta päivämäärä ja kellonaika koskettamalla
.
Näytä kahden eri alueen aika: Siirry kohtaan

Kello ja siirry sitten kohtaan

> Päivämäärä

ja kellonaika Kellot-välilehdellä. Ota Kaksoiskellot käyttöön, kosketa Kotikaupunki ja valitse
asuinkaupunkisi kaupunkien luettelosta.
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Valitsemasi kaupungin
aika ja päivämäärä

Verkon antama
päivämäärä ja aika

Jos nykyisen vyöhykkeesi aika on sama kuin kotikaupunkisi, näytön lukituksessa näkyy vain yksi
aika.
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Muistio
Hallinnoi muistiinpanoja pitääksesi tietosi
järjestyksessä
Haluatko jakaa tärkeitä muistiinpanoja tai lisätä jotain suosikkeihin? Hallinnoi muistiinpanoja pitääksesi
tietosi järjestyksessä.
Jaa muistiinpano: Haluatko lähettää kokousmuistiinpanosi työtoverillesi? Avaa Muistioluettelosivulla jaettava muistiinpano, kosketa sitten

valitaksesi jakotavan ja noudata näytön

ohjeita.
Lisää muistiinpano suosikkeihin: Haluatko lisätä muistiinpanon suosikkeihin, jotta voit viivata siihen
myöhemmin? Pyyhkäise Muistio-luettelosivulla muistiinpanoa vasemmalle ja kosketa
avata muistiinpanon, jonka haluat lisätä suosikkeihin, ja koskettaa

. Voit myös

.

Poista muistiinpano: Haluatko poistaa vanhentuneen muistiinpanon? Pyyhkäise Muistioluettelosivulla muistiinpanoa vasemmalle ja kosketa

. Voit myös koskettaa ja pitää muistiinpanoa

näyttääksesi vaihtoehdot, valita poistettavat muistiinpanot ja koskettaa

.

Hae muistiinpanoja: Haluatko löytää muistiinpanon nopeasti? Kosketa Muistio-luettelosivun
hakupalkkia ja kirjoita hakusanat. Voit myös pyyhkäistä alaspäin aloitusnäytöllä siirtyäksesi
hakupalkkiin ja kirjoita hakusanat.
Luo tehtäväluettelo: Haluatko laatia ostoslistan? Kosketa Muistio-muokkausivulla
tuote ja kosketa sitten

, kirjoita

. Lisää useita tuotteita laatiaksesi tehtäväluettelon.

Kun olet kirjoittanut tuotteen, siirry Muistio-muokkaussivulle ja valitse

kirjoitetun tuotteen

vasemmalta puolelta.
Lisää tunnisteita muistiinpanoihin: Haluatko esittää muistiinpanojesi kategoriat helposti? Kosketa
Muistio-muokkaussivulla

ja luokittele erilaista sisältöä eri värisillä tunnisteilla selventääksesi

muistiinpanojasi.
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Apuohjelmat
Ääniviestien tekeminen ääninauhurilla
Eikö aika riitä kaikkien tärkeiden yksityiskohtien kirjoittamiseen kokouksessa? Tarvitseeko sinun
järjestellä muistiinpanonippu haastattelusta tai kurssilta? Ääninauhurilla voit äänittää audiotiedostoja,
jotka voit toistaa myöhemmin kätevästi.
Ota

Ääninauhuri käyttöön, pyyhkäise näytössä vasemmalle tai oikealle ja valitse äänitysskenaario.

Aloita äänitys koskettamalla

. Äänityksen aikana voit tarpeen mukaan lisätä merkintöjä tärkeisiin

kohtiin. Lopeta äänitys ja tallenna äänitiedosto koskettamalla

.

Kun äänitys on valmis, voit tehdä seuraavia:
l

Hallinnoi äänityksiä: Siirry vaihtoehtoihin, kuten äänitysten järjestelyyn tai jakamiseen,
koskettamalla Äänitteet.

Pyyhkäise alas näytöllä
avataksesi hakupalkin

Kosketa ja pidä
hallinnoidaksesi
tallenteita
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Laitteen yhdistäminen
Bluetooth
Puhelin-laitteen yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin
Yhdistä Puhelin Bluetoothilla Bluetooth-kuulokesettiin ja auton Bluetoothiin voidaksesi navigoida ja
kuunnella musiikkia ajaessasi. Voit myös yhdistää Puhelin-laitteen puettaviin Bluetooth-laitteisiin
tallentaaksesi ja hallinnoidaksesi kuntotietoja. Bluetooth-laitteiden yhdistäminen laitteeseen ei kasvata
virrankulutusta merkittävästi.

Huawei-laitteiden käyttämät Bluetooth-protokollat ja niiden toiminnot:
HFP, HSP

Soita puheluita

A2DP

Toista musiikkia

AVRCP

Hallitse musiikin toistoa

OPP

Siirrä tiedostoja

PBAP

Synkronoi yhteystiedot

MAP

Synkronoi tekstiviestit
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HID

Käytä Bluetooth-näppäimistöjä ja -hiiriä

PAN

Internet-yhteyden jakaminen

BLE

Yhdistä BLE (Bluetooth Low Energy ) -laitteisiin

Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä: Pyyhkäise alas aloitusnäytön tilapalkista, avaa
pikakuvakepaneeli ja ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla
Bluetooth-asetusnäyttö koskettamalla ja pitämällä

. Avaa

.

Muodosta Bluetooth-laitteelle laitepari: Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteen
asetusnäytöstä. Tarkista, että Bluetooth-laite on näkyvissä. Kosketa kohdassa Saatavilla olevat
laitteet laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja muodosta laitepari näytön ohjeiden
mukaisesti.
Poista Bluetooth-laitteen laitepari: Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteen asetusnäytöstä.
Kosketa

laiteparin nimen vierestä ja kosketa sitten Poista laitepariyhteys.

Vaihda Bluetooth-laitteen nimi: Ota Bluetooth-asetusnäytössä Bluetooth käyttöön. Kosketa
Laitteen nimi, kirjoita laitteelle uusi nimi ja kosketa sitten Tallenna.
Näytä Bluetooth-ohje: Kosketa Bluetooth-asetusnäytössä

näyttääksesi ohjeet siitä, miten

Bluetooth-yhteys muodostetaan autojärjestelmien, kuulokesettien, kaiuttimien, puettavien laitteiden,
puhelinten, taulutietokoneiden ja tietokoneiden kanssa.

Tietojen jakaminen Bluetoothilla
Yhdistä laitteesi toiseen laitteeseen Bluetoothilla voidaksesi jakaa tietoja, tuoda ja viedä yhteystietoja
ja määrittää jaettu Internet-yhteys.
Lähetä tiedostoja Bluetoothilla: Varmista, että laitteesi on toisen laitteen Bluetooth-kantaman
sisällä (10 m tai 32 ft). Nyt voit muodostaa Bluetooth-yhteyden ja jakaa multimediatiedostoja,
verkkosivuja, yhteystietoja, asiakirjoja ja sovelluksia näiden kahden laitteen välillä. Avaa
Tiedostot, kosketa ja pidä lähetettävää tiedostoa ja siirry sitten kohtaan Lisää > Jaa > Bluetooth.
Ota Bluetooth käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti. Kun toinen laite havaitaan (Bluetoothin on oltava
käytössä ja laitteen näkyvissä), kosketa laitteen nimeä muodostaaksesi yhteyden ja aloita tiedostojen
lähettäminen.
Tiedostojen vastaanottaminen Bluetoothilla: Pyyhkäise alas aloitusnäytön tilapalkista, avaa
pikakuvakepaneeli ja ota Bluetooth käyttöön koskettamalla

