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Jännittäviä ominaisuuksia

Ajankohtaisia käyttövinkkejä

Avaa lukitus nostamalla

Avaa Asetukset ja siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus. Kun

rekisteröit kasvotietoja, valitse Ota nostaminen käyttöön laitteen herättämiseksi ja valitse Face

Unlock -tavaksi Suora lukituksen avaus. Kun asetukset on valittu, voit yksinkertaisesti nostaa

Tabletti-laitteen avataksesi näytön lukituksen ilman salasanaa tai sormenjälkeä.

Jos et valinnut Ota nostaminen käyttöön laitteen herättämiseksi rekisteröidessäsi kasvotietoja,

voit määrittää tämän ominaisuuden myöhemmin: Avaa Asetukset, siirry kohtaan Tietosuoja ja

turvallisuus > Kasvojentunnistus ja valitse Face Unlock -tavaksi Suora lukituksen avaus. Avaa

sitten Asetukset, siirry kohtaan Älykäs avustus > Pikakuvakkeet ja eleet > Pysy hereillä -

näyttö ja valitse Herätä nostamalla.

Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla

Kun haluat sulkea sovelluksen tai palata aloitusnäyttöön, sinun on käytettävä laitteen alalaidassa

olevaa navigointiriviä. Voit ottaa käyttöön telakointiasemaominaisuuden laitteessasi välttääksesi

navigointipainikkeiden käytön ja voidaksesi käyttää laitettasi mukavasti yhdellä kädellä.

Avaa Asetukset. Siirry kohtaan Järjestelmä > Järjestelmänavigointi > Navigointinäppäin , ja

ota Navigointinäppäin käyttöön. Telakointiasema on nyt näkyvissä näytössä. Voit vetää sen

haluamaasi paikkaan. Telakointiasemalla voi suorittaa seuraavat toiminnot:

l Takaisin: Kosketa telakointiasemaa kerran palataksesi yhden askeleen tai kahdesti palataksesi kaksi

askelta.

l Aloitusnäyttö: Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja vapauta se sitten siirtyäksesi aloitusnäyttöön.

l Näytä taustasovellukset: Kosketa ja pidä telakointiasemaa ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle

nähdäksesi taustalla käynnissä olevat sovellukset.

Hallitse puhelintasi

Ota käyttöön muistin puhdistus

Laitteesi voi hidastua ajan mittaan, kun tallennustilasi vähenee. Käytä Muistin puhdistusta

vapauttamaan muistia, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pitämään laitteen toiminnan

sujuvana.

Avaa Taulutietokoneen hallinta, ja kosketa sitten kohtaa Puhdistaminen puhdistaaksesi muisti

ja välimuisti optimoidaksesi suorituskyky. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus

vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.
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Eleet ja käyttö

Älykäs tunnistus

HiVision: Aloita etsintä oppiaksesi lisää

Haluatko säilyttää terveellisen ruokavalion ja pysyä kunnossa? Haluaisitko ymmärtää vieraita merkkejä,

liikennemerkkejä ja ravintoloiden ruokalistoja, kun matkustat ulkomailla? Haluatko nopeasti saada

tuotetietoja vertailua ja nopeampaa ostamista varten? Käytä HiVisionia tehdäksesi kaikki nämä

nopeasti ja helpommin.

HiVision voi auttaa sinua seuraavilla ominaisuuksilla:

l Etsi ruokia: Voit skannata ruokia määrittääksesi painon, kalorit ja ravitsemustiedot.

l Tunnista kohteita: Etsi tunnistaaksesi liikennemerkkejä tai kuuluisia maalauksia. Sinulle luodaan

kortti maalaukseen liittyvistä maantieteellisen sijainnin tiedoista.

l Tee ostoksia: Etsi esineitä, joista haluat saada ostosuosituksia.

l Käännä: Etsi vieraskielisiä sanoja tai fraaseja saadaksesi nopea verkkokäännös. Se tekee ulkomailla

matkustamisestasi helppoa.

l Etsi koodeja: Etsi QR-koodeja tai viivakoodeja lisätäksesi yhteystietoja tai saadaksesi tuotetietoja.

l Tämä ominaisuus vaatii internet-yhteyden kohteiden tunnistamiseksi, koodien skannaamiseksi,

ruuan kalorien määrittämiseksi, ostosten tekemiseksi ja kääntämiseksi.

l Tätä ominaisuutta tuetaan vain joissakin maissa ja alueilla.

Etsi ruokia kaloritietoja varten

Oletko koskaan miettinyt, kuinka voisit valita terveellisiä ruokia ja pysyä hoikkana? Etsi ruokia ja hae

painoa, kaloreita ja ravintotietoja koskevat tiedot käyttämällä HiVisionia.

Toimiakseen tämä palvelu vaatii internet-yhteyden. Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon välttääksesi

tarpeettomat datayhteyskustannukset.

Kokeile seuraavasti:

1 Kun laitteesi lukitus on avattu, pyyhkäise alas aloitusnäytön keskiosassa, ja kosketa  avataksesi
kohteen HiVision.

2 Kosketa HiVision-näytöllä kohtaa , ja varmista, että ruoka on kehyksen keskellä, niin paino,
kalorit ja ravitsemustiedot näytetään.

HiTouch: Lue lisää

HiTouch tarjoaa sinulle lisätietoja tuotteista, joita katsot laitteellasi.

1 Ottaaksesi käyttöön HITouchin, siirry kohtaan Asetukset > Älykäs avustus > HiTouch ja ota
käyttöön HiTouch.

2 Levitä kahta sormea kuvassa tai QR-koodissa ottaaksesi käyttöön ominaisuuden HiTouch.
Tuotteita suositellaan kuvien perusteella. Voit valita suositellun tuotteen tullaksesi
uudelleenohjatuksi kolmannen osapuolen sovellukseen lisätietoja varten. .
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Tätä ominaisuutta tuetaan vain joissakin maissa ja alueilla.
Eleet ja käyttö
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Aloitusnäyttö

Navigointirivin asettelun määrittäminen
Navigointirivillä voit siirtyä kätevästi aloitusnäyttöön, palata edelliselle sivulle, poistua sovelluksesta ja

näyttää äskettäin käytetyt sovellukset.

Navigointirivin asettelun määrittäminen: avaa Asetukset, siirry sitten kohtaan Järjestelmä >

Järjestelmänavigointi > Navigointi kolmella näppäimellä > Asetukset, ja valitse

navigointinäppäinyhdistelmä sekä ota käyttöön tai poista käytöstä Piilota navigointinäppäimet

käyttötapojesi perusteella.

 

l Takaisin-näppäin: Palaa edelliselle sivulle tai sulje sovellus koskettamalla tätä. Sulje

näyttönäppäimistö syöttäessäsi tekstiä koskettamalla tätä.

l Aloitusnäyttö-näppäin: Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla.

l Viimeisimmät-näppäin: Avaa äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo koskettamalla tätä. Ota

jaetun näytön tila käyttöön koskettamalla ja pitämällä sitä pohjassa.

l Ilmoitusnäppäin: Avaa ilmoituspaneeli koskettamalla tätä.

Poista käytöstä sovellusilmoitukset

Avaa Asetukset ja kosketa Ilmoitukset. Täältä voit tehdä seuraavat toimet:

l Estä ilmoitukset sovelluksesta: Valitse sovellus, ja poista sitten käytöstä Salli ilmoitukset.

l Estä ilmoitukset useista sovelluksista: Kosketa kohtaa Eräasetuksien hallinta, poista sitten

Kaikki käytöstä.

