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Jännittäviä ominaisuuksia

Ajankohtaisia käyttövinkkejä

Rekisteröi kasvonpiirteesi ja ota Face Unlock käyttöön

Lukituksen avaus kasvojen avulla mahdollistaa laitteen lukituksen avaamisen nopeasti ja turvallisesti,

ilman tarvetta antaa salasanaa.

l Kasvojentunnistusta tuetaan vain, kun on kirjauduttu sisään omistajan tilillä, sitä ei tueta

PrivateSpacessa.

l Lukituksen avaus kasvojen avulla ei ole käytettävissä, jos lukitusnäytön salasanaa ei ole annettu

kolmena päivänä peräkkäin, tai jos laitteesi on etälukittu tai käynnistetty uudelleen.

l Kun käytät lukituksen avausta kasvojen avulla, pidä silmäsi auki ja katso suoraan laitteeseesi

20–50 cm (noin 8–20”) etäisyydeltä. Jotta kasvosi voidaan skannata tarkasti, vältä tämän

ominaisuuden käyttöä, kun olet pimeässä ympäristössä tai katsot suoraan valoa kohti.

l Tällä hetkellä voidaan rekisteröidä vain yhdet kasvot. Poista nykyiset kasvotiedot

rekisteröidäksesi ne uudelleen.

1 Avaa Asetukset. Mene kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus ja anna
näytön lukituksen salasana.

Jos et ole määrittänyt lukitusnäytön salasanaa, aseta se ensin. 6-numeroisen PIN-koodin lisäksi

voit määrittää muuntyyppisiä salasanoja: Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu

PIN-koodi tai Salasana.

2 Kohteen Ota nostaminen käyttöön laitteen herättämiseksi valitseminen mahdollistaa näytön
käynnistymisen ja lukituksen avauksen, kun nostat laitteesi ja pidät sitä kasvojesi edessä. Jos et
tarvitse tätä ominaisuutta, jätä se valitsematta. Kosketa kohtaa Rekisteröi kasvot, ja rekisteröi
kasvosi.

3 Face Unlock -tilat:

l Valitse lukituksen poistotapa: Kosketa Kasvojentunnistus-näytöllä kohtaa Avaa laitteen

lukitus. Jos valitset kohdan Suora lukituksen avaus, laitteesi tunnistaa kasvojesi piirteet ja

avaa näyttösi lukituksen, kun näyttö on kytketty päälle. Kun valitset kohdan Liu'uta auki, niin

kun laitteesi tunnistaa kasvonpiirteesi, voit liu’uttaa lukitusnäyttöä avataksesi lukituksen. Jos

valitset kohteen Pois päältä, lukituksen avaus kasvojen avulla poistetaan käytöstä.

l Lukitusnäytön ilmoitusten älykäs näyttö: Ota käyttöön Näytä ilmoitukset. Lukitusnäytöllä

laitteesi piilottaa ilmoitusten tiedot ja näyttää ne vasta, kun omistajan kasvot on tunnistettu.

l Käytä sovelluksen lukitusta: Ota käyttöön Käyttää sovelluslukkoa käyttääksesi

Sovelluksen lukitusta ja lukittuja sovelluksia Face unlockin avulla.
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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

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.

 

Jännittäviä ominaisuuksia
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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.

Jännittäviä ominaisuuksia
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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  Optimoija , ja kosketa sitten kohtaa Puhdistaminen puhdistaaksesi muisti ja välimuisti

optimoidaksesi suorituskyky. Jos tallennustilasi on edelleen vähissä, suorita syväpuhdistus

vapauttaaksesi lisää tallennustilaa.

Jännittäviä ominaisuuksia
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Uusi laite

Uuden laitteen määritys

Rekisteröi kasvonpiirteesi ja ota Face Unlock käyttöön

Lukituksen avaus kasvojen avulla mahdollistaa laitteen lukituksen avaamisen nopeasti ja turvallisesti,

ilman tarvetta antaa salasanaa.

l Kasvojentunnistusta tuetaan vain, kun on kirjauduttu sisään omistajan tilillä, sitä ei tueta

PrivateSpacessa.

l Lukituksen avaus kasvojen avulla ei ole käytettävissä, jos lukitusnäytön salasanaa ei ole annettu

kolmena päivänä peräkkäin, tai jos laitteesi on etälukittu tai käynnistetty uudelleen.

l Kun käytät lukituksen avausta kasvojen avulla, pidä silmäsi auki ja katso suoraan laitteeseesi

20–50 cm (noin 8–20”) etäisyydeltä. Jotta kasvosi voidaan skannata tarkasti, vältä tämän

ominaisuuden käyttöä, kun olet pimeässä ympäristössä tai katsot suoraan valoa kohti.

l Tällä hetkellä voidaan rekisteröidä vain yhdet kasvot. Poista nykyiset kasvotiedot

rekisteröidäksesi ne uudelleen.