. Aloita tiedostojen vastaanottaminen

koskettamalla Hyväksy tiedostonsiirtoilmoituksessa. Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletuksena
kohdan Tiedostot bluetooth-kansioon.
Tuo tai vie yhteystietoja Bluetoothilla: Avaa

Yhteystiedot ja siirry kohtaan

> Tuonti/

vienti, jotta voit tehdä seuraavia:
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l

Tuo yhteystietoja: Kosketa Tuo toisesta puhelimesta ja valitse Tukee Bluetoothia. Muodosta
Bluetooth-yhteys toisen laitteen kanssa noudattamalla näytön ohjeita. Toisen laitteen yhteystiedot
tuodaan nyt automaattisesti laitteeseesi.

l

Vie yhteystietoja: Kosketa Jaa yhteystiedot, valitse jaettavat yhteystiedot, kosketa

ja valitse

Bluetooth. Muodosta Bluetooth-yhteys toisen laitteen kanssa noudattamalla näytön ohjeita. Valitut
yhteystiedot viedään automaattisesti laitteeltasi toiseen laitteeseen.

Tietojen siirtäminen Puhelin-puhelimen ja USB-laitteen
välillä
USB OTG (USB On-The-Go) mahdollistaa tiedonsiirron suoraan Puhelin-puhelimen ja muiden laitteiden
(kuten puhelinten, taulutietokoneiden, kameroiden ja tulostinten) välillä vaatimatta tietokonetta. Voit
myös kytkeä Puhelin-puhelimen suoraan USB-tallennusvälineeseen USB OTG -kaapelilla ja siirtää
tiedostoja.
Siirrä dataa Puhelin-puhelimen ja USB-tallennusvälineen välillä
OTG-kaapelilla voi käyttää USB-tallennusvälineitä (mukaan lukien USB-asemia ja -kortinlukijoita)
suoraan Puhelin-puhelimelta.
l

Tämä toiminto on käytettävissä vain Puhelin-puhelimissa, joissa on USB OTG -tuki.

l

Jos Puhelin-puhelimessasi on USB Type-C -portti, sinun on ostettava Huawein sertifioima mikroUSB – USB Type-C -sovitin tai USB OTG -kaapeli, jossa on USB Type-C -liitin.

1

Yhdistä USB-asema laitteeseen USB OTG -kaapelilla.
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USB OTG -kaapeli

2

Siirry kohtaan Tiedostot > Paikalliset > USB-asema, navigoi USB-asemalle, valitse kopioitavat
tiedot ja kopioi ne sitten kohdekansioon.

3

Kun siirto on valmis, siirry kohtaan Asetukset > Tallennustila > USB-asema > Poista.

4

Irrota USB OTG -kaapeli ja USB-kaapeli kummastakin laitteesta.
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Sijaintitietojen suojeleminen
Sijaintipalvelut: laitteesi sijainnin määrittäminen
Sijaintipalvelut keräävät ja toimittavat sijaintitietoja laitteesi sijaintipohjaisille sovelluksille (kuten sää,
kartat, matka- ja ostossovellukset). Laitteesi suurpiirteinen sijainti määritetään GPS-paikannuksella (jos
GPS on käytössä ja GPS-palvelu on käytettävissä), mobiiliverkon tiedoilla ja Wi-Fi-sijainnilla (jos
käytössä). Jos GPS-paikannus on poissa käytöstä, sovellukset saavat silti sijaintitiedot muilla tavoilla.

Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto
Saatuaan sijaintitietojen luvan sovellukset voivat saada sijaintitietosi milloin vain. Jos haittasovellus saa
sijaintitietosi, voit olla vaarassa joutua hyökkäyksen tai huijauksen uhriksi. Voit ottaa sijaintipalvelut
käyttöön ja poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan ja valvoa ja hallinnoida säännöllisesti sovelluksille
annettuja lupia suojataksesi yksityisyytesi ja turvallisuutesi.
Ota sijaintipalvelut käyttöön tai poista ne käytöstä: Avaa

Asetukset, siirry kohtaan

Tietosuoja ja turvallisuus > Sijainnin käyttöoikeus ja ota Käytä sijaintitietoja käyttöön tai poista
se käytöstä. Kun sijaintipalvelut ovat käytössä, voit myös valita asianmukaisen paikannustilan. Kun
sijaintipalvelut ovat poissa käytöstä, esiasennettuja ohjelmistoja lukuun ottamatta (kuten Sää-widget,
SmartCare ja Etsi laitteeni) laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita keräämästä ja käyttämästä
sijaintitietojasi. Järjestelmä pyytää sinua ottamaan sijaintipalvelut käyttöön, kun yrität käyttää näitä
sovelluksia.
l

Käytä Wi-Fi- ja mobiiliverkkoja: Laskee laitteen sijainnin operaattorin tukiaseman sijaintitiedoista
tai lähellä olevan Wi-Fi-reitittimen sijaintitiedoista. Sijaintitietojen tarkkuus riippuu suurelta osin
tukiasemalta tai Wi-Fi-verkosta saaduista sijaintitiedoista. Tarkkuus vaihtelee tavallisesti 100 metristä
muutamaan kilometriin. Verkkopaikannus on epätarkkaa, mutta sitä voidaan käyttää paikannukseen
sisätiloissa ja se kuluttaa akkua vähemmän.

l

Käytä vain GPS:ää: Käyttää sijaintisi määrittämiseen vain laitteen GPS:n löytämiä satelliitteja.
Verkkoyhteyttä ei tarvita. GPS-satelliittipaikannus on tarkempaa, mutta se myös kuluttaa akkua
enemmän. Sen tarkkuus on kymmeniä metrejä. Paikannus voi kuitenkin olla epätarkkaa sisätiloissa.

l

Käytä GPS:ää ja Wi-Fi- ja mobiiliverkkoja: Yhdistää GPS-paikannukset ja verkkopaikannukset
edut tehdäkseen paikannuksesta täsmällistä niin sisällä kuin ulkonakin.
l

Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

l

Huawei käyttää sijaintitietoja ainoastaan voidakseen tarjota sinulle tarpeellisia toimintoja ja
palveluita, ei tunnistaakseen sinua tai kerätäkseen yksityisiä tietojasi.

Määritä sisäpaikannusavustus: Avaa
Sijainnin käyttöoikeus >

Asetukset, siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus >

> Hakuasetukset ja ota Wi-Fi- ja Bluetooth-skannaus käyttöön tai
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poista se käytöstä. Wi-Fi-verkkojen ja Bluetooth-laitteiden skannaus parantaa sisäpaikannuksen
tarkkuutta.

Tärkeiden sovellusten lukitseminen Sovelluksen
lukituksella
Sovelluksen lukituksella voit määrittää salasanan WeChatille, Alipaylle ja muille tärkeille sovelluksille.
Kun käynnistät laitteen uudelleen tai avaat laitteen näytön lukituksen, sinua pyydetään antamaan
Sovelluksen lukituksen salasana, kun aluksi avaat sovellukset. Sovelluksen lukitus parantaa yksityisten
tietojen suojausta ja estää luvattoman pääsyn laitteesi tärkeisiin sovelluksiin.
Ota Sovelluksen lukitus käyttöön: Avaa

Asetukset. Siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus

> Sovelluksen lukitus ja määritä salasana näytön ohjeiden mukaisesti. Ota Sovelluksen lukitus sitten
käyttöön sovelluksille, jotka haluat suojata. Kun aluksi avaat lukitun sovelluksen, anna salasana tai
vastaa suojauskysymykseen näytön ohjeiden mukaisesti.
Jos olet antanut sormenjäljen, jolla laitteen lukituksen voi avata, ja määrität Sovelluksen lukituksen
salasanaa ensimmäistä kertaa, voit yhdistää siihen sormenjälkesi näytön ohjeiden mukaisesti
helpottaaksesi sovellusten lukituksen avaamista.
Muuta Sovelluksen lukituksen salasanaa: Kosketa

Sovelluksen lukitusnäytössä ja kosketa

Vaihda salasana tai Vaihda salasanasuojaus muuttaaksesi Sovelluksen lukituksen salasanaa.