Voit estää ilmoitukset sovelluksesta myös avaamalla ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä tilapalkista

alas, koskettamalla ja pitämällä sovellusilmoitusta ja poistamalla sitten valinnan Salli ilmoitukset

käytöstä.
4



Aloitusnäytön hallinta

Aloitusnäytön kuvakkeiden hallinnointi

Siirrä sovelluskuvake tai kansio: Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sovellus- tai kansiokuvaketta,

kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten haluamaasi kohtaan aloitusnäytöllä.

Poista sovelluskuvake: Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sen sovelluksen kuvaketta, jonka asennuksen

haluat poistaa, kunnes laitteesi värisee, ja kosketa sitten kohtaa Poista.

Järjestelmän normaalin toiminnan varmistamiseksi joidenkin esiasennettujen

järjestelmäsovellusten asennusta ei voida poistaa.

Lukitse aloitusnäytön asettelu: Avaa Asetukset, siirry kohtaan Aloitusnäyttö ja taustakuva

> Aloitusnäytön asetukset, ja ota käyttöön Lukitse asettelu.

Luo kansio: Kosketa ja pidä aloitusnäytöllä sovelluskuvaketta, kunnes laitteesi värisee. Vedä se sitten

toisen sovelluskuvakkeen päälle. Nämä kaksi kuvaketta sijoitetaan uuteen kansioon.

Poista kansio: Avaa kansio, kosketa kohtaa , poista kaikkien sovellusten valinta, ja kosketa sitten

kohtaa OK. Kansio poistetaan ja kaikki kansion sovelluskuvakkeet siirretään aloitusnäytöllesi.

Nimeä kansio uudelleen: Avaa kansio, ja kosketa kansion nimeä syöttääksesi uuden nimen.

Lisää tai poista sovelluskuvakkeita kansiosta: Avaa kansio, ja kosketa kohtaa . Valitse

sovellukset, jotka haluat lisätä kansioon, poista niiden valinta, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten

kohtaa OK.

Toinen tapa poistaa sovelluskuvake kansiosta on koskettaa ja pitää kuvaketta kansiossa, kunnes

laite värisee, ja vetää se sitten tyhjään kohtaan aloitusnäyttöä.

Aloitusnäytön hallinnointi

Onko aloitusnäytössä liikaa kuvakkeita? Voit lisätä uuden sivun aloitusnäyttöön ja mukauttaa sen

mieleiseksesi.

Nipistä aloitusnäytöllä sormesi yhteen siirtyäksesi aloitusnäytön muokkaustilaan. Voit tehdä seuraavia:

l Lisää uusi näyttösivu: Kosketa kohtaa  näytön oikealla tai vasemmalla puolella lisätäksesi

uuden näyttösivun.

l Poista tyhjä näyttösivu: Kosketa kohtaa  poistaaksesi sivun.

Aloitusnäytön sivuja, joilla on sovelluskuvakkeita tai pienoissovelluksia, ei voi poistaa.

l Muuta näyttösivun sivujärjestystä: Kosketa ja pidä aloitusnäyttöä, jonka haluat siirtää, ja vedä se

haluttuun kohtaan.

l Aseta oletusaloitusnäyttösivu: Kosketa  aloitusnäytön yläosassa asettaaksesi valitun

näyttösivun oletus-aloitusnäyttösivuksesi.

Aloitusnäyttö
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Aloitusnäytön taustakuvan valitseminen

Oletko kyllästynyt oletustaustakuviin? Mukauta aloitusnäyttösi asettamalla haluamasi valokuva

aloitusnäytön taustakuvaksi.

Avaa Asetukset ja mene sitten kohtaan Aloitusnäyttö ja taustakuva > Taustakuvat. Voit

suorittaa seuraavat toiminnot:

Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi: Kosketa Galleria tai valitse esiasetettu taustakuva

laitteelta ja valitse sitten Näytön lukitus, Aloitusnäyttö tai Molemmat seuraamalla näytön ohjeita.

Aseta valokuva Galleriasta taustakuvaksi: Onko sinulla loistava valokuva, jonka haluat asettaa

taustakuvaksi? Avaa kohdassa Galleria haluamasi valokuva, mene kohtaan  > Aseta >

Taustakuva ja aseta valokuva aloitusnäytön taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaan.

Aloitusnäytön widgetien hallinnointi

Haluatko lisätä avausnäytöllesi nopeasti widgetejä, kuten näytön lukitus, säätila, kello, yhteystiedot tai

kalenteri? Voit siistiä aloitusnäyttöäsi ja tehdä käyttökokemuksestasi helpomman lisäämällä, siirtämällä

tai poistamalla aloitusnäytön widgetejä.

Lisää widgetejä: Nipistä aloitusnäytöllä sisään tyhjää kohtaa. Kosketa Widgetit, kosketa ja pidä

widgetiä ja vedä se aloitusnäytön tyhjälle alueelle, tai kosketa haluamaasi widgetiä.

Tarkista, että aloitusnäytössä on riittävästi vapaata tilaa widgetille. Jos tila ei riitä, lisää tyhjä

aloitusnäytön sivu tai vapauta tilaa nykyiseltä aloitusnäytön sivulta.

Widgetien poistaminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee, ja valitse

sitten Poista.

Widgetien siirtäminen: Kosketa ja pidä widgetiä aloitusnäytöllä, kunnes laite värisee. Vedä widget

mihin tahansa näytön kohtaan.

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 Aloitusnäyttö ja taustakuva > 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, kunnes laite värisee ja vedä se haluttuun kohtaan

aloitusnäytössä.

Aloitusnäyttö
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Yhteystiedot

Yhteystietojen jakaminen sähköisillä käyntikorteilla

Jaa käyntikorttisi: Avaa Yhteystiedot ja kosketa Oma kortti asettaaksesi profiilikuvasi ja

syöttääksesi nimesi, työosoitteesi, puhelinnumerosi ja muut tiedot. Kosketa sitten , jolloin laite luo

automaattisesti QR-koodin käyntikorttiisi. Voit jakaa käyntikorttisi suoraan QR-koodin avulla. Voit

myös koskettaa , valita jakotavan ja jakaa noudattamalla näytön ohjeita.

 

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.
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Yhteystietojen hallinta

Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Kun vaihdat uuteen laitteeseen, sinun on siirrettävä olemassa olevat yhteystietosi.

SIM-kortteja ei tueta vain-Wi-Fi-tableteissa.

Avaa Yhteystiedot, siirry kohtaan  > Asetukset > Tuonti/vienti, ja valitse sitten joku

seuraavista:

l Tuo yhteystietoja: Valitse Tuo tallennustilasta, Tuo Bluetoothilla, tai Tuo kohteesta SIM ja

noudata näytön ohjeita.

l Vie yhteystietoja: Valitse Vie tallennustilaan, Jaa yhteystiedot, tai Vie kohteeseen SIM ja

noudata näytön ohjeita. Oletusarvoisesti .kohteen Vie tallennustilaan kautta viedyt vcf-tiedostot

tallennetaan laitteesi sisäisen tallennustilan juurihakemistoon. Voit tarkastella vietyjä tiedostoja

avaamalla kohdan Tiedostot.

Yhteystietojen hallinta

Yhteystiedot-sovellus sisältää monia toimintoja yhteystietojen hallintaan. Yksinkertaista

yhteystietoluetteloasi katselemalla yhteystietoja vain laitteestasi tai SIM-kortilta. Suosikkiyhteystiedot

löytääksesi ne helposti.