1 Avaa Asetukset. Mene kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus ja anna
näytön lukituksen salasana.

Jos et ole määrittänyt lukitusnäytön salasanaa, aseta se ensin. 6-numeroisen PIN-koodin lisäksi

voit määrittää muuntyyppisiä salasanoja: Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu

PIN-koodi tai Salasana.

2 Kohteen Ota nostaminen käyttöön laitteen herättämiseksi valitseminen mahdollistaa näytön
käynnistymisen ja lukituksen avauksen, kun nostat laitteesi ja pidät sitä kasvojesi edessä. Jos et
tarvitse tätä ominaisuutta, jätä se valitsematta. Kosketa kohtaa Rekisteröi kasvot, ja rekisteröi
kasvosi.

3 Face Unlock -tilat:

l Valitse lukituksen poistotapa: Kosketa Kasvojentunnistus-näytöllä kohtaa Avaa laitteen

lukitus. Jos valitset kohdan Suora lukituksen avaus, laitteesi tunnistaa kasvojesi piirteet ja

avaa näyttösi lukituksen, kun näyttö on kytketty päälle. Kun valitset kohdan Liu'uta auki, niin

kun laitteesi tunnistaa kasvonpiirteesi, voit liu’uttaa lukitusnäyttöä avataksesi lukituksen. Jos

valitset kohteen Pois päältä, lukituksen avaus kasvojen avulla poistetaan käytöstä.

l Lukitusnäytön ilmoitusten älykäs näyttö: Ota käyttöön Näytä ilmoitukset. Lukitusnäytöllä

laitteesi piilottaa ilmoitusten tiedot ja näyttää ne vasta, kun omistajan kasvot on tunnistettu.

l Käytä sovelluksen lukitusta: Ota käyttöön Käyttää sovelluslukkoa käyttääksesi

Sovelluksen lukitusta ja lukittuja sovelluksia Face unlockin avulla.

Sormenjäljen rekisteröinti

Voit rekisteröidä sormenjäljen laitteeseen ja avata sitten näytön sormenjäljellä tai käyttää Safe-säilöä

tai Sovelluksen lukitusta ilman salasanaa.
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l Sormenjäljellä avaaminen on käytössä vain, kun laitteen lukituksen avaustavaksi on valittu

Kuvio, PIN-koodi tai Salasana. Sinun on avattava laitteen lukitus näytön lukituksen

salasanalla laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen tai jos sormenjälkeä ei tunnisteta.

l Varmista ennen sormenjäljen rekisteröintiä, että sormesi on puhdas ja kuiva.

1 Avaa Asetukset.

2 Siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta >
Vaihda lukituksen avaustapa, valitse Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-
koodi tai Salasana ja aseta sitten lukituksen avauksen salasana noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.

3 Kun olet määrittänyt lukituksen avauksen salasanan, rekisteröi sormenjälki koskettamalla Uusi
sormenjälki.

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

5 Kosketa rekisteröinnin jälkeen OK.

Voit avata näytön lukituksen asettamalla sormenpään sormenjälkitunnistimen päälle.

Uusi laite
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Aloitusnäyttö

Navigointirivi

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.

Taustasovellusten hallinnointi äskettäiset-näppäimellä

Jos haluat siirtyä nopeasti äskettäin käytettyyn sovellukseen, voit kokeilla käyttää äskettäiset-

näppäintä. Äskettäiset-näppäin auttaa siirtymään nopeasti muutaman äskettäin käytetyn sovelluksen

välillä. Voit myös sulkea sillä taustasovelluksia lisätäksesi laitteen toimintanopeutta.

Kosketa . Voit näyttää, sulkea tai lukita äskettäin käytettyjä taustasovelluksia tai siirtyä niihin:

l Näytä äskettäin käytetyt sovellukset: Äskettäin käytetyt sovellukset näytetään näytössä, ja voit

tarkistaa ne pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
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l Vaihda äskettäin käytettyyn sovellukseen: Etsi sovellus, jota haluat käyttää, pyyhkäisemällä

näytössä vasemmalle tai oikealle, ja kosketa sovellusvälilehteä.

l Sulje sovellus: Pyyhkäise sovellusvälilehdellä ylös sulkeaksesi kyseisen sovelluksen.

l Sulje kaikki sovellukset: Sulje kaikki sovellukset koskettamalla .