Parempaa tietosuojaa: suojaa yksityisyytesi
Pelkäätkö, että valokuvasi, pankkitietosi ja muut yksityiset tiedot saattavat vuotaa, jos laitteesi katoaa
tai varastetaan? Huawei-laitteessa on nyt suojaussiru luotetun pääavaimen ja näytön lukituksen
salasanan yhdessä tarjoaman suojauksen lisänä. Olivat tietosi microSD-kortilla tai sisäisessä
tallennustilassa, sillä on korkeimman tason suojaus.
Vahvempi salaus ja suojatoimet: Huawei-laitteissa on laitteistoavain, jolla ei voi purkaa tietojen
salausta niiden ollessa muualla kuin laitteessa. Salatut komponentit sisällytetään muistinhallintasiruun
luotetun pääavaimen perusteella tehostamaan laitteiston tietosuojakapasiteettia. Tämä suojaa
yksityisiä tietojasi näytön lukituksen salasanan kanssa. Kun käytät PrivateSpacea, monikäyttäjätilaa,
salattuja microSD-tiedostoja tai muita ominaisuuksia valokuvien, henkilötietojen tai muiden
henkilökohtaisten tietojen salaamiseen, tietosi salaus voidaan purkaa ainoastaan murtamalla luotettu
pääavain, näytön lukituksen salasana ja suojaussiru murretaan samanaikaisesti. Eivät kaikki laitteet tue
microSD-kortteja.
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Tietojen varmuuskopiointi: tietojen menetyksen
estäminen
Pelkäätkö koskaan, että Puhelin-laitteellasi olevat tärkeät henkilötiedot voivat tulla vahingossa
poistetuiksi tai kadota? Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti estääksesi tietojen menetyksen ja
säilyttääksesi mielenrauhan.
Puhelin -laitteen tietoja voidaan varmuuskopioida neljällä eri tavalla:
l

microSD-kortti: Jos Puhelin tukee microSD-kortteja, voit varmuuskopioida tietoja microSD-kortille
milloin tahansa. Tämä on kätevä tapa suojautua tietojen menetykseltä.

l

Laitteen sisäinen tallennustila: Voit tallentaa pienempiä tiedostoja laitteen sisäiseen muistiin.

l

USB-tallennusväline: Jos Puhelin -laitteen sisäinen tallennustila vähissä, voit kytkeä Puhelin laitteen USB-tallennusvälineeseen USB OTG -kaapelilla voidaksesi varmuuskopioida tiedot.

l

Varmuuskopiointi tietokoneelle: Voit varmuuskopioida tärkeät tiedot, kuvat ja suuret tiedostot
Puhelin -laitteelta tietokoneelle estääksesi tietojen menetyksen ja vapauttaaksesi Puhelin -laitteesi
sisäistä tallennustilaa.

Tietojen varmuuskopiointi microSD-kortille
Pelkäätkö menettäväsi tietosi järjestelmäpäivityksen yhteydessä? Haluatko siirtää tietoja vanhalta
laitteelta uudelle Puhelin -laitteelle? Jos Puhelin tukee microSD-kortteja, voit varmuuskopioida tietoja
microSD-kortille milloin tahansa. Tämä on kätevä tapa suojautua tietojen menetykseltä.
l

Eivät kaikki laitteet tue microSD-kortteja.

l

Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

l

Muista aina varmuuskopion salasana, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman
sitä.

Voit varmuuskopioida tietoja microSD-kortille avaamalla

Varmuuskopiointi, siirtymällä kohtaan

Varmuuskopio > SD-kortti > Seuraava, valitsemalla varmuuskopioitavat tiedot ja koskettamalla
Varmuuskopioi. Varmuuskopiointisalasanaa ei tarvita kuville, audio- ja videotiedostoille eikä
asiakirjoille mutta vaaditaan muun tyyppisille tiedoille. Määritä varmuuskopiointisalasana ja
suojauskysymys näytön ohjeiden mukaisesti.
Näet varmuuskopiointitiedostot Huawei\Backup -kansiossa kohdassa Tiedostot > Paikalliset > SDkortti.
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Tietojen varmuuskopiointi sisäiseen tallennustilaan
Voit varmuuskopioida Puhelin -laitteen tiedot sisäiseen tallennustilaan estääksesi tietojen menetyksen.
Suosittelemme, että sisäiseen tallennustilaan varmuuskopioidaan suhteellisen pieniä tiedostoja.
l

Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

l

Muista aina varmuuskopion salasana, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman
sitä.

Voit varmuuskopioida tietoja sisäiseen tallennustilaan avaamalla

Varmuuskopiointi, siirtymällä

kohtaan Varmuuskopio > Sisäinen tallennustila > Seuraava, valitsemalla varmuuskopioitavat
tiedot ja koskettamalla Varmuuskopioi. Varmuuskopiointisalasanaa ei tarvita kuville, audio- ja
videotiedostoille eikä asiakirjoille mutta vaaditaan muun tyyppisille tiedoille. Määritä
varmuuskopiointisalasana ja suojauskysymys näytön ohjeiden mukaisesti.
Näet varmuuskopiointitiedostot Huawei\Backup-kansiossa kohdassa Tiedostot > Paikalliset >
Sisäinen muisti.

Tietojen varmuuskopioiminen USB-tallennusvälineelle
Jos Puhelin -laitteen tallennustila on vähissä tai haluat varmuuskopioida tärkeät tiedot ulkoiselle
tallennusvälineelle, voit kytkeä Puhelin -laitteen USB-tallennuslaitteeseen USB OTG -kaapelilla, minkä
jälkeen voit varmuuskopioida tietoja. Puhelin -laitteen kanssa yhteensopiviin USB-tallennusvälineisiin
kuuluvat USB-muistitikut, kortinlukijat ja laitteet, joissa on microSD-kortti.
l

Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

l

Eivät kaikki laitteet tue microSD-kortteja.

l

Muista aina varmuuskopion salasana, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman
sitä.

Voit varmuuskopioida USB-tallennusvälieen avaamalla

Varmuuskopiointi, siirtymällä kohtaan

Varmuuskopio > USB-muisti > Seuraava, valitsemalla varmuuskopioitavat tiedot ja koskettamalla
Varmuuskopioi. Varmuuskopiointisalasanaa ei tarvita kuville, audio- ja videotiedostoille eikä
asiakirjoille mutta vaaditaan muun tyyppisille tiedoille. Määritä varmuuskopiointisalasana ja
suojauskysymys näytön ohjeiden mukaisesti.
Näet varmuuskopiointitiedostot Huawei/Backup-kansiossa kohdassa Tiedostot.