Yhdistä yhteystietojen kopiot: Käytä Yhdistä yhteystietojen kopiot-toimintoa yhdistääksesi

yhteystietojen kaksoiskappaleet. Siirry yhteystietoluettelonäytöstä kohtaan  > Asetukset >

Järjestä yhteystiedot > Yhdistä yhteystietojen kopiot. Valitse yhteystiedot, jotka haluat yhdistää,

ja kosketa Yhdistä.

Näytä eri tilien yhteystiedot: Siirry yhteystietoluettelonäytöltä kohtaan  > Asetukset >

Yhteystietojen asettelu, ja valitse tilit, joilta haluat näyttää yhteystietoja. Voit myös tehdä seuraavat

toimet:

l Ota käyttöön yksinkertainen näkymä: Siirry kohtaan  > Asetukset > Yhteystietojen

asettelu, ja ota käyttöön Yksinkertainen näkymä.

l Näytä yhteystietojen tallennustila: Siirry kohtaan  > Asetukset > Yhteystietojen asettelu.

Tilit-alue näyttää SIM-korttisi tallennustilan kokonaismäärän ja käytettävissä olevan osan.

Poista yhteystietoja: Kosketa ja pidä yhteystietoluettelossa merkintää, jonka haluat poistaa, ja

kosketa sitten Poista. Poistaaksesi yhteystietoja eränä, siirry kohtaan  > Asetukset > Järjestä

yhteystiedot > Poista useita yhteystietoja, valitse merkinnät, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten

kohtaa .

Yhteystiedot
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Soittaminen

Peruspuhelutoiminnot

Hätäpuheluiden soittaminen

Jos hätätilanteessa puhelimesi on päällä ja se on jonkin verkon alueella, hätäpuheluja voidaan soittaa,

vaikka näyttö on lukittu tai oman operaattorin verkkoa ei ole.

Äänipuheluita ei tueta tableteissa, joissa on vain Wi-Fi.

Hätäpuheluominaisuus on paikallisten määräysten ja internet-palveluntarjoajasi alainen.

Verkkoympäristön tekijät voivat vaikuttaa hätäpuhelun toimintaan. Älä luota hätätilanteessa

laitteeseesi ainoana kommunikointitapana.

Avaa  Puhelin tai kosketa kohtaa Hätäpuhelu lukitusnäytöllä, syötä paikallinen hätänumero, ja

kosketa kohtaa . Vahva mobiilikenttä ja internet-yhteys sijaintipalvelut käytössä mahdollistavat

sijaintitiedon näyttämisen laitteessasi viitetiedoksi.

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.

Äänipuheluita ei tueta tableteissa, joissa on vain Wi-Fi.

Avaa  Puhelin , siirry kohtaan  > Asetukset > Lisää ja ota Koputus käyttöön. Kun saat

toisen puhelun, vastaa puheluun ja laita ensimmäinen puhelu pitoon koskettamalla . Voit vaihtaa

puheluiden välillä koskettamalla  tai pidossa olevaa puhelua puheluluettelosta.

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.

Ulkomaan verkkovierailun käyttöönotto rajattoman kommunikaation
takaamiseksi

Kun matkustat ulkomaille työ- tai lomatarkoituksissa, voit soittaa puheluita laitteesi verkkovierailun

ollessa käytössä tarvitsematta valita maakoodia.
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1 Ota yhteyttä operaattoriisi ulkomaan puhelu- tai verkkovierailupalvelun aktivointia varten.

2 Avaa  Puhelin tai Yhteystiedot ja soita puhelu.

Soittaminen

10



Kamera

Kameran perustoiminnot

Käytä Apuruudukkoa kuviesi koostamiseen

Vältä kierrettyjä ja keskeltä poikkeavia kuvia. Käytä kamerasi apuruudukko-ominaisuutta auttamaan

täydellisen kuvan kohdistamisessa.

Avaa Kamera, kosketa kohtaa  siirtyäksesi Asetukset-näytölle, ja ota käyttöön Kameran

ruudukko. Ruudukon viivat näkyvät nyt, kun otat valokuvia. Ruudukon neljä leikkauspistettä ovat

kuvan tarkennusalueet. Aseta kuvasi kohde johonkin leikkauspisteistä saadaksesi aikaan hyvän

koosteen.

 

Valomaalaustila

Kaupungin valojen kuvaaminen Takavalojen jäljet -ominaisuudella

Takavalojen jäljillä voit tuottaa taiteellisia valokuvia autojen takavaloista yöllä.
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l Saat parhaat tulokset kuvaamalla jonkun matkan päästä ja hieman kohteen yläpuolelta.

Varmista, että auton ajovalot eivät osoita suoraan kameraan, sillä tällöin kuva voisi ylivalottua.

l Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.

Avaa Kamera > Lisää > Valomaalaus > Liikenneväylät. Pidä laitetta vakaasti ja aloita

kuvaaminen koskettamalla . Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Kun olet valmis, kosketa .

 

Valokuvioiden luominen Valograffiti-ominaisuudella

Valograffitilla voit luoda kuvioita tai kirjoittaa sanoja liikuttamalla valonlähdettä kameran edessä.

l Etsi pimeä paikka etäällä muista valonlähteistä ja varmista, että kohteen siluetti ei ole näkyvissä.

Valitse sopivan kirkas ja värinen valonlähde, kuten pieni taskulamppu tai valotikku.

l Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.

Avaa Kamera > Lisää > Valomaalaus > Valograffiti. Pidä laitetta vakaasti ja aloita kuvaaminen

koskettamalla . Etsimessä näytetään kuvan esikatselu. Kun olet valmis, kosketa .

 

Kamera

12



Tallenna jokia ja vesiputouksia samettisella vedellä

Samettisen veden ominaisuudella voit tallentaa samettisen pehmeitä kuvia vesiputouksista ja joista.

l Tämä ominaisuus toimii parhaiten virtaavassa vedessä tai vesiputouksessa, jossa on paljon

vettä.

l Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.

Siirry kohtaan Kamera > Lisää > Valomaalaus > Silkkinen vesi. Pidä laitteesi vakaana, ja

kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvauksen. Kuvan esikatselu näytetään etsimessä. Kosketa

kohtaa , kun olet valmis.

 

Kamera
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Tähtien kuvaaminen Tähtiväylät-ominaisuudella

Tähtiväylät mahdollistaa sinulle kuvata tähtien liikkeen yötaivaalla.

l Parhaiden tulosten saamiseksi valitse selkeä yö ja paikka, jossa ei ole valosaastetta ja näkymä

taivaalle on avoin.

l Aseta laite kiinteällä pinnalla olevaan kolmijalkaan, siten ettei se liiku valotuksen aikana.

Siirry kohtaan Kamera > Lisää > Valomaalaus > Tähtiväylät. Pidä laitteesi vakaana, ja kosketa

sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvauksen. Kuvan esikatselu näytetään etsimessä. Kosketa kohtaa ,

kun olet valmis.

Kamera
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Galleria

Järjestele albumeja
Lisää albumi: Albumit-välilehdeltä kosketa kohtaa Lisää albumi, nimeä albumi, ja kosketa sitten

kohtaa OK. Valitse kuvat tai videot, jotka haluat lisätä.

