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Olennaiset

Peruseleet

Peruseleet

Lisää eleitä

Kahdenna näyttö
Pyyhkäise ylös näytöllä kolmella sormella.

Käytä aloitusnäytön muokkaustilaa
Nipistä kaksi sormea yhteen aloitusnäytöllä.

Näytä pikakuvakepaneeli lukitusnäytöllä
Pyyhkäise ylös lukitusnäytön alaosasta.

Avaa ilmoituspaneeli
Pyyhkäise alas tilapalkista.

Painikkeiden pikakuvakkeet

Virran katkaisu ja käynnistys
Paina ja pidä virtapainiketta, kunnes Katkaise virta ja
Käynnistä uudelleen -valinnat tulevat näkyviin.

1



Suurenna äänenvoimakkuutta
Paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.

Vähennä äänenvoimakkuutta
Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

Ota näyttökuva
Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja
virtapainiketta yhtä aikaa.

Järjestelmänavigointi

Vaihda navigoinnin tilaa

Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi
valitaksesi haluamasi navigointitilan.

Navigoi eleillä

Mene kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi ja ota
käyttöön tai poista käytöstä Eleet.

Kun Eleet on otettu käyttöön, voit tehdä seuraavia:

• Palaa edelliseen näyttöön: Pyyhkäise sisäänpäin vasemmasta tai oikeasta reunasta.

• Palaa aloitusnäyttöön: Pyyhkäise ylös näytön alareunasta.

• Mene viimeisimpien tehtävien näyttöön: Pyyhkäise ylös näytön alareunasta ja pidä.

• Sulje sovellus viimeisimpien tehtävien näytöltä: Pyyhkäise ylös sovelluksen esikatselussa.

Kolminäppäinnavigointi

Mene kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Järjestelmänavigointi ja valitse
Navigointi kolmella näppäimellä.

Valitse haluamasi navigointinäppäinyhdistelmä koskettamalla kohtaa Asetukset.

Navigointipalkin kuvakkeet ovat seuraavat:

Olennaiset
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• : Takaisin-näppäin palaa edelliselle näytölle, poistuu sovelluksesta tai sulkee
näyttönäppäimistön.

• : Aloitusnäyttönäppäin palaa aloitusnäyttöön.

• : Viimeisimmät-näppäin näyttää viimeaikaisten tehtävien näytön.

• : Ilmoitusnäppäin avaa ilmoituspaneelin.

Mukauta navigointinäppäinyhdistelmää

Siirry kohtaan Navigointi kolmella näppäimellä > Asetukset. Voit tehdä seuraavia:

• Valitse navigointinäppäinyhdistelmä.

• Ota käyttöön Piilota navigointinäppäimet mahdollistaaksesi navigointirivin piilottamisen,
kun se ei ole käytössä.

Phone Clone

Phone Clone
Phone Clone antaa sinun siirtää nopeasti ja saumattomasti kaikki perustiedot (sisältäen
yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhalta laitteeltasi uudelle laitteellesi.

Kloonaa tiedot Android-laitteesta

1 Avaa uudessa laitteessasi Phone Clone. Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan Asetukset
> Järjestelmä ja päivitykset > Phone Clone, kosketa kohtaa Tämä on uusi puhelin ja
kosketa sitten Huawei tai Muu Android.

2 Noudata näytön ohjeita ladataksesi ja asentaaksesi kohteen Phone Clone vanhaan
laitteeseesi.

3 Avaa vanhassa laitteessasi Phone Clone ja kosketa Tämä on vanha puhelin. Noudata
näytön ohjeita yhdistääksesi vanhan laitteesi uuteen laitteeseesi skannaamalla koodi tai
yhdistämällä manuaalisesti.

4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja kosketa sitten kohtaa Siirrä
aloittaaksesi kloonauksen.

Phone Clone on käytettävissä vain laitteissa, joissa on Android 5.0 tai uudempi.

Kloonaa tiedot iPhonesta tai iPadista

1 Avaa uudessa laitteessasi Phone Clone. Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan Asetukset
> Järjestelmä ja päivitykset > Phone Clone, kosketa Tämä on uusi puhelin ja kosketa
sitten iPhone/iPad.

2 Noudata näytön ohjeita ladataksesi ja asentaaksesi kohteen Phone Clone vanhaan
laitteeseesi.

Olennaiset

3



3 Avaa vanhassa laitteessasi Phone Clone ja kosketa Tämä on vanha puhelin. Noudata
näytön ohjeita yhdistääksesi vanhan laitteesi uuteen laitteeseesi skannaamalla koodi tai
yhdistämällä manuaalisesti.

4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja suorita kloonaus sitten
noudattamalla näytön ohjeita.

Phone Clone on käytettävissä vain laitteissa, joissa on iOS 8.0 tai uudempi.

Lukitse ja avaa näyttösi

Lukitse ja avaa näyttösi

Lukitse näyttö

Jos laitteesi pysyy ei-aktiivisena jonkin aikaa, se lukitsee näytön automaattisesti ja siirtyy
lepotilaan säästääkseen virtaa.

Vaihtoehtona voi manuaalisesti lukita näytön toisella seuraavista tavoista:

• Paina virtapainiketta.

• Siirry näytön muokkaustilaan nipistämällä kaksi sormea yhteen aloitusnäytöllä. Kosketa
kohtaa Widgetit ja vedä sitten Näytön lukitus-kuvake aloitusnäytölle. Voit nyt koskettaa
Näytön lukitus-kuvaketta lukitaksesi näytön.

Aseta näytön aikakatkaisuaika

Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Lepotila ja valitse näytön
aikakatkaisuaika.

Avaa näytön lukitus salasanalla

Kun näyttö on kytketty päälle, pyyhkäise ylös näytön keskeltä, jolloin salasanan syöttöpaneeli
tulee näyttöön. Anna sitten lukitusnäytön salasana.

Vaihda lukitusnäyttöä
Kun käytät virallista teemaa, voit asettaa askelmäärän ja allekirjoituksen näkymään
lukitusnäytöllä.

Näytä allekirjoituksesi lukitusnäytöllä

Siirry kohtaan Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva, kosketa kohtaa Lukitusnäytön
allekirjoitus ja kirjoita sitten tekstiä näytettäväksi lukitusnäytöllä.

Poistaaksesi allekirjoituksen kosketa kohtaa Lukitusnäytön allekirjoitus ja poista teksti.

Tutustu aloitusnäyttöön

Olennaiset
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Tutustu aloitusnäyttöön
Aloitusnäytössä voit tehdä seuraavia:

• Tarkista laitteesi tilan ja ilmoitukset tilapalkista näytön yläosasta.

• Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle katsellaksesi aloitusnäytöllä esitettyjä sovelluksia ja
widgetejä.

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet

Ilmoitus- ja tilakuvakkeet
Verkon tilakuvakkeet voivat vaihdella alueen tai verkon palveluntarjoajan mukaan.
Tuetut toiminnot vaihtelevat laitemallin mukaisesti. Jotkin seuraavista kuvakkeista eivät
ehkä ole käytettävissä laitteessasi.

5G-verkko yhdistetty 4G-verkko yhdistetty

3G-verkko yhdistetty 2G-verkko yhdistetty

Täysi signaalin voimakkuus Verkkovierailu

Datan säästäjä käytössä SIM-korttia ei löytynyt

Tukiasema käytössä Tukiasema yhdistetty

Soittaminen VoLTE käytössä

Wi-Fi-verkko yhdistetty SkyTone käytössä

Tukiaseman yhteys katkaistu Wi-Fi+ vaihtaa verkkoa

Lentokonetila käytössä Hälytys asetettu

Akku tyhjä Akun varaus vähissä

Lataaminen Pikalataus

Superlataus Langaton superlataus

Langaton pikalataus Tavallinen langaton lataus

Virransäästötila käytössä Digitaalinen saldo käytössä

Bluetooth käytössä Bluetooth-laitteen akku

Olennaiset

5



Bluetooth-laite yhdistetty VPN yhdistetty

Ajotila Projisointilaite yhdistetty

Sijaintipalvelu käytössä Silmäystävällinen tila käytössä

Kuulokesetti kytketty
Mikrofonilla varustettu
kuulokesetti yhdistetty

Vastaamatta jäänyt puhelu Lukematon tekstiviesti

Mikrofoni käytössä Mykistetty

Lisää ilmoituksia Vain värinä

NFC käytössä Älä häiritse -tila käytössä

Tietojen synkronointi Tietojen synkronointi epäonnistui

Suorituskykytila käytössä Uusi sähköposti

Tapahtumamuistutukset   

Pikakytkimet

Pikakytkimet

Kytke pikakuvakekytkin päälle

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten pidemmälle alas
näyttääksesi kaikki pikakuvakekytkimet.