Tietojen varmuuskopiointi tietokoneelle
Onko Puhelin -laitteessasi tärkeitä tietoja, kuvia tai suuria tiedostoja? Voit varmuuskopioida tärkeät
tietosi tietokoneelle estääksesi tietojen menetyksen ja vapauttaaksesti tallennustilaa Puhelin -laitteella.
Muista aina varmuuskopion salasana, sillä et voi noutaa varmuuskopioituja tiedostoja ilman sitä.
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Asenna Huawei -sovellus tietokoneelle, ennen kuin varmuuskopioit tai palautat sillä tiedostoja Puhelin
-laitteelta.
Varmuuskopioi tietoja tietokoneelle: Kytke Puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Huawei sovellus avautuu automaattisesti tietokoneellasi. Valitse Huawei -sovelluksesta varmuuskopioitavat
tiedot ja varmuuskopioi tiedot tietokoneelle näytön ohjeiden mukaisesti.
Tuo tietoja Puhelin -laitteelle: Kytke Puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Avaa Huawei -sovellus ja
siirry tietojen palautussivulle kopioidaksesi tietoja tietokoneelta Puhelin -laitteelle. Jos
varmuuskopiotiedot on suojattu salasanalla, syötä salasana, kun sitä kysytään.
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Wi-Fi
Wi-Fi+: älykäs yhteysavustus
Wi-Fi+ yhdistää Wi-Fi-verkkoihin älykkäästi mobiilidatan kulutuksen säästämiseksi. Kun laitteesi
havaitsee tunnetun tai ilmaisen Wi-Fi-verkon, se kytkee Wi-Fin automaattisesti päälle ja yhdistää
verkkoon. Laitteesi valitsee alueelta automaattisesti optimaalisen verkon, jolla on paras Internetyhteys.

Kun olet ottanut Wi-Fi+ -ominaisuuden käyttöön, laitteesi suorittaa seuraavat toiminnot:
l

Valitse optimaalinen verkko ja yhdistä siihen automaattisesti: Valitse aiemmin käyttämäsi WiFi-verkot, ilmaiset verkot ja mobiilidataverkot ja yhdistä niihin automaattisesti, riippuen signaalin
vahvuudesta sijainnissasi.

l

Kytke Wi-Fi automaattisesti päälle ja pois päältä: Aiemmin käyttämistäsi Wi-Fi-verkoista
riippuen Wi-Fi otetaan automaattisesti käyttöön tai poistetaan käytöstä tietyissä paikoissa. Tämä
estää laitettasi etsimästä jatkuvasti uusia verkkoja.

l

Arvioi käytettävissä olevien verkkojen laatu: Arvioi käytettävissä olevat verkkoaktiivialueet ja
estä laitetta yhdistämästä automaattisesti verkkoihin, joilla ei ole Internet-yhteyttä.
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Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon
Yhdistä Wi-Fi-verkkoon säästääksesi mobiilidataa.
Estä henkilö- ja taloustietojesi luvaton käyttö olemalla aina varovainen, kun muodostat yhteyden
julkisiin Wi-Fi-verkkoihin.

Yhdistä Wi-Fiin: Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Langaton verkko ja verkot > Wi-Fi ja ota Wi-

Fi käyttöön. Valitse verkko, johon haluat yhdistää. Verkon asetukset saattavat vaatia salasanan
antamista. Suorita todennus tarvittaessa noudattamalla näytön ohjeita.
l

Päivitä Wi-Fi-aktiivialue: Kosketa Etsi etsiäksesi uudelleen käytettävissä olevia langattomia
verkkoja.

l

Lisää Wi-Fi-aktiivialue manuaalisesti: Selaa valikon loppuun, kosketa Lisää verkko… ja anna
verkon SSID ja salasana noudattamalla näytön ohjeita.

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon WPS:llä: Siirry Wi-Fi-näytössä kohtaan

> Wi-Fin lisäasetukset >

WPS-yhteys. Luo yhteys painamalla reitittimen WPS-painiketta. Kun yhdistät WPS-reitittimeen
WPS:llä, voit yhdistää verkkoon nopeasti antamatta salasanaa.

Tiedon siirtäminen Wi-Fi Directin avulla
Wi-Fi Directillä voit siirtää tietoja nopeasti Huawei-laitteiden välillä. Wi-Fi Direct on nopeampi kuin
Bluetooth eikä vaadi, että laitteiden välille on muodostettu laitepari. Se sopii paremmin suurten
tiedostojen siirtoon lyhyillä etäisyyksillä.
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Lähetä tiedostoja Wi-Fi Directillä: Avaa

Tiedostot, kosketa ja pidä lähetettävää tiedostoa ja

siirry kohtaan Lisää > Jaa > Wi-Fi Direct. Kun toinen laite havaitaan, kosketa sen nimeä
muodostaaksesi yhteyden ja aloittaaksesi tiedostonsiirron.
Vastaanota tiedostoja Wi-Fi Directillä: Ota Wi-Fi käyttöön. Kosketa Wi-Fi-asetusnäytössä
ottaaksesi havaitsemisen käyttöön. Kun saat saapuvan tiedoston kehotuksen, aloita siirto
koskettamalla Hyväksy. Vastaanotettu tiedosto tallennetaan oletuksena kohtaan Tiedostot kansiossa
Wi-Fi Direct.

Automaattinen yhdistäminen parhaaseen verkkoon ottamalla Wi-Fi+ käyttöön
Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Langaton verkko ja verkot > Wi-Fi > Wi-Fi+ ja ota Wi-Fi+

käyttöön.
Kun laite on paikassa, missä Wi-Fi-signaali on heikko, Wi-Fi+ voi siirtyä mobiilidataverkkoon
automaattisesti. Videoiden ja muiden suurten tiedostojen lataamisesta ja katselemisesta mobiilidatalla
voi koitua ylimääräisiä kustannuksia. Vältä liiallisten tiedonsiirtomaksujen kertyminen hankkimalla
sopiva tietoliikennesopimus.
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Kahden SIM-kortin hallinta
Voit ottaa SIM-kortin käyttöön tai poistaa sen käytöstä käyttötarpeittesi mukaan. Voit myös määrittää
oletus-SIM-kortin Internet-käytölle ja puheluille.
Avaa

> Langaton verkko ja verkot ja kosketa Dual SIM -asetukset. Määritä kaksi SIM-

korttiasi tarpeittesi mukaan. Käytöstä poistettua SIM-korttia ei voi käyttää soittamiseen, viestien
lähettämiseen tai Internetin käyttöön.
Ota soitonsiirto käyttöön: Ota puhelujen siirto käyttöön SIM-korttien välillä. Kun puhut
puhelua yhdellä SIM-kortilla, toiseen SIM-korttiin saapuvat puhelut voidaan välittää sillä hetkellä
käyttämällesi SIM-kortille, jotta voit päättää, haluatko vastata niihin.
Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

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

1

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2
3
4

Siirry Wi-Fi-asetusnäyttöön koskettamalla ja pitämällä pohjassa

.

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

.

Kun et tarvitse Internet-yhteyttä, ota mobiilidata pois käytöstä akun säästämiseksi ja datan
käytön vähentämiseksi.