Siirrä valokuvia ja videoita: Voit helpottaa hallinnointia ja selaamista siirtämällä valokuvia ja videoita

eri albumeista saamaan albumiin. Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, jonka haluat siirtää, kunnes

 tulee näkyviin, ja valitse sitten kaikki valokuvat ja videot, jotka haluat siirtää. Kosketa kohtaa 

valitaksesi halutun albumin. Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisissä albumeissaan.

Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin: Lisää valokuvia tai videoita suosikkeihin, jotta niitä on

helpompi katsella. Avaa valokuva tai video, jonka haluat lisätä Omat suosikit-albumiin, ja kosketa

sitten kohtaa . Suosikeiksi merkityt valokuvat ja videot pysyvät alkuperäisissä albumeissaan, ja

niiden pikkukuvassa on -kuvake.

Poista valokuvia ja videoita: Kosketa ja pidä valokuvaa tai videota, kunnes -kuvake tulee

näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat poistaa, ja siirry sitten kohtaan  > Poista. Poistetut kuvat ja

videot pysyvät jonkin aikaa Äskettäin poistettu -albumissa, ennen kuin ne poistetaan pysyvästi.

Ennen poistoa jäljellä olevat päivät merkitään valokuviin. Poistaaksesi käsin valokuvan tai videon

pysyvästi, kosketa ja pidä sen pikkukuvaa, ja siirry sitten kohtaan  > Poista.

Palauta poistettuja valokuvia ja videoita: Äskettäin poistettu -albumissa kosketa ja pidä

valokuvaa tai videota, kunnes -kuvake tulee näkyviin. Valitse kohteet, jotka haluat palauttaa, ja

kosketa kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa. Jos alkuperäinen albumi on

poistettu, luodaan uusi.
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Sähköposti

Sähköpostitilien hallinnointi
Voit hallita Huawei-laitteellasi useita sähköpostitilejä samanaikaisesti.

Avaa Sähköposti. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

l Tarkista sähköpostit: Kun olet näytössä Saapuneet, kosketa  ja valitse sähköpostitili, jotta

näet 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 ja pitämällä sähköpostia siirtyäksesi sähköpostin hallintanäyttöön,

valitsemalla sähköpostit ja koskettamalla .

l 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.

l Hae sähköposteja: Kosketa sähköpostiluettelonäytössä hakuriviä ja kirjoita hakusana, kuten

sähköpostin aihe tai sisältö.

l Lisää useita sähköpostitilejä: Siirry kohtaan  > Asetukset > Lisää tili, valitse sähköpostin

palveluntarjoaja ja anna tietosi.

l Vaihda sähköpostitilistä toiseen: Kosketa tilinäytössä  ja vaihda sitten tiliä koskettamalla tilin

nimeä.

l Määritä sähköpostitilejä: Siirry tilinäytössä kohtaan  > Asetukset, valitse tili ja aseta Tilin

nimi, Oletustili ja Poista tili.
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Apuohjelmat

Tarkista ruutuaikasi
Digitaalinen saldo mahdollistaa sen, että voit tarkistaa sovelluksen käytön, auttaa sinua hallitsemaan

ruutuaikaasi, ja opastaa sinut terveellisempiin laitteen käyttötapoihin.

Tarkistaaksesi laitteesi käytön, avaa Asetukset, ja siirry kohtaan Digitaalinen saldo > Lisää.

Tarkista tämän päivän ruutuaikasi: Kosketa kohtaa Tänään, ja voit tarkistaa ominaisuudet

Ruutuaika, Sovelluksen käyttö, Lukituksen poistot.

Tarkista viimeisten seitsemän päivän ruutuaika: Kosketa kohtaa Viimeiset seitsemän päivää, ja

tarkista sitten ominaisuudet Ruutuaika, Sovelluksen käyttö, Lukituksen poistot.
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Laitteen yhdistäminen

Laitteen yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin
Yhdistä laite Bluetoothilla Bluetooth-kuulokesettiin ja auton Bluetoothiin, jotta voit navigoida ja

kuunnella musiikkia ajaessasi. Voit myös yhdistää laitteen puettaviin Bluetooth-laitteisiin, jotta voit

tallentaa ja hallinnoida kuntotietoja. Bluetooth-laitteiden yhdistäminen laitteeseen ei kasvata

virrankulutusta merkittävästi.

 

AM

FM

Huawei-laitteiden käyttämät Bluetooth-protokollat ja niiden toiminnot:

HFP, HSP Puheluiden soittaminen

A2DP Toista musiikkia

AVRCP Hallitse musiikin toistoa

OPP Siirrä tiedostoja

PBAP Synkronoi yhteystiedot

MAP Synkronoi tekstiviestit

HID Käytä Bluetooth-näppäimistöjä ja -hiiriä
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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 . Avaa

Bluetooth-asetusnäyttö koskettamalla ja pitämällä .

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 , jolloin näytetään ohjeet siitä, miten

Bluetooth-yhteys muodostetaan autojärjestelmien, kuulokesettien, puettavien laitteiden, puhelinten,

taulutietokoneiden ja tietokoneiden kanssa.

Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä
Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja siirrä tietoja.

USB-yhteystilan valinta

Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Sitten voit valita oletuksena käytettävän yhteystavan. Voit

siirtää valokuvia ja tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä tai ladata laitteen tietokoneeseen liitetyn

USB-yhteyden kautta.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista, kosketa Asetukset > Kosketa

lisäasetuksia varten sitten ja valitse laitteen ja tietokoneen välinen yhteystapa.

l Siirrä valokuvia: Valokuvien siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä.

l Siirrä tiedostoja: Tiedostojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä.

l Vain lataus: Lataa laite USB-kaapelin avulla.

l MIDI-koskettimet: Käytä laitettasi MIDI-syöttölaitteena ja toista musiikkia tietokoneellasi.

Datan siirtäminen USB-portin kautta

Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla siirtääksesi dataa ja suorittaaksesi muita tehtäviä.

l Siirrä tiedostoja: Media Transfer Protocol (MTP) on mediatiedostoille tarkoitettu

tiedonsiirtoprotokolla. Tällä yhteystavalla voit siirtää tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä. Asenna

ensin tietokoneeseen Windows Media Player 11 tai uudempi.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi Siirrä

tiedostoja. Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Kun asennus on valmis, napsauta

Laitteen yhdistäminen
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tietokoneessa uuden aseman kuvaketta katsoaksesi laitteessasi olevia tiedostoja. Voit käyttää

Windows Media Playeria laitteesi mediatiedostojen katseluun.

l Siirrä kuvia: Picture Transfer Protocol (PTP) -protokollalla voidaan siirtää kuvia. Tällä yhteystavalla

voit ladata ja jakaa valokuvia laitteen ja tietokoneen välillä.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi Siirrä

valokuvia. Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Kun asennus on valmis, napsauta

tietokoneessa uuden aseman kuvaketta katsoaksesi laitteessasi olevia kuvia.

l Siirrä MIDI-tietoja laitteeseen: MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on elektronisten

instrumenttien valmistajien kehittämä äänimuodon teollisuusstandardi musiikin säveltämiseen.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja aseta sitten USB-yhteystavaksi MIDI-

koskettimet. Voit sitten vastaanottaa ja käsitellä laitteellasi muiden laitteiden lähettämiä MIDI-

viestejä.