Ilmoituspaneeli ja tilapalkki

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.

Näytön lukitus ja lukituksen avaaminen

Näytön lukituksen salasanan määrittäminen yksityisyytesi suojaamiseksi

Laitteesi tallentaa paljon arkaluonteisia tietoja, kuten henkilökohtaisia valokuvia, yhteystietoja,

pankkisovelluksia (esimerkiksi Alipay). 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

> Lukitusnäytön salasana 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. Mene kohtaan Aseta lukitusnäytön salasana ja määritä PIN kehotusten mukaisesti.

Vaihtoehtoisesti kosketa Vaihda lukituksen avaustapa, ja aseta 4-numeroinen PIN-koodi, tai

Mukautettu PIN-koodi.

l Määritä kuvio: Avaa laitteen lukitus piirtämällä ennalta valittu kuvio näyttöön. Suojaus on

tehokkaampaa, jos käytät kuviota, joka sisältää päällekkäisiä viivan kohtia. Mene kohtaan Aseta

lukitusnäytön salasana > Vaihda lukituksen avaustapa > 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,

Aloitusnäyttö
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jos unohdat sen. Mene kohtaan Aseta lukitusnäytön salasana > Vaihda lukituksen avaustapa

> Salasana ja määritä salasana kehotusten mukaisesti.

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 Avaa laitteen lukitus sormenjäljellä: Jos laitteesi tukee lukituksen avaamista sormenjäljellä,

suosittelemme käyttämään tätä avaustapaa. Sormenjäljen käyttö on turvallinen ja nopea tapa

avata laitteen lukitus. Kun olet määrittänyt näytön lukituksen salasanan, kosketa Ilmoita esiin

ponnahtavassa valintaikkunassa ja rekisteröi sormenjälkesi noudattamalla näytön kehotuksia.

l Älä poista näytön lukituksen salasanaa käytöstä turvallisuussyistä: Näytön lukituksen

salasana estää luvattoman pääsyn laitteeseesi. Laitteesi turvallisuuden takia älä valitse näytön

lukitustavaksi Poista lukitusnäytön salasana käytöstä.

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.

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.

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.

Aloitusnäyttö
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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 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.

 

Aloitusnäyttö
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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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Soittaminen

Peruspuhelutoiminnot

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.

1 Ota yhteyttä operaattoriisi ulkomaan puhelu- tai verkkovierailupalvelun aktivointia varten.

2 Avaa  Puhelin tai Yhteystiedot ja soita puhelu.
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Viesti

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.

Lähetä viesti: Avaa  Messages. Siirry viestiluettelosta kohtaan  ja valitse yhteystiedot tai

ryhmät. Kirjoita viestin sisältö, kosketa  lisätäksesi muun tyyppistä sisältöä ja lähetä viesti

koskettamalla .

Tallenna viestiluonnos: Kosketa  Takaisin-näppäintä, jos haluat tallentaa viestin luonnokseksi.

Roskapostiviestien estäminen

Oletko kyllästynyt saamaan roskapostiviestejä? Sano hyvästi roskapostiviesteille ottamalla viestien esto

käyttöön!

Avaa Messages.

Käytä häirinnänestosuodatinta seuraaviin toimenpiteisiin:

Estä viestit: Kosketa ja pidä viestiä ja kosketa  estääksesi kyseiseltä yhteystiedolta tulevat viestit

ja puhelut.

Pura viestin esto: Kosketa  ja kosketa Estetyt yhteystiedot. Poista numeron esto koskettamalla

puhelinnumeron lopussa olevaa kohtaa .
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Galleria

Valokuvanhallinta

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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Optimoija

Hallitse mobiilidatan käyttöä
Hallitse mobiilidatan käyttöä, jotta vältät lisämaksujen kertymisen.

Avaa  Optimoija , ja kosketa Datan käyttö , jotta näet datan käyttötilastot, tai ota käyttöön

Älykäs datan säästäjä.

l Datan käyttö tässä kuussa: Tarkista sovellusten datankäyttöluokitus.

l Verkkoyhteys : hallinnoi kunkin sovelluksen Internet-käyttöoikeuksia.

l Älykäs datan säästäjä: Ota käyttöön datan säästäjä ja valitse sovellukset, jotka saavat käyttää

mobiilidataa ollessaan ajossa taustalla.