Mobiiliverkkosi jakaminen muiden laitteiden kanssa
Onko mobiilidataa vielä jäljellä kuun lopussa? Voit jakaa sen ystäviesi kanssa.
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Voit jakaa mobiilidataa muiden laitteiden kanssa Wi-Fi-aktiivialueella, USB-kaapelilla tai Bluetoothilla.
Mobiilidatan jakaminen Wi-Fi-aktiivialueella: Avaa

Asetukset ja siirry kohtaan Langaton

verkko ja verkot > Jaettu ja kannettava yhteys > Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste > Määritä WiFi-yhteyspisteen asetukset. Määritä Wi-Fi-aktiivialueen verkon nimi, salaustyyppi ja salasana,
kosketa sitten Tallenna ja ota hotspot käyttöön voidaksesi käyttää sitä.
Pelkäätkö, että muut laitteet voivat käyttää hotspot-dataa rajattomasti? Kosketa
Asetukset-näytössä Dataraja määrittääksesi yksittäisen istunnon datarajoituksen. Kun
datanjakorajoitus täyttyy, laitteesi poistaa hotspot-jakamisen automaattisesti käytöstä.
Mobiilidatan jakaminen Bluetoothilla: Luo Bluetooth-yhteys ja muodosta laitepari, ennen kuin jaat
mobiilidataa Bluetoothilla. Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Langaton verkko ja verkot > Jaettu

ja kannettava yhteys ja ota Verkon jakaminen Bluetoothin kautta käyttöön. Kosketa Bluetoothnäytössä

laiteparin vieressä ja ota Internetyhteys käyttöön luodaksesi Internet-yhteyden ja

jakaaksesi mobiilidataa.
Mobiilidatan jakaminen USB:llä: Yhdistä laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla. Avaa
Asetukset, siirry kohtaan Langaton verkko ja verkot > Jaettu ja kannettava yhteys ja ota
Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta käyttöön jakaaksesi mobiilidataasi.
Joissain käyttöjärjestelmissä voit joutua asentamaan ohjaimia tai määrittämään asianmukaisen
verkkoyhteyden tietokoneessa ennen tämän toiminnon käyttöä. Lisätietoja on tietokoneen
käyttöjärjestelmän käyttöohjeissa.
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Älä häiritse -tilan määrittäminen
Älä häiritse -tila estää puhelut tuntemattomilta ja antaa ilmoituksen vain, kun saat puheluita ja viestejä
valituilta yhteystiedoilta.
Avaa

Asetukset ja siirry kohtaan Ääni > Ei saa häiritä. Kytke Ota käyttöön nyt-kytkin päälle,

kosketa sitten Ei saa häiritä -tila ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
l

Salli puhelut ja veistit tärkeiltä yhteystiedoilta: Valitse Salli vain prioriteettikeskeytykset ja
kosketa sitten Määritä prioriteettikeskeytykset voidaksesi määrittää, mitkä yhteystiedoit voivat
soittaa sinulle tai lähettää sinulle viestin.

l

Salli hälytyksen soittoäänet: Valitse Vain herätykset salliaksesi vain hälytyksen soittoäänet.

l

Poista käytöstä kaikki keskeytykset: Voit poistaa soittoäänet ja värinän käytöstä ja estää näytön
käynnistymisen saapuvien puheluiden, viestien ja hälytysten takia valitsemalla Älä keskeytä.
l

Voit myös pyyhkäistä alaspäin tilapalkista ja koskettaa

pikakuvakepaneelissa ottaaksesi älä

häiritse -tilan käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä nopeasti.
l

Jotkut kolmannen osapuolen sovellukset saattavat yhä soida älä häiritse -tilan ollessa käytössä.
Voit mykistää tällaisten sovellusten ilmoitukset sovelluksen asetuksista.

Aikasääntö: estä keskeytykset määrättyinä aikoina, kuten viikonloppuisin tai iltaisin. Määritä
ajanjakso ja toistoväli koskettamalla Aika ja kytke sitten Aika-kytkin päälle.
Tapahtumasääntö: Estä keskeytykset kokousten ja tapahtumien aikana. Kosketa Tapahtuma
ottaaksesi älä häiritse -tilan käyttöön kalenterin tapahtumien aikana.

Ääniasetusten määrittäminen
Kun katselet elokuvia tai pelaat pelejä, laitteesi siirtyy automaattisesti käyttämään stereoääntä
parantaaksesi äänikokemustasi. Voit myös määrittää soittoääniä ja äänimuistutuksia erilaisille
skenaarioille.
Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta: Paina äänenvoimakkuuspainiketta ja kosketa
säätääksesi soittoäänten, median, hälytysten tai puheluiden äänenvoimakkuutta.
Voit myös säätää äänenvoimakkuutta järjestelmäasetuksista. Avaa

Asetukset, kosketa Ääni

ja säädä äänenvoimakkuutta vetämällä äänenvoimakkuuden liukusäädintä.
Vaihda ääni-, värinä- ja äänettömän tilan välillä: Pyyhkäise alaspäin tilapalkista ja avaa
pikakuvakepaneeli. Kosketa

vaihtaaksesi nopeasti Ääni-, Äänetön- ja Värinä-tilan välillä.
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Ota näppäimistö- ja ilmoitusäänet käyttöön: Avaa

Asetukset ja siirry kohtaan Ääni > Lisää

ääniasetuksia, jossa voit ottaa näppäimistö- ja ilmoitusäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Aseta laite äänettömään tilaan: Ota Ääni-näytössä Hiljainen tila käyttöön. Kun olet ottanut
Hiljainen tila käyttöön, ota Värinä äänettömässä tilassa käyttöön. Nyt näyttösi käynnistyy ja laite
värisee, kun saat puhelun.
Mukauta soitto- ja ilmoitusääni: Valitse Ääni-näytöltä mukautettu soittoääni tai käytä asetusta
Ilmoitus.

Silmäystävällisen tilan käyttöönotto silmien
rasittumisen estämiseksi
Väsyvätkö silmäsi ja alkaako niitä särkeä katsottuasi Puhelin-laitetta pitkään? Silmäystävällinen tila voi
vähentää sinistä valoa tehokkaasti ja säätää näytön käyttämään lämpimämpiä värejä lievittäen siten
silmien rasitusta ja suojellen näköäsi.
Ota silmäystävällinen tila käyttöön: Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Näyttö > Silmien

mukavuus ja ota Silmien mukavuus käyttöön. Tilapalkissa näytetään silmäystävällisen tilan kuvake
. Kun silmäystävällinen tila on käytössä, sininen valo suodatetaan pois ja näytön värit vivahtavat
punaiselta.
Ota silmäystävällinen tila käyttöön ja poista se käytöstä nopeasti: Avaa ilmoituspaneeli
pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Kosketa ilmoituspaneelissa
ja ota sitten

laajentaaksesi pikavalintapaneelin

käyttöön tai poista se käytöstä.

Ota silmäystävällinen tila käyttöön tiettyyn aikaan: Voit määrittää Puhelin-laitteen ottamaan
silmäystävällisen tilan käyttöön päivittäin tietyksi ajaksi. Kun silmäystävällinen tila on poissa käytöstä,
avaa

Asetukset, siirry kohtaan Näyttö > Silmien mukavuus ja ota Aikataulu käyttöön. Valitse

sitten haluamasi Alkamisaika ja Lopetusaika.
Säädä silmäystävällisen tilan värilämpötilaa: Kun silmäystävällinen tila on käytössä, sininen valo
suodatetaan pois ja näytön värit vivahtavat hieman punaiselta. Voit säätää värilämpötilaa tarpeen
mukaan. Kun olet ottanut Silmien mukavuus -asetuksen käyttöön, voit säätää värilämpötilan
liukusäädintä viileämmälle tai lämpimämmälle näytön värille.
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Lisää näyttöasetuksia
Usein käytettyjen ominaisuuksien käyttäminen pikakuvakkeilla
Avaa usein käytettyjen ominaisuuksien pikavalikko koskettamalla ja pitämällä sovelluskuvaketta. Voit
myös luoda pikakuvakkeen koskettamalla ja pitämällä ominaisuutta ja vetämällä sen aloitusnäyttöön.
Jos kosketat ja pidät sovelluskuvaketta eikä pikakuvaketta luoda, sovellus ei tue aloitusnäytön
pikakuvakkeita.

Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö: Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta
aloitusnäytössä ja siirry sitten usein käytettyyn ominaisuuteen koskettamalla sitä. Kukin sovellus tukee
enintään neljää usein käytettyä ominaisuutta. Ne on määritetty valmiiksi sovelluksessa, eikä niitä voi
muuttaa. Voit esimerkiksi ottaa selfien koskettamalla ja pitämällä kamerakuvaketta ja koskettamalla
sitten Selfie ponnahdusvalikosta.
Pikakuvakkeiden lisääminen aloitusnäyttöön: Avaa valikko koskettamalla ja pitämällä
aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta
ja vetämällä se sitten aloitusnäyttöön. Voit esimerkiksi lisätä pikakuvakkeen kameran selfieominaisuudelle, jotta pääset nopeasti selfie-kameraan.

Näyttöasetusten muuttaminen
Vaihda kirjasinkoko ja säädä näytön kirkkaus sopimaan tarpeisiisi.
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Avaa
l

Asetukset ja kosketa Näyttö. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

Vaihda tekstin koko: Kosketa Tekstin koko ja valitse haluamasi koko.

Säädä tekstin
kokoa vetämällä
Kutista tekstiä
koskettamalla

l

Suurenna tekstiä
koskettamalla

Säätää näytön kirkkautta: Valitse kohdasta Kirkkaus kohdan Automaattinen vieressä oleva
valintaruutu. Kun tämä asetus on käytössä, laite säätää näytön kirkkauden automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan. Voit säätää kirkkautta manuaalisesti vetämällä kirkkauden
liukusäädintä tai pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkissa avataksesi ilmoituspaneelin ja päästäksesi
kirkkausasetuksiin.

l

Ota automaattinen kierto käyttöön: Ota Kierrä näyttöä automaattisesti käyttöön. Voit myös
pyyhkäistä alaspäin tilapalkista, avata pikakuvakepaneelin ja kytkeä

päälle.
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l

Säädä värilämpötilaa: Kosketa Värilämpötila. Valitse valmiiksi määritetty asetus (Oletus,
Lämmin tai Kylmä) ja ota sitten asetukset käyttöön koskettamalla OK. Voit myös koskettaa tai
vetää liukusäädintä säätääksesi värilämpötilaa manuaalisesti. Värilämpötilaa ei voi muuttaa, kun
Silmien mukavuus on käytössä.
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Muistin puhdistaja
Muistin puhdistaminen laitteen nopeuttamiseksi
Hidastuuko Puhelin ajan mittaan? Haluatko puhdistaa järjestelmämuistin mutta et ole varma, mitä
tiedostoja poistaisit? Muistin puhdistus auttaa tyhjentämään nopeasti välimuistin, ja poistamaan
suuret ja jäännöstiedostot sekä käyttämättömien sovellusten tiedostot nopeuttaaksesi järjestelmän
toimitaan ja varmistaaksesi, että Puhelin on huippukunnossa.
Kun järjestelmä hidastuu tai vapaa muisti on vähissä, Puhelimen hallinta muistuttaa puhdistamaan sen.
Voit puhdistaa Puhelin-laitteesi muistin ja vapauttaa tallennustilaa noudattamalla näytön kehotteita.
Puhdista: Skannaa ja siivoa roskatiedostot ja järjestelmävälimuistin vapauttaaksesi muistia ja sisäistä
tallennustilaa nopeasti vaikuttamatta Puhelin-laitteen toimintaan.
Syväpuhdistus: Skannaa tarpeettomat tiedostot, mukaan lukien WeChat-tiedostot, suuret tiedostot,
videot, kuvat, sovellusten jäännöstiedostot, musiikkitiedostot, tarpeettomat asennuspaketit,
käyttämättömät tiedostot ja paljon tilaa vievät tiedostot ja saa puhdistusehdotuksia skannaustulosten
perusteella. Tämä auttaa vapauttamaan tallennustilaa poistamatta vahingossa tärkeitä tiedostoja.

Ota tallennustilan puhdistus käyttöön
Laite saattaa hidastua ajan mittaan muistitilan pienentyessä. Voit vapauttaa muistia, parantaa
järjestelmän suorituskykyä ja pitää laitteen toiminnan sujuvana puhdistamalla muistin.
Avaa

Puhelimen hallinta, kosketa Puhdistaminen ja puhdista muisti ja välimuisti

skannaustulosten perusteella nopeuttaaksesi laitteesi suorituskykyä. Jos muistitilaa on liian vähän, voit
suorittaa syväpuhdistuksen vapauttaaksesi enemmän muistitilaa skannaustulosten ja
puhdistussuositusten perusteella.
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Määritä automaattinen
siivous ja päivitys

Näytä roskatiedostojen
tiedot
Siivoa roskatiedostot
Siivoa muisti huolella
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Navigointirivi ja navigointitelakka
Navigointitelakka: laitteen ohjaaminen kosketuksella
Aina, kun haluat sulkea sovelluksen tai palata aloitusnäyttöön, sinun on käytettävä laitteen alalaidassa
olevaa navigointiriviä. Nyt voit suorittaa samat toiminnot myös navigointitelakalla, mikä tekee
laitteestasi entistäkin käyttöystävällisemmän.
Palaa takaisin, palaa aloitusnäytölle tai vaihda sovellusten välillä käyttämällä valmiiksi määritettyjä
eleitä.

Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa navigointitelakalla
Jos haluat käyttää usein käytettyjä ominaisuuksia laitteellasi nopeammin, käytä navigointitelakkaa.
Avaa

Asetukset. Kosketa Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Telakointiasema ja ota

Telakointiasema käyttöön. Navigointitelakka on nyt näkyvissä näytössä. Voit vetää sen haluamaasi
paikkaan. Navigointitelakalla voi suorittaa seuraavat toiminnot:
l

Takaisin: Kosketa navigointitelakkaa kerran palataksesi yhden askeleen tai kahdesti palataksesi
kaksi askelta.

l

Aloitusnäyttö: Kosketa ja pidä navigointitelakkaa ja vapauta se sitten siirtyäksesi aloitusnäyttöön.

l

Vaihda sovellusten välillä: Voit vaihtaa sovelluksesta toiseen koskettamalla ja pitämällä
navigointitelakkaa ja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
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Kieli ja syöttötapa
Vaihda syöttötapaa
Voit vaihtaa laitteesi syöttötapaa mielesi mukaan.
Avaa

Asetukset. Siirry kohtaan Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa > Oletusnäppäimistö >

Määritä syöttötavat ja ota haluamasi syöttötapa käyttöön. Palaa kohtaan Kieli ja syöttötapa,
kosketa Oletusnäppäimistö ja valitse syöttötapa.

Huawei SwiftKey -syöttötavan käyttö
SwiftKey-syöttötapa käyttää sanan ennakointia ennakoidakseen seuraavan kirjaimen tai koko sanan,
jota todennäköisesti kirjoitat.
Poista näppäinpainalluksen värinä käytöstä: Siirry kohtaan

> Lisää > Tulo. Siirry kohtaan

Äänet ja värinä ja poista näppäinpainalluksen värinä käytöstä.
Ota monikielinen syöttö käyttöön: Siirry kohtaan

> Lisää > Kieli ladataksesi muita kieliä

syöttötavalle.