• Ota vastaava ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla pikakuvakekytkintä.

• Kosketa ja pidä pikakuvakekytkintä siirtyäksesi asetusnäytölle sitä ominaisuutta varten.
(Käytettävissä vain joissakin ominaisuuksissa)

• Avaa Asetukset koskettamalla kohtaa .

Mukauta pikakytkimiä

Kosketa , kosketa ja pidä kuvaketta ja vedä se sitten haluamaasi kohtaan.

Aloitusnäytön widgetit

Olennaiset
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Aloitusnäytön widgetit
Voit omien toiveittesi mukaisesti lisätä, siirtää tai poistaa aloitusnäytön widgetejä, kuten
Näytön lukitus, Sää, Muistio, Kello, Yhteystiedot ja Kalenteri.

Lisää widget aloitusnäyttöön

1 Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä käyttääksesi aloitusnäytön asetukset -tilaa.

2 Kosketa kohtaa Widgetit ja pyyhkäise sitten vasemmalle katsellaksesi kaikkia widgetejä.

3 Joistakin widgeteistä, kuten Sää, on eri muotoja. Kosketa widgetiä katsellaksesi kaikkia
muotoja ja pyyhkäise sitten oikealle palataksesi.

4 Kosketa widgetiä lisätäksesi sen aloitusnäyttöön. Jos nykyisellä näyttösivulla ei ole tilaa,
kosketa ja pidä sitä ja vedä se sitten toiselle näyttösivulle.

Aseta taustakuvasi

Aseta taustakuvasi

Käytä esiasetettua taustakuvaa

1 Mene kohtaan Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Taustakuva.

2 Kosketa kuvaa, jonka haluat asettaa taustakuvaksi.

3 Aseta seuraavat haluamallasi tavalla:

• Pehmennys: käyttää pehmennystehostetta, jota voi säätää vetämällä liukusäädintä.

• Vieritettävä: ottaa käyttöön aloitusnäytöllä vieritettävän taustakuvan.

4 Kosketa kohtaa  ja valitse, haluatko asettaa sen taustakuvaksi kohtaan Näytön
lukitus, Aloitusnäyttö vai Molemmat.

Aseta Galleriasta kuva taustakuvaksesi

1 Avaa Galleria ja avaa kuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi.

2 Siirry kohtaan  > Aseta > Taustakuva ja noudata sitten näytön ohjeita määrittääksesi
asetuksen.

Näyttökuvat ja näytön tallennus

Ota näyttökuva

Ota näyttökuva näppäinyhdistelmällä

Ota näyttökuva painamalla ja pitämällä virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta yhtä aikaa.

Olennaiset
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Ota näyttökuva pikakuvakkeella

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas

näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet. Ota näyttökuva koskettamalla .

Jaa ja muokkaa näyttökuvia tai vaihda vierityskuvaan

Kun olet ottanut näyttökuvan, pikkukuva näkyy näytön vasemmassa alakulmassa. Tämän
jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Pyyhkäise alas pikkukuvassa ottaaksesi vieritettävän näyttökuvan.
Tätä toimintoa ei tueta vaakanäkymässä.

• Pyyhkäise ylös pikkukuvaa valitaksesi jakamistilan, ja jaa näyttökuva ystävillesi.

• Kosketa pikkukuvaa muokataksesi sitä tai poistaaksesi sen.

Näyttökuvat tallennetaan oletuksena kohtaan Galleria.

Näytä ja tyhjennä ilmoituksia

Näytä ja tyhjennä ilmoituksia

Näytä ilmoitukset

Kun palkissa on muistutus, voit käynnistää näytön ja pyyhkäistä alaspäin tilapalkista
avataksesi ilmoituspaneelin ja nähdäksesi ilmoituksen.

Tyhjennä ilmoitukset

• Pyyhkäise oikealle ilmoitusmuistutuksessa tyhjentääksesi ilmoituksen.

• Kosketa kohtaa  ilmoituspaneelin alaosassa tyhjentääksesi kaikki ilmoitukset.

Estä, hiljennä tai viivästytä ilmoituksia

Estä, hiljennä tai viivästytä ilmoitukset lähteestä pyyhkäisemällä ilmoituksessa vasemmalle ja

koskettamalla sitten  .
Joitakin järjestelmäilmoituksia ei voi estää, tyhjentää tai viivästyttää.

Säädä ääniasetuksia

Säädä ääniasetuksia

Paina äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta

Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Olennaiset
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Paina virtapainiketta mykistääksesi laitteesi, kun se soi

Kun laitteesi soi saapuvan puhelun tai hälytyksen takia, voit painaa virtapainiketta
mykistääksesi sen.

Syötä tekstiä

Muokkaa tekstiä
Voit valita näytölläsi näytettävän tekstin, kopioida tai leikata sen leikepöydälle ja liittää sen
sitten muualle. Voit myös jakaa sen usealla tavalla.

1 Kosketa ja pidä tekstiä, kunnes näyttöön tulee .
Joissakin sovelluksissa voi vaihdella se, mitä tekstin koskettamisen ja pitämisen jälkeen
tapahtuu. Jos esimerkiksi kosketat ja pidät lähetettyä tai vastaanotettua viestiä, näyttöön

tulee valikko, ja  näytetään vasta kun kosketat Tekstin valitseminen.

2 Valitse tarvittava teksti vetämällä kohtia  ja  tai valitse kaikki teksti koskettamalla
Valitse kaikki.

3 Kosketa Kopioi tai Leikkaa tarpeen mukaan.

4 Kosketa ja pidä kohtaa, johon haluat liittää tekstin, kunnes Liitä tulee näkyviin, ja kosketa
sitten Liitä.

Jaetun näytön tila ja kelluva ikkuna

Jaetun näytön tila
Voit jakaa laitteesi näytön käyttääksesi kahta sovellusta samaan aikaan.

Ota jaetun näytön tila käyttöön
Tietyt sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

1 Avaa sovellus.

2 Ota jaetun näytön tila käyttöön millä tahansa seuraavista tavoista:

• Pyyhkäise ylös näytön keskeltä kolmella sormella.

• Kun käytät elenavigointia, pyyhkäise ylös näytön alaosasta ja pidä siirtyäksesi

viimeisimpien tehtävien näytölle. Kosketa sitten  sovelluksen esikatselun oikeassa
yläkulmassa.

• Kun käytät kolminäppäinnavigointia, kosketa ja pidä -näppäintä.

3 Avaa toinen sovellus, jotta voit tehdä useita tehtäviä samanaikaisesti.

Olennaiset
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Säädä jaetun näytön paneelien kokoa

Vedä  keskeltä näytön jakoviivaa haluttuun näytön kohtaan.

Vaihda jaetun näytön paneeleita
Jos aloitusnäyttö näkyy toisessa jaetun näytön paneelissa, et voi vaihtaa paneeleita.

Kosketa kohtaa  näytön jakoviivan keskeltä ja kosketa sitten .

Poista jaetun näytön tila käytöstä

Kosketa kohtaa  näytön jakoviivan keskeltä ja kosketa sitten .

Kytke laite päälle ja pois päältä tai käynnistä se
uudelleen

Kytke laite päälle ja pois päältä tai käynnistä se uudelleen

Käynnistä laite uudelleen

Käynnistä laitteesi uudelleen säännöllisesti tyhjentääksesi välimuistin ja pitääksesi laitteen
parhaassa mahdollisessa tilassa. Uudelleenkäynnistys voi joskus ratkaista laitteessasi
ilmenevän ongelman.