Ota älykäs virransäästö käyttöön

Avaa  Optimoija , kosketa  ja kosketa sitten Optimoi akun käyttö. Järjestelmä analysoi

nykyisen akun käyttösi ja ehdottaa optimointitapoja. Voit valita myös muita virransäästötiloja:

l Virransäästötila: Ota käyttöön Virransäästötila, minkä jälkeen kuvake  näkyy tilapalkissa.

Tämä tila vähentää virrankulutusta rajoittamalla taustalla olevien sovellusten aktiivisuutta, visuaalisia

tehosteita ja ääniä.

l Ultravirransäästötila: Ota Ultravirransäästötila käyttöön. Tämä tila ohjaa tiukasti

taustasovellusten akun käyttöä sallimalla vain puhelimen, tekstiviestien, yhteystietojen ja muiden

käyttäjäkohtaisten sovelluksen toimia taustalla ja poistamalla käytöstä kaikki järjestelmäsovellukset

Wi-Fiä ja mobiilidataa lukuun ottamatta.

l Säästä virtaa ottamalla käyttöön älykäs näyttötarkkuus: Kosketa Näytön tarkkuus ja ota

sitten käyttöön Älykäs tarkkuus. Laite säätää näyttötarkkuutta automaattisesti sillä hetkellä

käynnissä olevien sovellusten perusteella virran säästämiseksi. Huomaa, että tämä vaikuttaa

vastaavasti näytön laatuun. Voit myös tarpeen mukaan määrittää näytön tarkkuuden manuaalisesti

säästääksesi virtaa.

l Säästä virtaa tummentamalla liittymän värejä: Ota käyttöön Tummenna käyttöliittymän

värejä, jolloin tummennetaan joidenkin sovellusten liittymien värejä virrankulutuksen

vähentämiseksi.

Suorituskykytila: Ota käyttöön Suorituskyky-tila, minkä jälkeen kuvake  näkyy tilapalkissa.

Tässä tilassa laitteesi priorisoi sovellusten suorituskykyä senhetkisen tilanteen mukaan. Tämä voi

kuluttaa akkua muita tiloja nopeammin, erityisesti kun pelaat pelejä tai käytät muita paljon virtaa

kuluttavia sovelluksia.

Myös seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

l Näytä virrankulutuksen tiedot: Kosketa Kulutuksen taso tai Akun käyttötiedot.
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Osiossa Akun käyttötiedot kaavion Lataaminen alla olevat värilliset palkit ilmaisevat, koska

laitteesi oli latauksessa. Aukot palkkien välissä tarkoittavat, että se ei latautunut. Tämä

ominaisuus ei kuluta virtaa.

l Näytä jäljellä oleva varausprosentti tilapalkissa: Ota Akun varaustaso käyttöön ja valitse

näyttötapa.

l Tarkista paljon virtaa kuluttavien sovellusten akun käyttö: Siirry kohtaan Lisää akun

asetuksia > Paljon virtaa kuluttavat sovellukset . Poista käytöstä sovellukset jotka eivät ole

toiminnassa.

Optimoija
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Laitteen yhdistäminen

Bluetooth

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.

 

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
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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 . 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.

Huawei Share

Huawei Share: parempi tapa tiedostojen jakamiseen

Miten voin nopeasti jakaa sovelluksia, siirtää kuvia ja tiedostoja laitteeni ja muiden mobiililaitteiden

välillä tai laitteeni ja tietokoneiden välillä? Huawei Sharella voit nopeasti jakaa sovelluksia ja siirtää

langattomasti tiedostoja puhelimen, tabletin ja tietokoneen välillä.

Huawei Share tukee tiedonsiirtoa seuraavien laitteiden välillä:

l Puhelimien ja tablettien välillä: Huawei Sharella voit nopeasti jakaa laitteessasi olevia valokuvia ja

tiedostoja muiden puhelimien ja tablettien kanssa. Kosketa ja pidä jaettavia valokuvia ja tiedostoja,

jotka haluat jakaa, valitse sitten jako-asetuksista Huawei Share, voidaksesi jakaa yksinkertaisesti ja

helposti ilman suurta datan kulutusta.

l Laitteen ja tietokoneiden välillä (PC tai MAC): Huawei Sharella voit käyttää laitteessasi olevia

sovelluksia, valokuvia ja tiedostoja tietokoneella ja voit myös muokata laitteessasi olevia valokuvia

tietokoneella. Huawei Sharen ansiosta et tarvitse edes USB-kaapelia laitteen ja tietokoneen väliseen

datan siirtoon.