Määritä syöttötapa
Kirjoita sanoja
pyyhkäisemällä
kirjainten poikki

Siirry numeroihin
ja symboleihin

Poista teksti
Lisää välilyönti
koskettamalla, vaihda
syöttökieltä pyyhkäisemällä
vasemmalle tai oikealle

Kuvassa esitetään Amerikan englannin näppäimistön asettelu. Asettelu riippuu käytetystä kielestä.

Helppokäyttötoiminnot
Pyydä lukemaan näytön sisältö ääneen ottamalla TalkBack käyttöön
TalkBack lukee ääneen näytön sen sisällön, jota kosketat tai jonka valitset tai aktivoit. Se on
hyödyllinen työkalu, joka auttaa näkövammaisia käyttäjiä käyttämään laitettaan.

1

Asetukset ja siirry kohtaan Älykäs avustus > Helppokäyttötoiminnot > TalkBack
Avaa
avataksesi TalkBack-asetusnäytön.
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2

Ota TalkBack käyttöön ja kosketa OK. Laitteesi käynnistää opetusohjelman, kun TalkBack otetaan
käyttöön ensimmäisen kerran. Jos haluat kuunnella opetusohjelman uudelleen, kosketa
TalkBack-asetusnäyttö ja käynnistä opetusohjelma.

3

, avaa

Kosketa
ja ota Kosketuksella tutkiminen käyttöön. Kun Kosketuksella tutkiminen on
käytössä, laitteesi lukee ääneen sisällön, jota kosketat.

Miksi laitteeni alkaa yhtäkkiä lukemaan näytön sisältöä ääneen? Miten poistan tämän
ominaisuuden käytöstä? Olet saattanut ottaa TalkBackin käyttöön vahingossa. Voit poistaa
TalkBackin käytöstä painamalla virtapainiketta, kunnes laite värisee, ja koskettamalla sitten näyttöä
kahdella sormella vähintään kolme sekuntia.

TalkBack-eleiden oppiminen
TalkBack hyödyntää laitteen käyttöön erityisiä eleitä. Kun TalkBack on käytössä, laitteen käyttö vaatii
näitä eleitä.
Jos otit TalkBackin käyttöön vahingossa, voit poistaa sen käytöstä painamalla virtapainiketta,
kunnes laite värisee, ja koskettamalla sitten näyttöä kahdella sormella vähintään kolme sekuntia.
Navigoi näyttöä: Selaa valikkoluetteloa pyyhkäisemällä ylös tai alas kahdella sormella. Siirry näytöstä
toiseen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Kohteen valitseminen: Valitse kohde koskettamalla sitä yhdellä sormella (se ei avaudu). Laitteesi
lukee valitun kohteen sisällön ääneen.
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Kohteen avaaminen: Vahvista edellisen vaiheen valinta kaksoiskoskettamalla mitä tahansa näytön
osaa yhdellä sormella.

Jos esimerkiksi haluat avata kohteen Asetukset, kosketa Asetukset-kuvaketta kerran yhdellä
sormella ja kosketa sitten mitä tahansa näytön osaa kaksi kertaa.

Tekstistä puheeksi -toiston käyttäminen TalkBackin kanssa
Tekstistä puheeksi -toisto-ominaisuus voi lukea ääneen tekstiä laitteesi näytöstä. Sitä voidaan myös
käyttää TalkBack-palvelun kanssa auttamaan näkövammaisia käyttäjiä käyttämään laitettaan.
Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Älykäs avustus > Helppokäyttötoiminnot ja ota Tekstistä

puheeksi -toisto käyttöön. Määritä haluamasi kone ja puhenopeus ottaaksesi tämän ominaisuuden
käyttöön.

Värinkorjauksen käyttöönotto
Värinkorjausasetuksella laitteesi voi kompensoida värisokeuden vaikutusta.
Kun värinkorjaus on käytössä, normaalin värinäön omaavien käyttäjien voi olla vaikea nähdä
joitain värejä.
Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Älykäs avustus > Helppokäyttötoiminnot > Värikorjaus ja ota

Värikorjaus käyttöön. Kosketa Korjaustila ja valitse haluamasi värinkorjaustila.
76

Järjestelmä

Yleiset asetukset
Järjestelmän kielen vaihtaminen
Haluatko vaihtaa laitteesi järjestelmän kieltä? Se käy helposti.
Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja valitse järjestelmän

kieli. Jos et löydä kieltäsi kieliluettelosta, kosketa Lisää kieli lisätäksesi kielesi.

Järjestelmän ajan ja päivämäärän asettaminen
Jos matkustat ulkomaille tai vaihdat SIM-korttia, laite näyttää automaattisesti paikallisen mobiiliverkon
antaman ajan ja päivämäärän. Voit myös säätää aikaa ja päivämäärää manuaalisesti, muuttaa ajan
esitysmuotoa tai määrittää kaksi kelloa näytön lukitukseen.
Avaa

Asetukset ja siirry kohtaan Järjestelmä > Päivämäärä ja kellonaika. Tästä voit tehdä

seuraavat toimet:
l

Muuta aikaa ja päivämäärää: Ota Määritä automaattisesti käyttöön synkronoidaksesi laitteen
aika ja päivämäärä mobiiliverkon kanssa. Poista Määritä automaattisesti käytöstä määrittääksesi
ajan ja päivämäärän manuaalisesti.

l

Muuta aikavyöhykettä: Ota Automaattinen aikavyöhyke käyttöön synkronoidaksesi laitteen
aikavyöhyke mobiiliverkon kanssa. Poista Automaattinen aikavyöhyke käytöstä määrittääksesi
aikavyöhykkeen manuaalisesti.

l

Vaihda ajan esitysmuotoa: Ota 24-tunti aika käyttöön esittääksesi ajan 24 tunnin muodossa.
Poista 24-tunti aika käytöstä esittääksesi ajan 12 tunnin muodossa.

l

Määritä näytön lukitukseen kaksoiskellot: Jos olet ulkomailla, laite näyttää automaattisesti
paikallisen mobiiliverkon ilmoittaman paikallisen ajan ja päivämäärän. Voit näyttää kaksoiskellot
näytön lukituksessa ottamalla Kaksoiskellot käyttöön ja valitsemalla Kotikaupunki: yksi näyttää
paikallisen ajan ja toinen kotimaasi ajan.

77

Järjestelmä

Valitsemasi kaupungin
aika ja päivämäärä

Verkon antama
päivämäärä ja aika

Aseta ajastettuja käynnistyksiä ja sammutuksia
Haluatko sammuttaa laitteesi tiettyinä tunteina säästääksesi akkua ja välttyäksesi häiriöiltä?
Automaattisella käynnistys/sammutusominaisuudella voit käynnistää ja sammuttaa laitteesi
valitsemaasi aikaan.
Avaa

Asetukset, siirry kohtaan Älykäs avustus > Ajastettu virta päälle ja pois, ota Ajastettu

virran kytkentä pois ja Ajastettu virran kytkentä käyttöön ja aseta käynnistys- ja sammutusajat
sekä toistoasetukset. Laitteesi käynnistyy ja sammuu automaattisesti valitseminasi hetkinä.
Voit poistaa ajastetun käynnistyksen ja sammutuksen käytöstä poistamalla Ajastettu virran kytkentä
pois ja Ajastettu virran kytkentä käytöstä.