Yhden kosketuksen tulostus Huawei Share -

sovelluksella
Miten voin nopeasti tulostaa matkakuvia, työtiedostoja ja lasten kotitehtäviä laitteellani? Koe helppo

tulostus yhdellä kosketuksella Huawei Share -sovelluksen avulla.

l Huawei Share tukee nyt kuvien ja PDF-tiedostojen yhden kosketuksen tulostusta.

l Nähdäksesi luettelon tuetuista tulostimista, kosketa kohtaa Lue lisää Huawei Share -osiossa

(käytä tätä osiota koskettamalla Jaa-kuvaketta kuvassa tai PDF:ssä, jonka haluat jakaa),

pyyhkäise näytöllä vasemmalle, ja kosketa sitten kohtaa Mitä tulostimia tuetaan? nähdäksesi

luettelon.

Huawei Sharen yhden kosketuksen tulostusominaisuus on kätevä ja helppokäyttöinen. Aloittaaksesi

sen käyttämisen, pyyhkäise tilapalkista alaspäin näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet, ja ota käyttöön

Huawei Share, ja noudata sitten alla annettuja vaiheita muodostaaksesi laiteparin erilaisten

tulostimien kanssa:

l Wi-Fi-tulostin/Wi-Fi-suoratulostus:

1 Kytke tulostin päälle ja varmista, että se on yhteydessä samaan verkkoon kuin laitteesi, tai että
Wi-Fi Direct on käytössä.

2 Esikatsele tiedostoa, jonka haluat tulostaa laitteeltasi, ja kosketa sitten kohtaa Jaa. Kun tulostin
on löydetty, kosketa sen nimeä ja säädä asetuksia esikatselunäytöllä. Sitten kosketa vain kohtaa
TULOSTA tulostaaksesi sen.

l Bluetooth-tulostin: Kytke tulostin päälle, esikatsele tiedostoa, jonka haluat tulostaa laitteeltasi, ja

kosketa sitten kohtaa Jaa. Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä ja säädä asetuksia

esikatselunäytöllä. Sitten kosketa vain kohtaa TULOSTA tulostaaksesi sen.

Kun muodostat laiteparia Bluetooth-tulostimen kanssa ensimmäistä kertaa, niin aloita

varmistamalla, että laitteesi löytää tulostimen, ja paina sitten tulostimen virtapainiketta 1

sekunnin ajan varmistaaksesi onnistuneen laiteparin muodostamisen.

Laitteen yhdistäminen
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Turvallisuus ja tietosuoja

Face Unlock

Poista kasvotiedot

Jos et enää käytä Face Unlockia tai haluat syöttää kasvotietosi uudelleen, voit poistaa nykyiset

kasvotiedot.

Avaa Asetukset, siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus, noudata

näytön ohjeita ja anna lukitusnäytön salasana. Kosketa sitten Poista kasvotiedot ja noudata näytön

ohjeita poistaaksesi nykyiset kasvotietosi.

l Kasvotiedot poistetaan, jos palautat kaikki asetukset, palautat laitteesi tehdasasetuksiin tai

poistat salasanasi.

l Kasvotietoja ei poisteta verkkopäivityksen jälkeen.

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 Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.

l Datapalveluja ei tueta vain-Wi-Fi-tableteissa.

l Huawei käyttää sijaintitietoja ainoastaan voidakseen tarjota sinulle tarpeellisia toimintoja ja

palveluita, ei tunnistaakseen sinua tai kerätäkseen yksityisiä tietojasi.

Määritä sisäpaikannusavustus: Avaa Asetukset, siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus >

Sijainnin käyttöoikeus > Lisäasetukset ja ota Wi-Fi- ja Bluetooth-skannaus käyttöön tai poista se

käytöstä. Wi-Fi-verkkojen ja Bluetooth-laitteiden skannaus parantaa sisäpaikannuksen tarkkuutta.
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Parannettu tietosuoja: varmista tietosuojasi
Pelkäätkö, että valokuvasi, pankkitietosi ja muut yksityiset tiedot saattavat vuotaa, jos laitteesi katoaa

tai varastetaan? Huawei-laitteissa on nyt suojaussiru luotetun pääavaimen ja näytön lukituksen

salasanan yhdessä tarjoaman suojauksen lisänä. Olivatpa tietosi muistikortilla 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 yhdessä

lukitusnäytön salasanan kanssa yksityisiä tietojasi. Kun käytät PrivateSpacea, monikäyttäjätilaa,

salattuja muistikortteja 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. Kaikki laitteet eivät tue

muistikortteja.

Turvallisuus ja tietosuoja
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Wi-Fi ja verkko

Wi-Fi

Wi-Fi+-ominaisuuden esittely

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 Internet-

yhteys.

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

l Valitse optimaalinen verkko ja yhdistä siihen automaattisesti: Valitse aiemmin käyttämäsi Wi-

Fi-verkot, ilmaiset verkot ja mobiilidataverkot ja yhdistä niihin automaattisesti, riippuen signaalin

vahvuudesta sijainnissasi.

Vain Wi-Fi -tabletti valitsee älykkäästi parhaan verkon 5 GHz:stä, Wi-Fi-yhteydestä ja AP:stä ja

yhdistää siihen.

Voit katsoa yhteystilan tilapalkin kuvakkeista:

l -kuvake ilmoittaa, että laite on internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon kautta.

l Signaalipalkin alavasemmalla oleva -kuvake ilmoittaa, että laite on internet-yhteydessä

mobiilidatan kautta.

l Kytke Wi-Fi automaattisesti päälle: Aiemmin käyttämistäsi Wi-Fi-verkoista riippuen Wi-Fi otetaan

automaattisesti käyttöön tietyissä paikoissa. Tämä estää laitettasi etsimästä jatkuvasti uusia verkkoja.

l Arvioi käytettävissä olevien verkkojen laatu: Arvioi käytettävissä olevat verkkohotspotit ja estä

laitetta yhdistämästä automaattisesti verkkoihin, joilla ei ole Internet-yhteyttä.

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. Ota havaitseminen käyttöön

koskettamalla Wi-Fi-asetusnäytössä  > Wi-Fi Direct. Kun saat saapuvan tiedoston kehotuksen,

aloita siirto koskettamalla Hyväksy. Vastaanotettu tiedosto tallennetaan oletuksena kohtaan

Tiedostot kansiossa Wi-Fi Direct.

Wi-Fi+-yhteyden kytkeminen päälle tai pois

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

Fi+ käyttöön tai poista se käytöstä.

Wi-Fi ja verkko
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l Kun Wi-Fi+ on otettu käyttöön, laitteesi valitsee automaattisesti optimaalisen käytettävissä

olevan verkon.

l Wi-Fi+ voi automaattisesti vaihtaa mobiilidataverkkoon alueesi Wi-Fi+-signaalien voimakkuuden

mukaan. Huomaa, että videoiden ja muiden suurten tiedostojen lataamisesta ja katselemisesta

mobiilidatalla voi koitua ylimääräisiä dataliikennekuluja. Vältä liiallisten tiedonsiirtomaksujen

kertyminen hankkimalla sopiva tietoliikennesopimus.

Tätä ominaisuutta ei tueta vain-Wi-Fi-tableteissa.

l Kun Wi-Fi+ -ominaisuus on otettu käyttöön, vaikka Wi-Fi olisi otettu manuaalisesti pois

käytöstä, laite voi automaattisesti vaihtaa Wi-Fi-verkkoon, kun se havaitsee käytettävissä

olevan, aiemmin käyttämäsi Wi-Fi-verkon.

Wi-Fi ja verkko
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Äänet ja näyttö

Määritä Älä häiritse -tila
Älä häiritse -tila estää puhelut tuntemattomilta ja antaa ilmoituksen vain, kun saat puheluita ja viestejä

valituilta yhteystiedoilta.