Laitteen ja tietokoneen on kuitenkin oltava yhteydessä samaan verkkoon (esim. Samaan Wi-Fi-

verkkoon).

 

Laitteen yhdistäminen
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Huawei Sharen käyttäminen tiedostojen nopeaan jakamiseen Huawei-laitteiden
välillä

Huawei Sharella voit siirtää valokuvia, videoita ja muita tiedostoja nopeasti Huawei-laitteiden välillä.

Huawei Share havaitsee Bluetoothilla lähellä olevat muut Huawei-laitteet ja siirtää tiedostoja nopeasti

Wi-Fi Directillä mobiilidataa käyttämättä.

Huawei Share käyttää tiedonsiirtoon Wi-Fiä ja Bluetoothia. Kun Huawei Share on käytössä, sekä

Wi-Fi että Bluetooth otetaan käyttöön automaattisesti.

Lähetä tiedostoja Huawei Sharella: Valitse jaettavat tiedostot ja kosketa sitten Jaa. Lähetä

tiedostoja valitsemalla vastaanottava laite lähellä olevien laitteiden luettelosta ja vahvista.

Vastaanota tiedostoja Huawei Sharella: Pyyhkäise alas tilapalkista, avaa ilmoituspaneeli ja ota

Huawei Share käyttöön koskettamalla . Kosketa HYVÄKSY, kun saat tiedostonsiirtoilmoituksen.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletuksena Tiedostot-Huawei Share -kansioon.

Vahvistusta ei tarvita, jos molemmat Huawei-laitteet ovat kirjautuneina samalla HUAWEI ID:llä.

Siirrä tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä Huawei Sharen avulla

Haluatko siirtää kuvia ja videoita nopeasti laitteeltasi tietokoneelle (Windows PC tai Mac)? Huawei

Share tekee siitä entistä helpompaa, ilman tarvetta USB-kaapelille.

Laiteeltasi Windows PC:llesi

Laitteen yhdistäminen
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1 Aloittaaksesi varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan verkkoon (esim. samaan Wi-Fi-verkkoon)
kuin tietokoneesi.

2 Avaa Asetukset laitteellasi, siirry kohtaan Laitteen liitäntä > Huawei Share, ja ota sitten
käyttöön Huawei Share ja Tietokoneen jakaminen.

3 Samalta näytöltä tarkista ja tallenna Tietokoneissa näkyvä nimi, ja kosketa sitten kohtaa
Todennus tietokoneissa katsellaksesi ja tallentaaksesi käyttäjänimen ja salasanan.

4 Windows-PC:lläsi siirry kohtaan Computer > Network, kaksoisnapsauta kohtaa Tietokoneissa
näkyvä nimi, ja anna käyttäjänimi ja salasana, jotka tallensit aiemmassa vaiheessa. Laitteesi
sisäinen tallennustila tai Albumikansiot näkyvät sitten tietokoneellasi.

Näiden kansioiden sisältöä ei automaattisesti tallenneta Windows PC:llesi, mutta sitä voidaan

tarpeen mukaan käyttää, kopioida ja tallentaa paikallisesti tietokoneelle.

5 Voit myös Windows PC:lläsi muokata tiedostoja tai valokuvia sisäisessä tallennustilassa tai
Albumeissa, ja muutokset synkronoidaan laitteellesi automaattisesti. Vastaavasti jos muokkaat
tiedostoja tai valokuvia laitteellasi, muutokset myös synkronoidaan tietokoneellesi.

Laitteeltasi Mac-tietokoneelle

1 Aloittaaksesi varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan verkkoon (esim. samaan Wi-Fi-verkkoon)
kuin tietokoneesi.

2 Avaa Asetukset laitteellasi, siirry kohtaan Laitteen liitäntä > Huawei Share, ja ota sitten
käyttöön Huawei Share ja Tietokoneen jakaminen.

3 Samalta näytöltä tarkista ja tallenna Tietokoneissa näkyvä nimi, ja kosketa sitten kohtaa
Todennus tietokoneissa katsellaksesi ja tallentaaksesi käyttäjänimen ja salasanan.

4 Mac-koneella siirry kohtaan Finder > Go to > Network, kaksoisnapsauta kohtaa Tietokoneissa
näkyvä nimi, valitse käyttäjätilin rekisteröiminen, ja anna käyttäjänimi ja salasana, jotka tallensit
edellisessä vaiheessa. Sisäinen tallennustila tai Albumikansiot näkyvät sitten Mac-koneellasi.