Ota lentokonetila käyttöön tehdäksesi lennosta turvallisemman ja
pidentääksesi akun kestoa
Pelkäätkö, että laitettasi ei ole turvallista jättää päälle lennon ajaksi? Haluatko helpon tavan pidentää
laitteen akun kestoa, kun et aio soittaa tai saada puheluita? Voit ottaa lentokonetilan käyttöön
lentääksesi turvallisesti ja pidentääksesi akun kestoa.
Noudata lennolla lentokoneen miehistön ohjeita ja joko sammuta laite tai ota lentokonetila
käyttöön.
Jos lentokonetila on käytössä, laitteesi poistaa automaattisesti käytöstä puhelut, mobiilidatapalvelut,
Bluetoothin ja Wi-Fin. Voit kuitenkin ottaa Bluetoothin ja Wi-Fin käyttöön manuaalisesti
lentokonetilassa.
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Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä pikakuvakekytkimellä: Pyyhkäise alas
tilapalkista. Kosketa ilmoituspaneelissa

avataksesi pikakuvakepaneelin ja kosketa sitten

Ota lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä Asetukset-valikosta: Avaa

.

Asetukset,

kosketa Langaton verkko ja verkot ja ota Lentokonetila käyttöön tai poista se käytöstä.
Kun olet ottanut lentokonetilan käyttöön, tilapalkkiin ilmestyy

-kuvake.

Tilien hallinnointi ja päivittäminen tilinhallinnalla
Haluatko synkronoida useita sähköpostitilejä, sovellusilmoituksia ja tallenteita useasta laitteesta ja
tietokoneesta? Laitteellasi voit hallinnoida ja päivittää useita sähköposti- ja sovellustilejä tosiajassa
monessa muussa laitteessa, kuten mobiililaitteessa, tietokoneessa ja muissa laitteissa.
l

Kolmannen osapuolen sovellusten tilejä voidaan luoda vain, jos laitteeseen on asennettu
kyseinen kolmannen osapuolen sovellus.

l

Avaa
l

Synkronoitavat tietotyypit riippuvat tilin tyypistä.
Asetukset ja kosketa Tilit. Tästä voit tehdä seuraavat toimet:

Lisää tili: Kosketa Lisää tili, valitse tilityyppi ja syötä tilin tiedot ja lisää tili näytön ohjeiden
mukaisesti.

l

Poista tili: Valitse poistettava tili ja poista se näytön ohjeiden mukaisesti.

l

Synkronoi tilit: Kosketa

, valitse Tietojen autom. synkronointi, noudata näytön ohjeita ja

kosketa sitten OK. Jos et valitse Tietojen autom. synkronointi, voit valita tilin manuaalisesti ja
synkronoida koskettamalla

.

Muistin ja tallennustilan tietojen esittäminen
Etkö ole varma, paljonko muistia ja tallennustilaa on jäljellä käytettyäsi laitetta pitkään? Voit esittää
laitteesi muisti- ja tallennustilatiedot voidaksesi seurata muistin ja tallennustilan käyttöä ja päättää,
onko aika suorittaa puhdistus.
Eivät kaikki laitteet tue microSD-kortteja.
Avaa

Asetukset ja kosketa Tallennustila nähdäksesi muistin, sisäisen tallennustilan tai microSD-

kortin käyttötiedot ja tehdäksesi seuraavia:
l

Puhdista tallennustila: Valitse Muistin puhdistaja siirtyäksesi Puhdistaminen-näytölle ja
puhdistaaksesi muistin tai vapauttaaksesi tallennustilaa yhdellä kosketuksella.

l

Vaihda oletustallennustilan sijainti: Kosketa Oletussijainti ja aseta tallennustilan oletussijainniksi
sisäinen tallennustila tai microSD-kortti.

l

Alusta microSD-kortti: Siirry kohtaan SD-kortti > Alusta > Poista tiedot ja alusta, jos haluat
poistaa kaikki tiedot microSD-kortilta. Varmuuskopioi tietosi ennen sitä estääksesi tietojen
menetyksen.
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Tutustu laitteeseesi paremmin esittämällä tuotetiedot
Voit esittää laitteesi tuotetiedot, kuten sen mallinumeron, versionumeron, IMEI-numeron,
laitteistoasetukset, tuotteen tekniset tiedot ja lainmukainen sertifikaatio, jotta voit tutustua laitteeseesi
paremmin.
Yhden SIM-kortin laitteilla on yksi IMEI-numero ja kahden SIM-kortin laitteilla kaksi IMEI-numeroa.
Näytä tuotetiedot: Siirry kohtaan

Asetukset ja kosketa Järjestelmä > Tietoja puhelimesta

esittääksesi sellaisia laitetietoja kuten mallinumero, eri versionumerot, IMEI-numero, laitteistotiedot,
tilatiedot ja lainmukainen sertifiointi.
Vaihda laitteen nimeä: Vaihda laitteen nimeä avaamalla

Asetukset ja koskettamalla

Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Laitteen nimi.

Asetuksen löytäminen nopeasti älyasetuksilla
Haluatko vaihtaa kirjasintyyliä, mutta asetusta ei löydy? Älyasetuksilla voit löytää asetuksen nopeasti.
Ne voivat myös suositella sinulle asetuksia laitekäyttösi perusteella, jolloin voit ottaa asetuksia
käyttöön ja poistaa niitä käytöstä yhdellä vaiheella.
Avaa

Asetukset. Laite suosittelee sinulle asetuksia laitekäyttösi perusteella. Voit myös kirjoittaa

hakuriville hakusanan tai synonyymin, niin laite näyttää kaikki siihen liittyvät asetukset.

Hae asetuksia
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Online-päivityksen suorittaminen
Laite pyytää sinua lataamaan ja asentamaan järjestelmäpäivityksen, kun uusi versio on saatavilla.
Online-päivitysominaisuudella voit päivittää laitteen nopeasti ja turvallisesti.
l

Tarkista ennen online-päivitystä, että laite on yhteydessä Internetiin. Online-päivityksiin
tarvitaan Internet-yhteys. Päivitä laite Wi-Fi-verkon kautta välttääksesi tarpeettomat
datamaksut.

l

Varmista, että laitteen akussa on vähintään 30 % varausta päivityksen ajaksi.

l

Älä asenna laitteisto-ohjelmisto- ja järjestelmäpäivityksiä valtuuttamattomilla kolmannen
osapuolen ohjelmistoilla. Muutoin laite saattaa lakata toimimasta tai paljastaa henkilötietosi.
Parhaat tulokset saavutetaan päivittämällä järjestelmä online-päivitysominaisuudella tai viemällä
laite lähimpään Huawei-huoltoliikkeeseen.

l

Varmuuskopioi tietosi aina ennen laitteen päivittämistä, jotta et menetä tietoja.

l

Jotkut kolmannen osapuolen sovellukset eivät välttämättä ole yhteensopivia uuden
järjestelmäversion kanssa (kuten verkkopankkisovellukset tai pelit). Odota, että kolmannen
osapuolen sovelluksesta julkaistaan uusi versio.

1

Avaa

2

Siirry kohtaan Järjestelmä > Järjestelmäpäivitys > Etsi päivityksiä.

Asetukset.

l

Kun järjestelmä löytää uuden päivityksen, siirry kohtaan Uusi versio > Pikapäivitys.

l

Jos järjestelmä ilmoittaa olevansa ajan tasalla, siirry kohtaan

> Lataa uusin täysi paketti.

Kun järjestelmä löytää uuden päivityksen, siirry kohtaan Uusi versio > Pikapäivitys.
Järjestelmän päivitys saattaa viedä jonkin aikaa. Älä käytä laitetta päivityksen aikana. Laite käynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun päivitys on suoritettu.
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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.

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

ATU-L11:
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC
Forum, Inc. in the United States and in other countries.

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

Malli: ATU-L11
ATU-L21
ATU-L22
ATU-LX3
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