Avaa Asetukset, ja siirry sitten kohtaan Äänet > Älä häiritse tehdäksesi seuraavaa:

l Älä häiritse: Kosketa kohtaa Älä häiritse ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä tämän

toiminnon välittömästi.

l Aikataulutussääntö: estä keskeytykset määrättyinä aikoina, kuten viikonloppuisin tai iltaisin.

Kosketa kohtaa Ajastettu asettaaksesi aikajakson ja toistosyklin.

l Salli puhelut tärkeiltä yhteystiedoilta: Valitse Puhelut, ja valitse sitten Vain yhteystiedot tai

Vain suosikit.

l Salli viestit tärkeiltä yhteystiedoilta: Valitse Viestit, ja valitse sitten Vain yhteystiedot tai Vain

suosikit.

l Salli toistuvien puheluiden soida: Uudelleensoittajat on oletuksena käytössä. Laitteesi soi, kun

sama puhelinnumero soittaa useammin kuin kerran 3 minuutin aikana.

Silmäystävällisen tilan käyttöönotto silmien

rasittumisen estämiseksi
Väsyvätkö silmäsi ja alkaako niitä särkeä katsottuasi 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, mene kohtaan Näyttö >

Silmäystävällinen tila ja ota käyttöön Silmäystävällinen tila. Tilapalkissa näytetään

silmäystävällisen tilan kuvake . Kun silmäystävällinen tila on käytössä, sininen valo suodatetaan

pois ja näytön värit vivahtavat keltaiselta.

Ota silmäystävällinen tila käyttöön ja poista se käytöstä nopeasti: Avaa ilmoituspaneeli

pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Laajenna pikakuvakepaneeli ilmoituspaneelista ja ota sitten 

käyttöön tai poista se käytöstä.

Ota silmäystävällinen tila käyttöön tiettyyn aikaan: Voit määrittää laitteen ottamaan

silmäystävällisen tilan käyttöön päivittäin tietyksi ajaksi. Kun silmäystävällinen tila on poistettu

käytöstä, avaa Asetukset, mene kohtaan Näyttö > Silmäystävällinen tila ja ota käyttöön

Aikataulu; aseta sitten haluamasi Alkamisaika ja Lopetusaika.

Säädä silmäystävällisen tilan värilämpötilaa: Kun silmäystävällinen tila on käytössä, sininen valo

suodatetaan pois ja näytön värit vivahtavat hieman keltaiselta. Voit säätää värilämpötilaa tarpeen
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mukaan. Kun olet ottanut Silmäystävällinen tila -asetuksen käyttöön, voit säätää värilämpötilan

liukusäädintä viileämmälle tai lämpimämmälle näytön värille.

l Kun olet käyttänyt matkapuhelintasi puoli tuntia, anna silmiesi levätä 10 minuuttia.

l Vältä silmien väsymistä katsomalla levon aikana kauas, jotta silmien tarkennuslihakset voivat

levätä.

l Hyvien silmänhoitotapojen omaksumisella suojaat näköäsi ja estät likinäköisyyttä.

Usein käytettyjen ominaisuuksien käyttäminen

pikakuvakkeilla
Jos kosketat ja pidät sovelluskuvaketta, eikä pikakuvaketta luoda, sovellus ei tue aloitusnäytön

pikakuvakkeita.

Kukin sovellus tukee enintään neljää usein käytettyä ominaisuutta. Ne on määritetty valmiiksi

sovelluksessa, eikä niitä voi muuttaa.

Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö: Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta

aloitusnäytössäsi, ja kosketa sitten usein käytettyä ominaisuutta käyttääksesi sitä. Voit esimerkiksi

ottaa selfien koskettamalla ja pitämällä Kamerakuvaketta, ja koskettamalla sitten ponnahdusvalikosta

kohtaa Selfie.

Pikakuvakkeiden lisääminen aloitusnäyttöön: Avaa valikko koskettamalla ja pitämällä

aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta

ja vetämällä se sitten aloitusnäytölle. Voit esimerkiksi lisätä aloitusnäytölle pikakuvakkeen kameran

selfie-ominaisuudelle.

Äänet ja näyttö
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Järjestelmä

Helppokäyttötoiminnot

Värinkorjauksen käyttöönotto

Värikorjauksella 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 sitten käyttöön Värikorjaus. Kosketa kohtaa Korjaustila valitaksesi tarvittavan värikorjaustilan.

Yleiset asetukset

Järjestelmän kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa laitteesi järjestelmän kielen tarpeen mukaan.

Avaa Asetukset, siirry kohtaan Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja alue, ja valitse sitten

kieli, jota haluat käyttää. Jos kieltä, jota haluat käyttää, ei ole lueteltu, kosketa kohtaa Lisää kieli

etsiäksesi lisää kieliä. Voit myös koskettaa kohtaa Alue valitaksesi maan/alueen. Järjestelmän

käyttöliittymä näytetään valitun alueen paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Asettaa järjestelmän päivämäärään ja kellonajan

Jos matkustat ulkomaille tai vaihdat SIM-korttia, laite näyttää automaattisesti paikallisen mobiiliverkon

antaman päivämäärän ja ajan. Voit myös säätää päivämäärää ja aikaa manuaalisesti, vaihtaa ajan

esitysmuotoa tai määrittää kaksi kelloa näytön lukitukseen.

Avaa Asetukset, ja siirry kohtaan Järjestelmä > Päivämäärä ja kellonaika. Täältä voit tehdä

seuraavat toimet:

l Muuta päivämäärää ja aikaa: Ota käyttöön Aseta automaattisesti synkronoidaksesi laitteesi

päivä ja aika mobiiliverkkosi mukaisesti. Poista käytöstä Aseta automaattisesti asettaaksesi päivän

ja ajan manuaalisesti.

l Vaihda aikavyöhykettä: Ota käyttöön Aseta automaattisesti synkronoidaksesi laitteesi

aikavyöhykkeen mobiiliverkon mukaisesti. Poista käytöstä Aseta automaattisesti asettaaksesi

aikavyöhykkeesi manuaalisesti.

Tätä ominaisuutta ei tueta vain-Wi-Fi-tableteissa.

l Vaihda ajan esitysmuotoa: Ota käyttöön 24 tunnin kello esittääksesi ajan 24 tunnin muodossa.

Poista käytöstä 24 tunnin kello esittääksesi ajan 12 tunnin muodossa.

l Määritä näytön lukitukseen kaksoiskellot: Kun olet roaming-tilassa kotimaasi ulkopuolella, laite

näyttää automaattisesti paikallisen mobiiliverkon ilmoittaman paikallisen ajan ja päivämäärän. Ota
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käyttöön Kaksoiskellot ja aseta Kotikaupunki näyttääksesi kaksoiskellot lukitusnäytölläsi. Yksi

kello näyttää paikallista aikaa, ja toinen kello näyttää kotimaasi aikaa.

Tätä ominaisuutta ei tueta vain-Wi-Fi-tableteissa.

Tulosta laitteelta asiakirjoja ja valokuvia

Yhdistä laitteesi tulostimeen Wi-Fi-yhteydellä tulostaaksesi asiakirjoja ja valokuvia helposti.

l Moprialla voit tulostaa suoraan laitteelta Mopria-sertifioidulle tulostimelle. Tulostin muodostaa

yhteyden laitteeseen Wi-Fin avulla.

l Jos tulostin ei ole Mopria-sertifioitu, pyydä tulostimen valmistajalta laajennus mallillesi.