Näiden kansioiden sisältöä ei automaattisesti tallenneta Mac-koneellesi, mutta sitä voidaan

tarpeen mukaan käyttää, kopioida ja tallentaa paikallisesti tietokoneellesi.

5 Voit myös Mac-tietokoneellasi muokata tiedostoja tai valokuvia sisäisessä tallennustilassa tai
Albumeissa, ja muutokset synkronoidaan laitteellesi automaattisesti. Vastaavasti jos muokkaat
tiedostoja tai valokuvia laitteellasi, muutokset myös synkronoidaan Mac-tietokoneellesi.

Tämä toiminto on tuettu Mac-tietokoneissa, joissa on iOS-versio 10.8 tai uudempi.

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

Laitteen yhdistäminen
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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

Rekisteröi kasvonpiirteesi ja ota Face Unlock käyttöön

Lukituksen avaus kasvojen avulla mahdollistaa laitteen lukituksen avaamisen nopeasti ja turvallisesti,

ilman tarvetta antaa salasanaa.

l Kasvojentunnistusta tuetaan vain, kun on kirjauduttu sisään omistajan tilillä, sitä ei tueta

PrivateSpacessa.

l Lukituksen avaus kasvojen avulla ei ole käytettävissä, jos lukitusnäytön salasanaa ei ole annettu

kolmena päivänä peräkkäin, tai jos laitteesi on etälukittu tai käynnistetty uudelleen.

l Kun käytät lukituksen avausta kasvojen avulla, pidä silmäsi auki ja katso suoraan laitteeseesi

20–50 cm (noin 8–20”) etäisyydeltä. Jotta kasvosi voidaan skannata tarkasti, vältä tämän

ominaisuuden käyttöä, kun olet pimeässä ympäristössä tai katsot suoraan valoa kohti.

l Tällä hetkellä voidaan rekisteröidä vain yhdet kasvot. Poista nykyiset kasvotiedot

rekisteröidäksesi ne uudelleen.

1 Avaa Asetukset. Mene kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Kasvojentunnistus ja anna
näytön lukituksen salasana.

Jos et ole määrittänyt lukitusnäytön salasanaa, aseta se ensin. 6-numeroisen PIN-koodin lisäksi

voit määrittää muuntyyppisiä salasanoja: Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu

PIN-koodi tai Salasana.

2 Kohteen Ota nostaminen käyttöön laitteen herättämiseksi valitseminen mahdollistaa näytön
käynnistymisen ja lukituksen avauksen, kun nostat laitteesi ja pidät sitä kasvojesi edessä. Jos et
tarvitse tätä ominaisuutta, jätä se valitsematta. Kosketa kohtaa Rekisteröi kasvot, ja rekisteröi
kasvosi.

3 Face Unlock -tilat:

l Valitse lukituksen poistotapa: Kosketa Kasvojentunnistus-näytöllä kohtaa Avaa laitteen

lukitus. Jos valitset kohdan Suora lukituksen avaus, laitteesi tunnistaa kasvojesi piirteet ja

avaa näyttösi lukituksen, kun näyttö on kytketty päälle. Kun valitset kohdan Liu'uta auki, niin

kun laitteesi tunnistaa kasvonpiirteesi, voit liu’uttaa lukitusnäyttöä avataksesi lukituksen. Jos

valitset kohteen Pois päältä, lukituksen avaus kasvojen avulla poistetaan käytöstä.

l Lukitusnäytön ilmoitusten älykäs näyttö: Ota käyttöön Näytä ilmoitukset. Lukitusnäytöllä

laitteesi piilottaa ilmoitusten tiedot ja näyttää ne vasta, kun omistajan kasvot on tunnistettu.

l Käytä sovelluksen lukitusta: Ota käyttöön Käyttää sovelluslukkoa käyttääksesi

Sovelluksen lukitusta ja lukittuja sovelluksia Face unlockin avulla.

Poista kasvotiedot

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

kasvotiedot.
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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.

Sormenjälki

Sormenjälkitunnistus: nauti nopeammasta navigoinnista ja paremmasta
suojauksesta

Sen lisäksi, että sormenjälkitunnistus tekee laitteen lukituksen avaamisesta nopeampaa, se tehostaa

henkilötietojesi suojausta.