Pidä vain virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan ja kosketa sitten kohtia
Käynnistä uudelleen ja Käynnistä uudelleen koskettamalla.

Pakota laitteesi uudelleenkäynnistys

Jos laitteesi ei toimi tai ei sammu normaalisti, voit pakottaa sen uudelleenkäynnistyksen.

Vain paina ja pidä virtapainiketta painettuna vähintään 10 sekuntia.

Ladataan

Lataa laitteesi
Laitteesi hälyttää sinulle, kun sen virta on loppumassa. Varmista, että lataat laitteesi ajoissa
estääksesi sitä sammumasta automaattisesti, kun virta loppuu.

Varotoimet lataamista varten

• Lataa laitteesi normaalilla sovittimella ja USB-kaapelilla, jotka tulivat laitteesi mukana.
Muiden laturien tai USB-kaapelien käyttäminen voi aiheuttaa toistuvia
uudelleenkäynnistymisiä, hidasta latausta, ylikuumenemista tai muita ei-toivottuja
tilanteita.

Olennaiset
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• Laitteesi suorittaa automaattisesti turvallisuustarkastuksen, kun laturi tai muu laite
kytketään USB-porttiin. Jos kosteutta havaitaan USB-portissa, laitteesi aktivoi
automaattisesti turvatoimia ja lopettaa latauksen. Irrota laitteesi USB-portista ja odota,
kunnes USB-portti on kuiva.

• Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun iän mukaan.

• Akkujen latauskertojen määrä on rajallinen. Kun akun kestoaika lyhenee huomattavasti,
mene valtuutettuun Huawei-huoltoliikkeeseen akun vaihtamiseksi.

• Älä peitä laitetta tai laturia latauksen aikana.

• Laitteesi voi lämmetä, kun sitä on käytetty pitkään, erityisesti korkeammissa lämpötiloissa.
Siinä tapauksessa lopeta lataus, poista käytöstä joitakin ominaisuuksia ja siirrä laitteesi
viileään paikkaan.

• Älä käytä laitettasi, kun se latautuu.

• Jos laitteesi ei vastaa, kun virtapainiketta on painettu ja pidetty painettuna, sen akku on
todennäköisesti tyhjä. Lataa 10 minuuttia ja käynnistä se sitten.

Akkukuvakkeiden yleiskuvaus

Voit tarkistaa akun tason laitteen näytön akkukuvakkeesta.

Akkukuvake Akun taso

Akun varausta jäljellä alle 4 %

Lataa, akun varaustaso alle 10 %

Lataa, akun varaustaso 10 %–90 %

Lataa, akun varaustaso vähintään 90 %
Jos akkukuvakkeen vieressä näkyy 100 % tai latauksen
valmistumisviesti näkyy lukitusnäytöllä, akku on ladattu täyteen.

Olennaiset
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Älykkäät ominaisuudet

Huawei Share

Huawei Share
Huawei Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden,
asiakirjojen ja muuntyyppisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia
etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, Huawei Sharea ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita
tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.

Ota Huawei Share käyttöön tai poista käytöstä

Voit ottaa Huawei Sharen käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

• Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alas tilapalkista, kosketa sitten  ja ota Huawei
Share käyttöön tai poista se käytöstä. Siirry Huawei Share -asetusnäytölle koskettamalla ja
pitämällä vaihtokytkintä.

• Siirry kohtaan Asetukset > Lisää yhteyksiä > Huawei Share ja ota käyttöön tai poista
käytöstä Huawei Share.

Huawei Sharen käyttöönotto kytkee automaattisesti Wi-Fin ja Bluetoothin käyttöön.

Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä Huawei Sharen avulla

Voit käyttää Huawei Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen Huawei-laitteiden välillä.
Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten
tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella
vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.

1 Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön Huawei Share.

2 Valitse jaettavat tiedostot lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä niitä ja

kosketa sitten . Kosketa kohtaa Huawei Share ja lähetä tiedostot koskettamalla
vastaanottavan laitteen kuvaketta.

Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

3 Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa Hyväksy hyväksyäksesi siirtopyynnön.

Mene vastaanotettujen tiedostojen katselua varten kohtaan Tiedostot ja sitten kohtaan
Sisäinen muisti > Huawei Share välilehdellä Luokat.

Vastaanotetut kuvat löytyvät myös kohdasta Galleria > Albumit > Huawei Share.

Yhden kosketuksen tulostus Huawei Sharella

Kun lähistöllä on tulostin, joka tukee Huawei Sharea, voit käyttää Huawei Sharea etsimään
tulostimen ja tulostamaan laitteelle tallennettuja kuvia tai PDF-tiedostoja.
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1 Tulostimen tyypistä riippuen, varmista seuraava:

• Tulostimet, joissa on Wi-Fi-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja yhdistettynä
samaan verkkoon kuin laitteesi.

• Tulostimet, joissa on Wi-Fi Direct -tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja Wi-Fi
Directin käytössä.

• Tulostimet, joissa on Bluetooth-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja
löydettävissä Bluetoothin kautta.

2 Esikatsele laitteellasi tulostettavaa tiedostoa ja mene sitten kohtaan Jaa > Huawei Share.

3 Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä laitteellasi ja säädä asetuksia
esikatselunäytöllä. Tulosta sitten koskettamalla TULOSTA.
Jos olet yhdistämässä Bluetooth-tulostinta laitteeseesi ensimmäisen kerran, etsi tulostin
laitteeltasi, kosketa sen nimeä ja paina ja pidä sitten tulostimen virtapainiketta noin 1
sekunnin ajan vahvistaaksesi yhteyden.

Näet luettelon tuetuista tulostimista koskettamalla Ohje Huawei Sharen jakamisnäytöllä,
valitsemalla kohdan Tulostimet ja koskettamalla Mitä tulostimia tuetaan?.

Älykkäät ominaisuudet
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Kamera ja Galleria

Käynnistä kamera

Käynnistä kamera
Kamerasovelluksen avaamiseen on useita tapoja.

Aloitusnäytöltä

Avaa aloitusnäytöltä Kamera.

Ota valokuvia

Ota valokuvia

1 Avaa Kamera.

2 Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkenna: Kosketa kohtaa, johon haluat tarkentaa.
Jos haluat säätää tarkennusta ja mittausta erikseen, kosketa ja pidä etsintä ja vedä
asiaankuuluva kehys tai rengas haluttuun kohtaan.

• Säädä kirkkautta: Kosketa etsintä. Kun -symboli näkyy tarkennuskehyksen vieressä,
vedä sitä ylös tai alas.

• Lähennä tai loitonna: Nipistä tai levitä kahta sormea etsimessä tai vedä zoomauksen
liukusäädintä.

• Valitse kameratila: Pyyhkäise ylös, alas, vasemmalle tai oikealle kameratilan valintojen
yli.

Nämä ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin kameratiloissa.

3 Ota valokuva koskettamalla .

Ota ajastettuja valokuvia

Kameran ajastimella voit asettaa aikaviiveen niin, että voit siirtyä paikoillesi sen jälkeen, kun
olet koskettanut suljinpainiketta.

1 Avaa Kamera.

2 Siirry kohtaan  > Ajastin ja valitse viivevaihtoehto.

3 Palaa etsimeen ja kosketa suljinpainiketta. Laitteesi ottaa valokuvan, kun laskenta päättyy.

14



Ota valokuvia puhekomennoilla

Voit käyttää ääntäsi valokuvien ottamiseen ilman tarvetta koskettaa suljinpainiketta.

1 Avaa Kamera.

2 Siirry kohtaan  > Ääniohjaus, ota käyttöön Ääniohjaus ja valitse ääniohjausvalinta.

3 Palaa etsimeen ja sano komentosi ottaaksesi valokuvan.

Ota panoraamavalokuvia

Ota panoraamavalokuvia
Lisää leveyttä maisemiin tai ryhmäkuviin Panoraama-ominaisuudella. Kamera ottaa useita
valokuvia näkökenttäsi kohteista ja liittää ne yhteen yhdeksi panoraamakuvaksi.