1 Yhdistä laitteesi ja tulostimesi samaan Wi-Fi-verkkoon.

l Muodosta yhteys tulostimen hotspotiin: Jos tulostimessa on langaton hotspot, ota hotspot

käyttöön ja määritä salasana tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Avaa laitteellasi

Asetukset ja siirry kohtaan Langaton verkko ja verkot > Wi-Fi. Ota Wi-Fi käyttöön,

valitse tulostimen hotspot ja määritä yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.

l Muodosta yhteys Wi-Fi Directillä: Jos tulostin tukee Wi-Fi Directiä, ota se käyttöön

tulostimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Avaa laitteellasi Asetukset ja siirry kohtaan

Langaton verkko ja verkot > Wi-Fi. Ota Wi-Fi käyttöön, kosketa  > Wi-Fi Direct ja

valitse sitten tulostimesi paikannettujen laitteiden luettelosta.

l Muodosta yhteys reitittimeen: Ota Wi-Fi käyttöön tulostimessasi ja muodosta yhteys

kotireitittimeesi. Avaa laitteellasi Asetukset ja siirry kohtaan Langaton verkko ja verkot

> Wi-Fi. Ota Wi-Fi käyttöön, valitse reitittimesi ja viimeistele asetukset näytön ohjeiden

mukaisesti.

2 Avaa Asetukset. Siirry kohtaan Laitteen liitäntä > Tulostus > Oletustulostuspalvelu ja
tarkista, että Oletustulostuspalvelu on käytössä. Valitse hakutuloksista tulostin lisää tulostin
manuaalisesti noudattamalla näytön ohjeita.

3 Nyt voit tulostaa suoraan laitteeltasi:

l Tulosta kuva: Siirry kohtaan Galleria. Avaa tulostettava kuva, siirry kohtaan Lisää > Tulosta

tai vie PDF-muotoon ja lähetä kuva tulostimeen näytön ohjeiden mukaisesti.

l Tulosta verkkosivu: Avaa selaimessa tulostettava verkkosivu ja valitse sitten

tulostusvaihtoehto valikosta.

l Tulosta asiakirja: Avaa tulostettava asiakirja tuottavuussovelluksessa ja valitse

tulostusvaihtoehto valikosta.

l Tulosta muistiinpano: Avaa laitteellasi Muistio. Avaa tulostettava muistiinpano, siirry

kohtaan Tulosta ja lähetä muistiinpano tulostimeen näytön ohjeiden mukaisesti.

Aseta ajoitettu virran kytkentä/katkaisu

Käytä ajoitettua virran kytkennän/katkaisun ominaisuutta kytkeäksesi laitteesi päälle ja pois

säästääksesi virtaa ja estääksesi keskeytykset levon aikana.

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

Ajastettu virta päälle ja pois, ja aseta sitten virta päälle ja virta pois -ajat sekä toistosykli. Laitteesi

käynnistyy ja sammuu automaattisesti valitseminasi hetkinä.

Poistaaksesi Ajastettu virta päälle ja pois käytöstä, kytke kytkin pois päältä.

Muistin ja tallennustilan näyttäminen

Etkö ole varma, paljonko muistia ja tallennustilaa on jäljellä käytettyäsi laitetta pitkään? Voit tarkastella

laitteesi muisti- ja tallennustilatietoja voidaksesi seurata muistin ja tallennustilan käyttöä ja päättää,

onko aika suorittaa puhdistus.

Kaikki laitteet eivät tue microSD-kortteja.

Avaa Asetukset ja kosketa Tallennustila tarkastellaksesi muistin käyttöä ja vapauttaaksesi ajoissa

lisää tilaa vapaana olevasta tallennustilasta riippuen.

Puhdista tilaa (suositeltu): Voit tarkastella sovellusten käyttötietoja valitsemalla TYHJENNÄ.

Skannaustuloksen perusteella voit puhdistaa järjestelmän myös manuaalisesti suositusten mukaisesti

tai määrittää puhdistettavat kohteet.

Laitteen nollaaminen

Jos laitteen käyttönopeus alkaa hidastua, johtuen siitä, että tietoa on kerääntynyt pitkän ajan kuluessa

välimuisteihin ja jäännöstiedostoina, voit nollata laitteesi näiden välimuistissa olevien tiedostojen

poistamiseksi kokonaan ja palauttaa laitteen tehdasasetuksiin.

Palauta verkkoasetukset: Tämä palauttaa Wi-Fin, mobiilidatan ja Bluetoothin asetukset, mukaan

lukien tukiasemien Internet-yhteyden jakamistiedot ja Bluetooth-laiteparin muodostustiedot. Se ei

muuta laitteesi muita asetuksia eikä poista mitään tietoja tai tiedostoja.

Avaa Asetukset, mene kohtaan Järjestelmä > Nollaa > Nollaa verkkoasetukset , kosketa

Nollaa verkkoasetukset ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

Palauta kaikki asetukset: Tämä palauttaa laiteen alkuperäiset verkkoasetukset, sormenjälkitiedot,

kasvotiedot ja lukitusnäytön salasanat. Se ei nollaa Etsi laitteeni- tai HUAWEI ID -asetuksia eikä poista

mitään tietoja tai tiedostoja.

Avaa Asetukset, mene kohtaan Järjestelmä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset, kosketa

Nollaa kaikki asetukset ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.

Palauta tehdasasetukset: Tämä poistaa kaikki laitteesi muistissa olevat tiedot, mukaan lukien

tiliasetukset, järjestelmäasetukset, sovellustiedot, asennetut sovellukset, musiikin, asiakirjat ja kuvat ja

palauttaa laitteen alkuperäiset tehdasasetukset. Varmuuskopioi tiedot ennen kuin palautat laitteen

tehdasasetuksiin.

Avaa Asetukset, mene kohtaan Järjestelmä > Nollaa > Nollaa tabletti, kosketa Palauta

tablet-laitteen tehdasasetukset, anna näytön lukituksen salasana (jos on) ja nollaa asetukset

näytön ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmä
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Päivittäjä

Päivitä laitteen järjestelmä verkossa
l Ennen päivityksen asennusta yhdistä laitteesi internetiin. Verkkopäivitykset kuluttavat

mobiilidataa, joten suositellaan, että käytät Wi-Fi-verkkoa.

l Varmista, että akun varaustaso pysyy yli 30 %:ssa päivityksen aikana.

l Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa

laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Suosittelemme, että päivität laitteesi verkossa tai

viet laitteen ja ostokuitin valtuutettuun Huawei-huoltoliikkeeseen saadaksesi päivitykset.

l Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen laitteen päivittämistä.

l Päivityksen jälkeen tietyt kolmannen osapuolen sovellukset, kuten verkkopankki- ja

pelisovellukset, saattavat olla yhteensopimattomia uuden järjestelmän kanssa. Päivitä tällaiset

kolmannen osapuolen sovellukset säännöllisesti korjataksesi yhteensopivuusongelmat.

1 Avaa Asetukset.

2 Siirry kohtaan Järjestelmä > Ohjelmistopäivitys. Kun järjestelmä havaitsee uuden version, siirry
kohtaan Uusi versio > LATAA JA ASENNA.

Voit poistaa järjestelmäpäivitykset käytöstä menemällä kohtaan  ja poistamalla käytöstä

kohdan Automaattinen lataus Wi-Fin kautta.

Laitteen päivitykset kestävät jonkin aikaa. Älä suorita mitään toimenpiteitä päivityksen aikana.