Sormenjäljellä voit:

l Avaa näytön lukitus yhdellä kosketuksella: Haluatko välttää PIN-koodin ja kuvioiden käytön

vaivan näytön lukitusta avatessasi? Avaa näytön lukitus sormenjäljellä nopeasti ja turvallisesti yhdellä

kosketuksella.

l Käytä yksityisiä tiedostojasi: Pelkäätkö unohtavasi kassakaapin ja sovelluksen lukituksen

salasanan tai että se päätyy jonkun epäluotettavan henkilön käsiin? Määritä sormenjälkipääsy

kassakaappiin ja sovelluksen lukitukseen pitääksesi tiedostosi ja sovelluksesi turvassa ja vain omassa

käytössäsi.

Sormenjäljen rekisteröinti

Voit rekisteröidä sormenjäljen laitteeseen ja avata sitten näytön sormenjäljellä tai käyttää Safe-säilöä

tai Sovelluksen lukitusta ilman salasanaa.

l Sormenjäljellä avaaminen on käytössä vain, kun laitteen lukituksen avaustavaksi on valittu

Kuvio, PIN-koodi tai Salasana. Sinun on avattava laitteen lukitus näytön lukituksen

salasanalla laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen tai jos sormenjälkeä ei tunnisteta.

l Varmista ennen sormenjäljen rekisteröintiä, että sormesi on puhdas ja kuiva.

1 Avaa Asetukset.

2 Siirry kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta >
Vaihda lukituksen avaustapa, valitse Kuvio, 4-numeroinen PIN-koodi, Mukautettu PIN-
koodi tai Salasana ja aseta sitten lukituksen avauksen salasana noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.

3 Kun olet määrittänyt lukituksen avauksen salasanan, rekisteröi sormenjälki koskettamalla Uusi
sormenjälki.

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

5 Kosketa rekisteröinnin jälkeen OK.

Turvallisuus ja tietosuoja
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Voit avata näytön lukituksen asettamalla sormenpään sormenjälkitunnistimen päälle.

Sormenjäljen lisääminen tai muokkaaminen

Voit rekisteröidä laitteeseen enintään viisi sormenjälkeä. Voit myös poistaa sormenjälkiä tai nimetä

niitä uudelleen.

1 Avaa Asetukset.

2 Mene kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta.

3 Sormenjälkiluettelo-osiossa voit tehdä seuraavat toimet:

l Rekisteröi uusi sormenjälki: Lisää uusi sormenjälki koskettamalla Uusi sormenjälki.

l Nimeä sormenjälki uudelleen tai poista se: Voit nimetä uudelleen tai poistaa aiemmin

rekisteröidyn sormenjäljen koskettamalla sitä.

l Tunnista sormenjälki: Kosketa Tunnista sormenjälki tunnistaaksesi ja korostaaksesi

rekisteröidyt sormenjäljet.

Siirry yksityisiin tietoihin nopeasti sormenjäljellä

Oletko kyllästynyt siihen, että sinun on syötettävä salasana aina kun haluat käyttää kassakaapin tai

lukitun sovelluksen sisältämiä yksityisiä tietoja? Voit siirtyä yksityisiin tietoihin nopeasti sormenjäljelläsi.

Tämä menetelmä on kätevä ja turvallinen.

1 Avaa Asetukset.

2 Mene kohtaan Tietosuoja ja turvallisuus > Sormenjälkitunniste > Sormenjälkien hallinta.

Nyt käytettävissäsi on seuraavat mahdollisuudet:

l Avaa kassakaappi sormenjäljellä: Avaa Tiedostot ja kosketa Kassakaappi, niin voit käyttää

kassakaappia sormenjäljelläsi.

l Käytä sovelluksen lukituksella lukittuja sovelluksia sormenjäljellä: Nyt voit avata

aloitusnäytön lukittuja sovelluksia sormenjäljelläsi.

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

Turvallisuus ja tietosuoja
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sijaintitietojasi. Järjestelmä pyytää sinua ottamaan sijaintipalvelut käyttöön, kun yrität käyttää näitä

sovelluksia.

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 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.

Turvallisuus ja tietosuoja
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Varmuuskopiointi ja palautus

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 puhelin , kosketa Nollaa

puhelin, anna näytön lukituksen salasana (jos on) ja nollaa asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
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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.