Käytä takakameraa panoraamavalokuvien ottamiseen

1 Siirry kohtaan Kamera > Lisää ja valitse Panoraama-tila.

2 Kosketa kohtaa  etsimen alareunasta asettaaksesi panorointisuunnan.

3 Suuntaa kamera alkukohtaan ja kosketa sitten kohtaa  aloittaaksesi kuvaamisen.

4 Liikuta kameraa hitaasti näytöllä näkyvän nuolen suuntaan. Pidä laitteesi vakaana ja nuoli
koko ajan keskellä viivaa.

5 Kosketa kohtaa , kun olet valmis.

Ota HDR-valokuvia

Ota HDR-valokuvia
Kun kuvaat valokuvia taustavalossa tai suuressa valokontrastissa, High Dynamic Range
(HDR) -tila voi auttaa sinua parantamaan valokuviesi valojen ja varjojen vaikutelmaa
tuottaen kuviisi terävämpiä yksityiskohtia.

Käytä HDR:ää takakameran kanssa

1 Siirry kohtaan Kamera > Lisää ja valitse HDR.

2 Vakauta laitteesi tarvittaessa jalustan avulla.

3 Ota valokuva koskettamalla .

Tallenna videoita

Kamera ja Galleria
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Tallenna videoita

1 Avaa Kamera ja valitse Videot-tila.

2 Aloita tallennus koskettamalla .

Kosketa ja pidä tallennuksen aikana kohtaa  tai  tasaista lähennystä tai
loitonnusta varten.

Ota valokuva tallennuksen aikana koskettamalla .

3 Keskeytä tallennus koskettamalla  ja lopeta tallennus koskettamalla .

Säädä kameran asetuksia

Säädä kameran asetuksia
Voit säätää kamera-asetuksia ja ottaa valokuvia ja videoita nopeammin.

Seuraavat ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä joissakin kameratiloissa.

Säädä kuvasuhdetta

1 Avaa Kamera ja kosketa , jotta pääset Asetukset-näyttöön.

2 Kosketa Kuvasuhde ja valitse kuvasuhde (esimerkiksi 1:1 tai 4:3).

Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä joissakin tiloissa.

Käytä apuruudukkoa valokuvien sommitteluun

Käytä apuruudukko-ominaisuutta auttamaan täydellisen kuvan kohdistamisessa.

1 Siirry kohtaan Kamera > .

2 Ota käyttöön Kameran ruudukko.

3 Etsimessä näkyvät ruudukon viivat. Aseta kuvasi kohde johonkin leikkauspisteistä ja

kosketa sitten kohtaa .

Ota käyttöön peilin heijastus

Kun käytät etukameraa, voit koskettaa kohtaa  ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi
käytöstä ominaisuuden Peilin heijastus.

Mykistä suljinääni

Ota käyttöön Mykistä tarpeen mukaan.

Hallitse Galleriaa

Kamera ja Galleria
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Näytä valokuvia ja videoita
Voit näyttää valokuvia ja videoita albumeittain Albumit-välilehdellä.

Jotkin valokuvat ja videot on tallennettu oletusalbumeihin. Esimerkiksi kameralla kuvatut
videot tallennetaan Kamera-albumiin. Näyttökuvat ja näyttötallennukset tallennetaan
Näyttökuvat-albumiin.

Muokkaa valokuvia ja videoita

Avaa Galleria, kosketa sen valokuvan pikkukuvaketta, jota haluat muokata, ja kosketa
sitten kohtaa Muokkaa käyttääksesi muokkausominaisuuksia.

• Kierrä: Kosketa kohtaa  ja vedä kulmapyörä haluttuun suuntaan.

Voit myös kiertää kuvaa 90 astetta koskettamalla kohtaa  tai kääntää sen ympäri

koskettamalla kohtaa .

• Rajaa: Kosketa kohtaa  ja tee valintasi vetämällä ristikkotyökalulaatikkoa tai sen
nurkkia.
Voit myös valita kiinteän suhteen ja vetää ristikkotyökalun nurkkia kuvan rajaamiseksi.

• Lisää suodatintehosteita: Kosketa kohtaa  valitaksesi suodattimen.

• Väriroiske: Valitse korostettavat värit koskettamalla kohtaa . Kuvan muista osista tulee
mustavalkoisia.

• Säädä valokuvan tehosteita: Kosketa kohtaa  säätääksesi valokuvan kirkkautta,
kontrastia, värikylläisyyttä ja muita ominaisuuksia.

• Graffiti: Kosketa kohtaa  ja valitse sivellin ja väri lisätäksesi valokuviin graffitia.

• Lisää tekstielementti: Kosketa kohtaa  valitaksesi elementtityylin ja fonttimuodon.

Lisää tarroja valokuviin

1 Kosketa valokuvaa ja mene kohtaan  >  > Tarrat.

2 Valitse lisättävän tarran tyyppi, kuten Aika, Sijainti, Sää tai Mieliala.

3 Valitse tarra ja vedä se paikalleen. Voit myös muokata joidenkin tarrojen tekstisisältöä.

4 Tallenna muokkaukset koskettamalla kohtaa  ja tallenna valokuva koskettamalla

kohtaa .

Pikselöi valokuvia

1 Kosketa valokuvaa ja mene kohtaan  >  > Mosaiikki.

Kamera ja Galleria
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2 Valitse mosaiikkityyli ja -koko peittämään osa valokuvaa.

3 Poista mosaiikki koskettamalla kohtaa Pyyhekumi ja pyyhkäisemällä se pois kuvasta.

4 Tallenna muokkaukset koskettamalla  ja tallenna valokuva koskettamalla .

Nimeä kuvia uudelleen

1 Kohdassa Galleria kosketa sitä valokuvan pikkukuvaa, jonka haluat nimetä uudelleen.

2 Mene kohtaan  > Nimeä uudelleen ja anna uusi nimi.

3 Kosketa OK.

Jaa valokuvia ja videoita
Gallerian valokuvia ja videoita voidaan jakaa monella tavalla.

1 Avaa Galleria.

2 Käytä jotakin seuraavista tavoista:

• Jaa yksittäinen valokuva tai video: Kosketa valokuvaa tai videota ja kosketa sitten .

• Jaa useita valokuvia tai videoita: Valitse albumista useita valokuvia ja videoita

koskettamalla ja pitämällä. Kosketa sitten .

Hallitse Galleriaa
Järjestä valokuvat ja videot albumeihin selataksesi niitä helpommin.

Lisää albumeja

1 Avaa Galleria ja kosketa sitten Albumit.

2 Kosketa kohtaa Lisää albumi ja nimeä sitten albumi.

3 Kosketa kohtaa OK.

4 Valitse kuvat tai videot, jotka haluat lisätä.

Siirrä valokuvia ja videoita

1 Avaa albumi ja kosketa ja pidä valitaksesi useita valokuvia ja videoita, jotka haluat siirtää.

2 Kosketa kohtaa Siirrä valitaksesi halutun albumin.

3 Kun kohteet siirretään, ne eivät enää ole alkuperäisessä albumissaan.

Kaikki valokuvat- ja Videot-albumit näyttävät kaikki laitteellesi tallennetut kuvat ja
videot.
Kohteiden siirtäminen albumien välillä ei vaikuta näiden albumien näkymiin.

Poista valokuvia ja videoita

Kosketa ja pidä valitaksesi kohteet, jotka haluat poistaa, ja siirry sitten kohtaan  > Poista.

Kamera ja Galleria
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Albumeja Kaikki valokuvat, Videot ja Kamera ei voi poistaa.

Poistaaksesi käsin valokuvan tai videon pysyvästi, kosketa ja pidä sen pikkukuvaa Äskettäin

poistettu -albumissa ja siirry sitten kohtaan  > Poista.

Palauta poistettuja valokuvia ja videoita

Kosketa ja pidä Äskettäin poistettu -albumissa kohteita, jotka haluat palauttaa, ja kosketa

sitten kohtaa  palauttaaksesi ne alkuperäisiin albumeihinsa.

Jos alkuperäinen albumi on poistettu, luodaan uusi.

Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin

Avaa valokuva tai video ja kosketa sitten kohtaa .

Kohde näkyy sekä alkuperäisessä albumissa että Omat suosikit-albumissa.

Kamera ja Galleria
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Sovellukset

Sovellukset

Sovellukset

Tyhjennä sovelluksen välimuisti

Poista sovellusten välimuistitiedostot vapauttaaksesi tallennustilaa.

Siirry kohtaan Asetukset > Sovellukset > Sovellukset, valitse sovellus, jonka välimuistin
haluat tyhjentää, ja siirry sitten kohtaan Tallennustila > Tyhjennä välimuisti.

Kalenteri

Lisää ja hallitse tapahtumia
Tapahtumat auttavat sinua suunnittelemaan ja hallitsemaan toimintoja päivittäisessä
elämässäsi ja työssäsi, kuten yrityksen palaverit, sosiaalisten kokoontumisien järjestäminen ja
luottokorttimaksujen hoitaminen. Voit lisätä tapahtumia ja asettaa muistutuksia auttamaan
sinua järjestämään aikataulusi etukäteen.

Luo tapahtuma

1 Avaa Kalenteri ja kosketa kohtaa .

2 Anna tapahtuman tiedot, kuten nimi, sijainti sekä alku- ja loppuajat.

3 Kosketa kohtaa Lisää muistutus asettaaksesi muistutuksen tapahtumasta.

4 Tallenna tapahtuma koskettamalla kohtaa .

Tuo kokousmuistutuksia

1 Siirry kohtaan Kalenteri >  > Hallitse tilejä.

2 Kosketa kohtaa Lisää tili ja seuraa sitten näytön ohjeita lisätäksesi työsähköpostisi
(Exchange-tili) kalenteriin nähdäksesi kokousmuistutukset.

Hae tapahtumia

1 Kosketa Kalenteri-näytöllä kohtaa .

2 Anna tapahtumasi avainsanat hakuruutuun, kuten nimi ja sijainti.

Jaa tapahtuma

1 Kosketa tapahtumaa kalenterin Kalenteri-näytöllä tai aikataulussa.
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2 Kosketa kohtaa  ja noudata näytön ohjeita jakaaksesi tapahtuman haluamallasi
tavalla.

Poista tapahtumia

Voit poistaa tapahtumia seuraavilla menetelmillä:

• Kosketa sitten Kalenteri-näytöllä poistettavaa tapahtumaa ja kosketa kohtaa .

Aseta kalenteri-ilmoitus
Valitse kalenteri-ilmoituksen tyyppi vaatimustesi mukaisesti. Voit asettaa tilapalkin
ilmoituksia, banneri-ilmoituksia, ääni-ilmoituksia ja muita.

Voit myös muuttaa oletusmuistutusaikaa hallitaksesi sitä, milloin laitteesi lähettää sinulle
muistutuksen.

1 Siirry kohtaan Kalenteri >  > Asetukset.

2 Aseta muistutusasetuksissa Muistutuksen oletusaika ja Muistutusaika koko päivän
tapahtumille.

3 Kosketa kohtaa Ilmoitukset ja ota käyttöön Salli ilmoitukset. Noudata sitten näyttöön
tulevia ohjeita asettaaksesi ilmoitustyypin.

Mukauta kalenterinäkymää
Aseta viikon alkupäivä, näytetäänkö viikkonumerot sekä muita asetuksia kalenterin
näyttöasetuksista.

1 Siirry kohtaan Kalenteri >  > Asetukset.

2 Aseta viikon alkupäivä, näytetäänkö viikkonumerot jne.

Määritä vaihtoehtoisia kalentereita
Aseta kalenteri näyttämään myös muita kalentereita, kuten kiinalainen kuukalenteri tai
islamilainen kalenteri.

Siirry kohtaan Kalenteri >  > Asetukset > Vaihtoehtoiset kalenterit ja valitse toinen
kalenteri.

Näytä kansalliset/alueelliset vapaapäivät
Näytä kansalliset/alueelliset vapaapäivät kalenterissa helpottamaan matkojesi suunnittelua.

1 Siirry kohtaan Kalenteri >  > Asetukset > Kansalliset/alueelliset vapaapäivät.

2 Kytke maan/alueen kytkin päälle, niin laitteesi lataa automaattisesti vapaapäivätiedot
kyseiselle maalle/alueelle ja näyttää ne kalenterissa.

Kello

Sovellukset
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Hälytys
Voit asettaa hälytyksiä toistamaan ääntä tai värisemään tiettyinä aikoina.

Aseta hälytys

1 Siirry kohtaan Kello > Hälytys, kosketa kohtaa  ja aseta aika.

2 Valitse hälytyksen ääni. Ääni toistetaan, kun valitset sen. Voit painaa
äänenvoimakkuuspainikkeita säätääksesi sen äänenvoimakkuutta.

3 Aseta seuraavat valinnat haluamallasi tavalla:

• Toista uudelleen

• Soiton kesto

• Torkun kesto

• Tunniste

4 Kun olet lopettanut, kosketa .

Hälytyksen muuttaminen tai poistaminen

Kosketa olemassa olevaa hälytystä muuttaaksesi sitä tai poistaaksesi sen.

Torkuta hälytys

Jos et halua nousta ylös kun hälytys soi, kosketa vain torkkupainiketta tai paina
Virtapainiketta.

Torkkuajan pituus asetetaan hälytystä luotaessa.

Sammuta hälytys

Kun hälytys soi, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön alaosaan näkyviin tulevassa
painikkeessa sammuttaaksesi sen.

Ajastin ja sekuntikello
Voit käyttää ajastinta laskeaksesi kohti tiettyä aikaa. Voit myös käyttää sekuntikelloa
mitataksesi tapahtuman keston.

Ajastin

Siirry kohtaan Kello > Ajastin, aseta ajan kesto ja kosketa kohtaa  käynnistääksesi

ajastimen. Pysäyttääksesi sen, kosketa .

Sekuntikello

Siirry kohtaan Kello > Sekuntik. ja kosketa kohtaa  käynnistääksesi sekuntikellon.

Pysäyttääksesi sen, kosketa .

Sovellukset
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Näytä aika kaupungeissa ympäri maailmaa
Käytä toimintoa Kello nähdäksesi paikallisen ajan eri aikavyöhykkeillä ympäri maailmaa.

Siirry kohtaan Kello > Maailmankello, kosketa kohtaa  ja anna kaupungin nimi tai
valitse se luettelosta.

Muistio

Hallitse muistiotasi
Voit lajitella Muistion kohteesi luokan mukaan ja sijoittaa ne eri kansioihin, poistaa
tarpeettomat kohteet ja jakaa kohteita muille ihmisille.

Kun katselet luetteloa kohteita tai yksittäistä kohdetta Muistiossa, niin kosketa näytön
yläosan tilapalkkia palataksesi nopeasti ensimmäiseen kohteeseen tai katselemasi kohteen
alkuun.

Lajittele muistion kohteet luokan mukaan

Luokittele muistion kohteet, jolloin ne on helpompi löytää. Eri luokkien muistiinpanot
näytetään eri väreillä.

Voit lajitella muistion kohteita toisella seuraavista tavoista:

• Pyyhkäise Kaikki muistiinpanot- tai Kaikki tehtävät -näytöllä vasemmalle kohteessa,

kosketa kohtaa  ja valitse sitten luokka.

• Kosketa ja pidä muistiinpanoa tai tehtävää, valitse ne, jotka haluat lajitella samaan

luokkaan, ja valitse luokka koskettamalla kohtaa .

Jaa Muisto-kohteita

Voit jakaa Muistio-kohteesi tekstitiedostoina tai kuvina.

Kosketa Kaikki muistiinpanot- tai Kaikki tehtävät -näytöllä jaettavaa kohdetta, kosketa

kohtaa , ja noudata sitten näytön ohjeita jakaaksesi sen.

Poista Muisto-kohteita

Voit poistaa muistiokohteita toisella seuraavista tavoista:

• Pyyhkäise Kaikki muistiinpanot- tai Kaikki tehtävät-näytöllä vasemmalle muistiinpanossa

tai tehtävässä ja kosketa sitten kohtaa  poistaaksesi sen.