Päivityksen jälkeen laitteesi käynnistyy uudelleen automaattisesti.

32



Oikeudellinen huomautus

Oikeudellinen huomautus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla

ilman Huawei Technologies Co., Ltd.:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua kirjallista

suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huawein ja

mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa,

muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai

alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset

tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat

,  ja  ovat Huawei Technologies Co., Ltd.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

tavaramerkkejä.

Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki.

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

Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.

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

omaisuutta.

Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteen ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta

sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan

rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta.

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä

ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai

sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten

ohjelmistoille ja sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka käyttävät kolmansien

osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden toiminnoista tai suorituskyvystä.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan keskeyttää milloin tahansa, eikä

Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweilla ei ole
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määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei

korvaa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai

kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden keskeytymisestä tai päättymisestä.

Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen asennetun ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai

mistään muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa,

mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot. Asiakas vastaa itse

kaikista riskeistä, mukaan lukien ohjelmiston ja tämän laitteen välinen yhteensopimattomuus, jotka

aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta.

Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android™-alustalle. Huawei on tehnyt alustaan tarvittavia

muutoksia. Siksi tämä tuote ei ehkä tue kaikkia Android-vakioalustan tukemia toimintoja tai se voi olla

yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. Huawei ei tarjoa mitään

takuita ja edustuksia minkään tällaisen yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti sulkee pois

kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". MINKÄÄNLAISTA

NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII,

MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT

MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ

TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.

HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII,

ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI

VOITTOJEN, LIIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN

SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI

EI.

HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ

RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI

KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.

Tuontia ja vientiä koskevat säädökset

Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat

ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen viemiseksi tai

tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien.

Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva
Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen laitteessasi voi aiheuttaa

henkilökohtaisten tietojesi katoamisen tai sen, että muut pääsevät käsiksi niihin. Käytä seuraavia

toimenpiteitä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen:

l Estä luvaton käyttö laittamalla laite turvalliseen paikkaan.

l Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaan ja aseta salasana tai avauskuvio.

Oikeudellinen huomautus

34



l Ota säännöllisesti varmuuskopiot muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista henkilökohtaisista

tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset tietosi vanhasta laitteesta.

l Älä avaa tuntemattomilta lähettäjiltä tulleita viestejä tai sähköposteja, jotta virus ei tartuttaisi

laitetta.

l Kun käytät laitetta Internetin selaamiseen, älä käy mahdollisesti vaarallisilla verkkosivustoilla, jotta

henkilökohtaisia tietojasi ei varastettaisi.

l Jos käytät kannettavaa Wi-Fi-tukiaseman tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, aseta palveluille

salasanat, jotta ulkopuoliset eivät pääse niihin ilman lupaa. Poista tällaiset palvelut käytöstä, kun

niitä ei tarvita.

l Asenna laitteen turvaohjelmisto ja tee virustarkistus säännöllisesti.

l Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat peräisin luotettavasta lähteestä. Ladatut

kolmannen osapuolen sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta.

l Asenna Huawein tai valtuutetun kolmannen osapuolen sovellusten toimittajien julkaisema

suojausohjelmisto tai korjaustiedostoja.

l Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa

laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Päivitykseen kannattaa käyttää laitteen online-

päivitysominaisuutta tai ladata laitemallin viralliset päivityspaketit Huaweilta.

l Jotkin sovellukset vaativat ja välittävät sijaintitietoja. Tästä johtuen joku kolmas osapuoli voi pystyä

jakamaan sijaintitietojasi.

l Eräät kolmannen osapuolen sovellusten tarjoajat voivat kerätä laitteen tunnistus- ja

vianmääritystietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamista varten.

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

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

  


	Sisällys
	Jännittäviä ominaisuuksia
	Ajankohtaisia käyttövinkkejä
	Avaa lukitus nostamalla
	Laitteen toimintojen käyttö mistä tahansa telakointiasemalla

	Hallitse puhelintasi
	Ota käyttöön muistin puhdistus


	Eleet ja käyttö
	Älykäs tunnistus
	HiVision: Aloita etsintä oppiaksesi lisää
	Etsi ruokia kaloritietoja varten
	HiTouch: Lue lisää


	Aloitusnäyttö
	Navigointirivin asettelun määrittäminen
	Poista käytöstä sovellusilmoitukset
	Aloitusnäytön hallinta
	Aloitusnäytön kuvakkeiden hallinnointi
	Aloitusnäytön hallinnointi
	Aloitusnäytön taustakuvan valitseminen
	Aloitusnäytön widgetien hallinnointi
	Sovelluslaatikon käyttö sovellusten säilytykseen


	Yhteystiedot
	Yhteystietojen jakaminen sähköisillä käyntikorteilla
	Yhteystietojen hallinta
	Yhteystietojen tuominen ja vieminen
	Yhteystietojen hallinta


	Soittaminen
	Peruspuhelutoiminnot
	Hätäpuheluiden soittaminen
	Ota koputus käyttöön, jotta tärkeitä kolmannen osapuolen puheluita
ei jää huomaamatta
	Ota soitonsiirto käyttöön jotta puhelut eivät koskaan jäisi väliin
	Ulkomaan verkkovierailun käyttöönotto rajattoman kommunikaation takaamiseksi


	Kamera
	Kameran perustoiminnot
	Käytä Apuruudukkoa kuviesi koostamiseen

	Valomaalaustila
	Kaupungin valojen kuvaaminen Takavalojen jäljet -ominaisuudella
	Valokuvioiden luominen Valograffiti-ominaisuudella
	Tallenna jokia ja vesiputouksia samettisella vedellä
	Tähtien kuvaaminen Tähtiväylät-ominaisuudella


	Galleria
	Järjestele albumeja

	Sähköposti
	Sähköpostitilien hallinnointi

	Apuohjelmat
	Tarkista ruutuaikasi

	Laitteen yhdistäminen
	Laitteen yhdistäminen Bluetooth-laitteisiin
	Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä
	Yhden kosketuksen tulostus Huawei Share -sovelluksella

	Turvallisuus ja tietosuoja
	Face Unlock
	Poista kasvotiedot

	Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto
	Parannettu tietosuoja: varmista tietosuojasi

	Wi-Fi ja verkko
	Wi-Fi
	Wi-Fi+-ominaisuuden esittely
	Tiedon siirtäminen Wi-Fi Directin avulla
	Wi-Fi+-yhteyden kytkeminen päälle tai pois


	Äänet ja näyttö
	Määritä Älä häiritse -tila
	Silmäystävällisen tilan käyttöönotto silmien rasittumisen estämiseksi
	Usein käytettyjen ominaisuuksien käyttäminen pikakuvakkeilla

	Järjestelmä
	Helppokäyttötoiminnot
	Värinkorjauksen käyttöönotto

	Yleiset asetukset
	Järjestelmän kielen vaihtaminen
	Asettaa järjestelmän päivämäärään ja kellonajan
	Tulosta laitteelta asiakirjoja ja valokuvia
	Aseta ajoitettu virran kytkentä/katkaisu
	Muistin ja tallennustilan näyttäminen
	Laitteen nollaaminen


	Päivittäjä
	Päivitä laitteen järjestelmä verkossa

	Oikeudellinen huomautus
	Oikeudellinen huomautus
	Copyright © Huawei
Technologies Co., Ltd. 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.
	Tavaramerkit
ja luvat
	Huomautus
	Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus
	VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE
	Tuontia ja vientiä koskevat säädökset

	Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva
	Lisätietoja