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.
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Sovellukset ja ilmoitukset

Kaksoissovellus: kahdelle sosiaalisen median tilille

kirjautuminen samanaikaisesti
Oletko koskaan toivonut, että voisit kirjautua kahdelle WeChat- tai Facebook-tilille Puhelin -laitteella

tarvitsematta jatkuvasti siirtyä tililtä toiselle? Kaksoissovelluksella voit kirjautua kahdelle WeChat- tai

Facebook-tilille samanaikaisesti, jotta voit pitää työn ja vapaa-ajan erillään.

Kaksoissovellusominaisuus toimii vain seuraavien sovellusten kanssa: WeChat, QQ, LINE,

Facebook, Snapchat, WhatsApp ja Messenger. Lataa näistä sovelluksista tuorein versio ennen

tämän ominaisuuden käyttämistä.

Avaa Asetukset. Siirry kohtaan Sovellukset > Kaksoissovellus ja ota kaksoissovellus tarpeen

mukaan käyttöön sovelluksille WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp tai Messenger.

Kun kaksoissovellus on käytössä, aloitusnäytössä on kaksi WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat,

WhatsApp tai Messenger-sovelluksen kuvaketta. Tämä merkitsee sitä, että voit kirjautua kahdelle tilille

samanaikaisesti. Voit poistaa kaksoissovelluksen nopeasti käytöstä koskettamalla ja pitämällä toista

sovelluskuvaketta aloitusnäytössä.
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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.

Ääniasetusten määrittäminen
Kun katselet elokuvia tai pelaat pelejä, laitteesi siirtyy automaattisesti käyttämään stereoääntä

parantaaksesi äänikokemustasi. Voit myös säätää soittoääntä ja äänimuistutusten asetuksia sopimaan

eri tilanteisiin.

Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta: Paina äänenvoimakkuuspainiketta ja liu\'uta säätääksesi

median äänenvoimakkuutta. Vaihtoehtoisesti voit koskettaa kohtaa  näyttääksesi

ääniasetusnäytön ja säätää soittoäänen, median ja hälytyksen äänenvoimakkuutta sieltä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta myös järjestelmän asetuksista. Avaa Asetukset, kosketa

kohtaa Äänet ja liu\'uta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Kosketa ääniasetusten näytöllä kohtaa Äänenvoimakkuuspainikkeen oletus ja valitse

Soittoäänen voimakkuus. Voit nyt käyttää äänenvoimakkuuspainikkeita säätääksesi soittoäänen

voimakkuutta.

Vaihda ääni-, värinä- ja äänettömän tilan välillä: Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin

tilapalkista. Kosketa kohtaa  vaihtaaksesi Ääni-tilan, Äänetön-tilan ja Värinä-tilan välillä.

Ota käyttöön näppäimistö- ja ilmoitusäänet: Avaa Asetukset ja siirry kohtaan Äänet > Lisää

ääniasetuksia ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä näppäimistön kosketusäänet,

näyttökuvan äänen ja kosketusvärinän.
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Aseta laite äänettömään tilaan: Ota Äänet -näytöltä käyttöön Hiljainen tila ja ota sitten käyttöön

Värinä äänettömässä tilassa. Nyt näyttösi käynnistyy ja laite värisee, kun saat puhelun.

Mukauta soittoääntäsi ja ilmoitusääniä: Valitse Äänet -näytöltä haluamasi soittoääni tai

ilmoitusääni.

Poista käynnistysääni käytöstä: Siirry kohtaan Äänet > Lisää ääniasetuksia ja poista Virran

kytkentä-ääni käytöstä.

Äänet ja näyttö
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Tallennustila

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  Optimoija , 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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Älykäs avustus

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.
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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

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.

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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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.

 ja  ovat Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM) rekisteröityjä

tavaramerkkejä.

N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tuotemerkki tai rekisteröity tuotemerkki Yhdysvalloissa ja muissa

maissa.

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

omaisuutta.

Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteen ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta

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

rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta.

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

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä

ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.
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Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai

sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten

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

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

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

Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweilla ei ole

määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei

korvaa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai

kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden keskeytymisestä tai päättymisestä.

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

mistään muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa,

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

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

aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta.

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

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

yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. Huawei ei tarjoa mitään

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

kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". MINKÄÄNLAISTA

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

MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT

MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ

TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.

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

ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA 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.

Oikeudellinen huomautus

35



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.

l Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM-korttiisi, muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista

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

vanhasta laitteesta.

l 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.

Avun saaminen
Lue puhelimen mukana tullut pika-aloitusopas.

Lue oikeudelliset tiedot koskettamalla Asetukset > Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Laillinen.

Lisätietoja on osoitteessa http://consumer.huawei.com/en/.

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

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.
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