• Kosketa ja pidä muistiinpanoa tai tehtävää jonka haluat poistaa, valitse tai vedä se
muistiinpanojen tai tehtävien valintaruutujen yli, jotka haluat myös poistaa, ja kosketa

sitten kohtaa .

Sovellukset
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Palauttaaksesi poistetun Muistio-kohteen, kosketa kohtaa Kaikki muistiinpanot tai Kaikki
tehtävät, valitse kohde, jonka haluat palauttaa paikasta Äskettäin poistettu ja kosketa

sitten kohtaa .

Tallennin

Tallennin

1 Avaa Työkalut-kansiossa kohta Ääninauhuri ja aloita tallennus koskettamalla .

2 Tallennuksen aikana voit lisätä tunnisteen koskettamalla .

3 Kun olet valmis, lopeta tallennus koskettamalla .

4 Voit myös koskettaa ja pitää tallennetta ja sitten jakaa, nimetä uudelleen tai poistaa sen.

Tallenteet tallennetaan kohtaan Tiedostot > Luokat > Sisäinen muisti > Sounds.

Toista tallenne

Tallennetiedostot on lueteltu Ääninauhuri-aloitusnäytöllä. Kosketa tallennetta
toistaaksesi sen.

Tallenteen toistonäytöllä voit:

• Kosketa kohtaa  ohittaaksesi mykistetyt osat.

• Kosketa kohtaa  säätääksesi toiston nopeutta.

• Kosketa kohtaa  lisätäksesi tunnisteen.

• Kosketa tunnistetta nimetäksesi sen uudelleen.

Muokkaa tallennetta

1 Kosketa Ääninauhuri-aloitusnäytöllä tallennetta.

2 Kosketa kohtaa  näyttääksesi tallenteen aaltomuodon.

3 Vedä alku- ja loppupalkkeja säätääksesi leikkeen pituutta. Nipistä sormiasi yhteen
aaltomuodolla zoomataksesi sisään tai ulos säätääksesi leikkeen pituutta tarkemmin.

4 Kosketa kohtaa  ja valitse Säilytä valittu osa tai Poista valittu osa.

Sähköposti

Sovellukset
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Lisää sähköpostitilejä
Lisää sähköpostitilisi kohtaan Sähköposti voidaksesi käyttää laitettasi kätevään sähköpostin
käyttöön milloin vain.

Lisää henkilökohtainen sähköpostitili

1 Avaa Sähköposti laitteeltasi ja valitse käytettävissä olevista postilaatikon tarjoajista
tai kosketa kohtaa Muu.

2 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, kosketa kohtaa Kirjaudu sisään ja noudata
näytön ohjeita määrittääksesi palvelimen asetukset. Järjestelmä muodostaa sitten
automaattisesti yhteyden palvelimeen ja tarkistaa palvelinasetukset.

Lähetä sähköposteja
Valitse sähköpostitili ja kirjoita sähköposteja lähettääksesi ne vastaanottajien
sähköpostiosoitteisiin.

Lähetä sähköposti

1 Avaa Sähköposti ja kosketa sitten .

2 Anna vastaanottajan sähköpostiosoite tai kosketa kohtaa  valitaksesi yhteystiedon tai

ryhmän, ja kosketa sitten kohtaa .

3 Lisää kaikkien niiden vastaanottajien osoitteet, joille haluat lähettää kopion tai piilokopion
sähköpostista. Jos sinulla on useampi kuin yksi sähköpostitili, sinun on myös valittava
sähköpostiosoite, josta haluat lähettää sähköpostin.

4 Kirjoita sähköposti ja anna aihe, ja kosketa sitten kohtaa .

Tallenna sähköposti luonnoksena

Anna Laadi-näyttöön vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe tai sähköpostin sisältö ja tallenna

sähköposti luonnoksena koskettamalla .

Voit katsella sähköpostiluonnoksia kohdassa Saapuneet > Näytä kaikki kansiot >
Luonnokset.

Vastaa sähköpostiviestiin

1 Kosketa Saapuneet-näytössä sähköpostiviestiä, johon haluat vastata.

2 Kosketa kohtaa  vastataksesi vain sähköpostin lähettäjälle, tai kosketa kohtaa 
vastataksesi kaikille keskustelun osallistujille.

3 Kun olet kirjoittanut vastauksesi, kosketa kohtaa .

Aseta sähköposti-ilmoituksia
Aseta sähköposteillesi ilmoitustila tarpeidesi mukaan.

Sovellukset
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1 Siirry kohtaan Sähköposti >  > Asetukset > Yleiset > Ilmoitukset ja ota käyttöön
Salli ilmoitukset.

2 Valitse sähköpostitili, jolle haluat asettaa ilmoituksia, kytke päälle Salli ilmoitukset -
kytkin ja valitse ilmoitustila.

Katsele ja hallitse sähköposteja
Vastaanota, katsele ja hallitse sähköpostejasi saapuneissa.

Näytä sähköposti

1 Avaa Sähköposti ja päivitä sitten sähköpostiluettelo pyyhkäisemällä alaspäin
Saapuneet-näytössä.
Jos sinulla on useita sähköpostitilejä, kosketa kohtaa Saapuneet ja valitse se
sähköpostitili, jota haluat katsella.

2 Avaa sähköposti ja katso, vastaa, välitä tai poista sähköposti.

Jos sinulle ilmoitetaan tärkeästä tapahtumasta sähköpostissa, kosketa kohtaa  > Lisää
kalenteriin tuodaksesi tapahtuman kalenteriisi.

3 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle katsoaksesi seuraavan tai edellisen viestin.

Organisoi sähköpostit aiheen mukaan

Siirry Saapuneet-näytöllä kohtaan  > Asetukset > Yleiset, ja ota käyttöön Järjestä
aiheen mukaan.

Synkronoi sähköpostit

Kun automaattinen sähköpostien synkronointi on käytössä, laitteesi sähköpostit
synkronoidaan automaattisesti sähköpostipalvelimien kanssa.

1 Mene Saapuneet-näytöllä kohtaan  > Asetukset.

2 Kosketa tiliä, jolta haluat synkronoida sähköpostit, ja kytke sitten päälle kytkin Synkronoi
sähköposti.

3 Kosketa kohtaa Synkronointiväli asettaaksesi automaattisen synkronointijakson.

Etsi sähköpostiviestiä

Kosketa Saapuneet-näytöllä hakuruutua ja anna sitten avainsanat, kuten sähköpostin aihe
tai sisältö.

Poista sähköposteja

Kosketa ja pidä Saapuneet-näytöllä poistettavaa sähköpostia, vedä sitä yli muiden
mahdollisesti poistettavaksi haluamiesi sähköpostien valintaruutujen yli ja kosketa sitten

kohtaa .

Sovellukset
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Hallitse sähköpostitilejä
Voit lisätä useita sähköpostitilejä ja hallita niitä samaan aikaan.

Sähköpostitilien lisääminen

1 Siirry kohtaan Sähköposti >  > Asetukset > Lisää tili.

2 Valitse olemassa oleva sähköpostipalvelujen tarjoaja, tai kosketa kohtaa Muu ja noudata
sitten näytön ohjeita lisätäksesi sähköpostitilin. Toista jokaiselle tilille, jonka haluat lisätä.

Vaihda sähköpostitilistä toiseen

Kosketa Saapuneet-näytössä kohtaa Saapuneet ja valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää.

Vaihda tilin nimeä ja allekirjoitusta

Siirry Saapuneet-näytöllä kohtaan  > Asetukset ja valitse tili. Voit sitten asettaa tai
vaihtaa kohdat Tilin nimi, Allekirjoitus ja Oletustili.

Kirjaudu ulos sähköpostitililtä

Siirry Saapuneet-näytöllä kohtaan  > Asetukset, valitse tili ja kosketa kohtaa Poista tili.

Hallitse VIP-yhteystietoja
Tärkeät sähköpostin yhteystiedot voidaan lisätä VIP-yhteyshenkilöiksi. Sähköpostit VIP-
yhteyshenkilöiltä tallennetaan automaattisesti VIP-saapuneisiin.

Lisää VIP-yhteystieto

Voit lisätä VIP-yhteyshenkilöitä jollakin seuraavista tavoista:

• Siirry kohtaan Sähköposti >  > Asetukset > VIP-yhteyshenkilöt. Siirry kohdassa
VIP-luettelo kohtaan Lisää > Luo tai kosketa kohtaa Lisää yhteystiedoista, ja noudata
sitten näytön ohjeita.

• Avaa sähköposti, kosketa lähettäjän tai vastaanottajan tilin nimeä, ja kosketa sitten kohtaa
Lisää VIP-luetteloon.

Poista VIP-yhteystieto

1 Siirry kohtaan Sähköposti >  > Asetukset > VIP-yhteyshenkilöt.

2 Kosketa VIP-luettelo -näytöllä kohtaa .

3 Valitse poistettava VIP-yhteyshenkilö ja kosketa sitten kohtaa .

Laskin

Sovellukset
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Laskin
Käytä laskinta suorittaaksesi matemaattisia laskutoimituksia ja laskeaksesi eksponentti-,
logaritmi- ja trigonometrisia funktioita.

Peruslaskimen käyttäminen

Voit avata laskimen jollakin seuraavista tavoista:

• Etsi kohde Laskin kansiosta Työkalut.

• Pyyhkäise ylöspäin lukitun näytön alaosasta näyttääksesi pikavalikon. Kosketa sitten kohtaa

 avataksesi laskimien.

Kopioi, poista tai tyhjennä numeroita

• Kopio laskun tulos: Kosketa ja pidä laskun tulosta, kosketa kohtaa Kopioi ja sitten liitä tulos
muualle, kuten muistiinpanoon tai viestiin.

• Poista viimeinen numero: Kosketa kohtaa .

• Tyhjennä näyttö: Kosketa kohtaa . Voit myös koskettaa  ja tyhjentää näytön, kun

olet suorittanut laskennan koskettamalla .

Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö

Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö
Voit käyttää tiettyjen sovellusten usein käytettyjä ominaisuuksia aloitusnäytön
sovelluskuvakkeista ja jopa lisätä aloitusnäytölle pikakuvakkeita näille ominaisuuksille.

Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö

Kosketa ja pidä sovelluskuvaketta, kunnes ponnahdusvalikko näytetään. Kosketa sitten usein
käytettyä ominaisuutta käyttääksesi sitä.

Esimerkiksi kosketa ja pidä -kuvaketta ja kosketa sitten ponnahdusvalikosta kuvaustilaa
käyttääksesi sitä.

Jos ponnahdusvalikkoa ei näytetä, kun olet koskettanut ja pitänyt sovelluskuvaketta,
sovellus ei tue tätä ominaisuutta.

Lisää usein käytetyt sovellusominaisuudet aloitusnäytölle

Avaa ponnahdusvalikko koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön sovelluskuvaketta. Luo
pikakuvake koskettamalla ja pitämällä haluamaasi ominaisuutta ja vetämällä se sitten
aloitusnäytölle.

Tabletin hallinta

Sovellukset
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Puhdistus
Voit käyttää Puhdistaminen kohdassa Tabletin hallinta etsimään tarpeettomia tai suuria
tiedostoja, kuten sovellusten jäämiä, ei-toivottuja asennuspaketteja, WeChat-tietoja ja muita.
Kun se on havaittu, voit valita poistatko tiedostoja ehdotetulla tavalla.

1 Avaa Tabletin hallinta ja kosketa Puhdistaminen.

2 Kun etsintä on valmis, kosketa Puhdista kunkin kohteen jäljessä ja poista tarpeettomat
tiedostot.

Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita

Tabletin hallinta voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa Puhdistaminen-näytöllä kohtaa Tiedostojen kaksoiskappaleet ja valitse ei-toivotut
tiedostot poistaaksesi ne.

Yhden kosketuksen optimointi
Käytä OPTIMOI-ominaisuutta Tabletin hallinta-toiminnossa pitääksesi laitteesi parhaassa
mahdollisessa tilassa.

1 Avaa Tabletin hallinta ja kosketa kohtaa OPTIMOI.

2 Tulokset ja suositukset näytetään, kun optimointi on valmis.

Phone Clone

Phone Clone
Phone Clone antaa sinun siirtää nopeasti ja saumattomasti kaikki perustiedot (sisältäen
yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhalta laitteeltasi uudelle laitteellesi.

Kloonaa tiedot Android-laitteesta

1 Avaa uudessa laitteessasi Phone Clone. Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan Asetukset
> Järjestelmä ja päivitykset > Phone Clone, kosketa kohtaa Tämä on uusi puhelin ja
kosketa sitten Huawei tai Muu Android.

2 Noudata näytön ohjeita ladataksesi ja asentaaksesi kohteen Phone Clone vanhaan
laitteeseesi.

3 Avaa vanhassa laitteessasi Phone Clone ja kosketa Tämä on vanha puhelin. Noudata
näytön ohjeita yhdistääksesi vanhan laitteesi uuteen laitteeseesi skannaamalla koodi tai
yhdistämällä manuaalisesti.

4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja kosketa sitten kohtaa Siirrä
aloittaaksesi kloonauksen.

Phone Clone on käytettävissä vain laitteissa, joissa on Android 5.0 tai uudempi.

Sovellukset
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Kloonaa tiedot iPhonesta tai iPadista

1 Avaa uudessa laitteessasi Phone Clone. Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan Asetukset
> Järjestelmä ja päivitykset > Phone Clone, kosketa Tämä on uusi puhelin ja kosketa
sitten iPhone/iPad.

2 Noudata näytön ohjeita ladataksesi ja asentaaksesi kohteen Phone Clone vanhaan
laitteeseesi.

3 Avaa vanhassa laitteessasi Phone Clone ja kosketa Tämä on vanha puhelin. Noudata
näytön ohjeita yhdistääksesi vanhan laitteesi uuteen laitteeseesi skannaamalla koodi tai
yhdistämällä manuaalisesti.

4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja suorita kloonaus sitten
noudattamalla näytön ohjeita.

Phone Clone on käytettävissä vain laitteissa, joissa on iOS 8.0 tai uudempi.

Sovellukset
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Asetukset

Wi-Fi

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon
Internet-yhteyden muodostaminen Wi-Fin kautta on tehokas tapa säästää mobiilidataa. Voit
myös ottaa käyttöön Wi-Fi-turvallisuusvalvonnan välttääksesi vaarallisia tukiasemia ja
varmistaaksesi turvallisen internet-yhteyden.

Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon
Ole erityisen varovainen, kun muodostat yhteyden julkiseen Wi-Fi-aktiivialueeseen
välttääksesi turvallisuusriskit ja taloudelliset menetykset, joita voi aiheutua
henkilötietojesi vuotamisesta.

1 Siirry kohtaan Asetukset > Wi-Fi ja ota käyttöön Wi-Fi.

2 Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi-näytöltä käyttäen jotakin seuraavista
menetelmistä:

• Valitse Wi-Fi-verkko, johon muodostetaan yhteys, kohdasta Käytettävissä olevat
verkot. Salasana vaaditaan salattuihin verkkoihin.

• Lisätäksesi Wi-Fi-verkon manuaalisesti, vieritä alas näytön alaosasta, kosketa kohtaa
Lisää verkko ja anna SSID ja salasana, kun niitä pyydetään yhteyden
muodostamiseksi.

Tilapalkissa näkyvä -kuvake ilmaisee, että laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Bluetooth

Bluetoothin perusteet
Voit yhdistää laitteesi Bluetooth-kuulokesettiin, kaiuttimiin ja autosarjoihin. Voit myös
käyttää Bluetoothia tiedon jakamiseen laitteesi ja muiden laitteiden välillä.

Varmista, että laitteesi on enintään 10 m:n (33 jalan) etäisyydellä toisesta Bluetooth-
laitteesta.

Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä

Voit ottaa Bluetoothin käyttöön tai poistaa käytöstä toisella seuraavista tavoista:

• Pyyhkäise alas tilapalkista avataksesi ilmoituspaneelin ja kosketa sitten kohtaa 
ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä Bluetooth-ominaisuuden. Paina ja pidä
kytkintä siirtyäksesi Bluetooth-asetusnäytölle.
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• Siirry kohtaan Asetukset > Bluetooth ja ota sitten käyttöön tai poista käytöstä
Bluetooth.

Aseta Bluetooth-nimi

Aseta laitteesi Bluetooth-nimi, jotta se on helppo tunnistaa yhdistämisen aikana.

1 Bluetooth-asetusnäytöllä kytke Bluetooth-kytkin päälle.

2 Kosketa kohtaa Laitteen nimi, anna nimi ja kosketa sitten kohtaa OK.

Muodosta laitepari Bluetooth-laitteen kanssa

1 Ota Bluetooth käyttöön kohdelaitteessa ja aseta se löydettäväksi. Katso tarkempia tietoja
laitteen käyttäjän oppaasta.

2 Käytä laitteeltasi Bluetooth-asetusnäyttöä ja ota käyttöön Bluetooth, jotta laitteesi etsii
automaattisesti lähellä olevia Bluetooth-laitteita.

3 Valitse Saatavilla olevat laitteet -luettelosta se, jonka kanssa haluat liittää laitteesi
laitepariksi, ja noudata näytön ohjeita laiteparin muodostamiseksi.

Kosketa Bluetooth-asetusnäytöllä kohtaa  katsellaksesi vihjeitä erilaisiin Bluetooth-
laitteisiin liittämisestä.

Siirrä tiedostoja Bluetoothin kautta

Bluetoothin avulla voit siirtää videoita, kuvia, yhteystietoja, ja muita toiseen laitteeseen
edellyttäen, että molemmat laitteet ovat Bluetooth-alueella.

1 Liitä lähettävä ja vastaanottava laite laitepariksi Bluetoothin kautta.

2 Kosketa ja pidä lähettävässä laitteessa tiedostoa, valitse jaettavat tiedostot, kosketa

kohtaa  ja valitse Bluetooth.
Toiminnot voivat vaihdella, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

3 Kosketa vastaanottavan laitteen Bluetooth-nimeä aloittaaksesi jakamisen.

4 Hyväksy vastaanottavassa laitteessa Bluetooth-siirtopyyntö.

Poista Bluetooth-laitteen pariliitos

1 Bluetooth-asetuksissa kytke päälle Bluetooth-kytkin.

2 Kosketa Laiteparit -luettelossa kohtaa  sen laitteen nimen vieressä, jonka pariliitoksen
haluat poistaa, ja kosketa sitten kohtaa Poista laitepariyhteys.

Lisää yhteyksiä

Asetukset
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Lentokonetila
Kun olet lentokoneessa, voit ottaa käyttöön lentokonetilan, jos lentokoneyhtiö niin vaatii.
Lentokonetilassa laitteesi ei pysty soittamaan puheluita, lähettämään tai vastaanottamaan
tekstiviestejä tai käyttämään mobiilidataa, mutta kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä.

Voit ottaa lentokonetilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

• Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas

nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet. Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön tai poista käytöstä
Lentokonetila.

• Siirry kohtaan Asetukset > Mobiiliverkko ja ota käyttöön tai poista käytöstä
Lentokonetila.

Kun lentokonetila otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, Wi-Fi poistetaan käytöstä
automaattisesti, mutta Bluetooth on edelleen käytössä.

Voit ottaa ne käyttöön tai poistaa käytöstä lentokoneyhtiön sääntöjen mukaisesti. Asetuksesi
tallennetaan, ja ne tulevat voimaan, kun seuraavan kerran otat laitteella käyttöön
lentokonetilan.

Huawei Share
Huawei Share on langaton jakamisteknologia, joka mahdollistaa nopean kuvien, videoiden,
asiakirjojen ja muuntyyppisten tiedostojen nopean siirron laitteiden välillä. Tämä teknologia
etsii Bluetoothin avulla lähellä sijaitsevia, Huawei Sharea ja Wi-Fi Directiä tukevia laitteita
tiedostojen siirtämiseen ilman mobiilidataa.

Ota Huawei Share käyttöön tai poista käytöstä

Voit ottaa Huawei Sharen käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

• Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alas tilapalkista, kosketa sitten  ja ota Huawei
Share käyttöön tai poista se käytöstä. Siirry Huawei Share -asetusnäytölle koskettamalla ja
pitämällä vaihtokytkintä.

• Siirry kohtaan Asetukset > Lisää yhteyksiä > Huawei Share ja ota käyttöön tai poista
käytöstä Huawei Share.

Huawei Sharen käyttöönotto kytkee automaattisesti Wi-Fin ja Bluetoothin käyttöön.

Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä Huawei Sharen avulla

Voit käyttää Huawei Sharea tiedostojen nopeaan jakamiseen Huawei-laitteiden välillä.
Vastaanottaja voi esikatsella tiedostoja, ennen kuin ne lähetetään, ja katsella sitten
tiedostojen täyttä sisältöä, kun ne on otettu vastaan. Vastaanottaja voi esimerkiksi katsella
vastaanotettuja kuvia tai videoita Galleriassa.

1 Ota vastaanottavassa laitteessa käyttöön Huawei Share.

Asetukset
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2 Valitse jaettavat tiedostot lähettävästä laitteesta koskettamalla ja pitämällä niitä ja

kosketa sitten . Kosketa kohtaa Huawei Share ja lähetä tiedostot koskettamalla
vastaanottavan laitteen kuvaketta.

Nämä vaiheet voivat olla erilaisia, jos jaat tiedostoja suoraan sovelluksista.

3 Vastaanottavassa laitteessa kosketa kohtaa Hyväksy hyväksyäksesi siirtopyynnön.

Mene vastaanotettujen tiedostojen katselua varten kohtaan Tiedostot ja sitten kohtaan
Sisäinen muisti > Huawei Share välilehdellä Luokat.

Vastaanotetut kuvat löytyvät myös kohdasta Galleria > Albumit > Huawei Share.

Yhden kosketuksen tulostus Huawei Sharella

Kun lähistöllä on tulostin, joka tukee Huawei Sharea, voit käyttää Huawei Sharea etsimään
tulostimen ja tulostamaan laitteelle tallennettuja kuvia tai PDF-tiedostoja.

1 Tulostimen tyypistä riippuen, varmista seuraava:

• Tulostimet, joissa on Wi-Fi-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja yhdistettynä
samaan verkkoon kuin laitteesi.

• Tulostimet, joissa on Wi-Fi Direct -tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja Wi-Fi
Directin käytössä.

• Tulostimet, joissa on Bluetooth-tuki: Tulostimen on oltava päälle kytkettynä ja
löydettävissä Bluetoothin kautta.

2 Esikatsele laitteellasi tulostettavaa tiedostoa ja mene sitten kohtaan Jaa > Huawei Share.

3 Kun tulostin on löydetty, kosketa sen nimeä laitteellasi ja säädä asetuksia
esikatselunäytöllä. Tulosta sitten koskettamalla TULOSTA.
Jos olet yhdistämässä Bluetooth-tulostinta laitteeseesi ensimmäisen kerran, etsi tulostin
laitteeltasi, kosketa sen nimeä ja paina ja pidä sitten tulostimen virtapainiketta noin 1
sekunnin ajan vahvistaaksesi yhteyden.

Näet luettelon tuetuista tulostimista koskettamalla Ohje Huawei Sharen jakamisnäytöllä,
valitsemalla kohdan Tulostimet ja koskettamalla Mitä tulostimia tuetaan?.

Aloitusnäyttö ja taustakuva

Hallitse aloitusnäyttöä
Voit mukauttaa aloitusnäytön asettelun sopimaan laitteenkäyttötapoihisi.

Pidä aloitusnäytön kuvakkeet kohdistettuina

Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä käyttääksesi Aloitusnäytön asetukset -tilaa ja ota
sitten käyttöön Tasaa automaattisesti. Kun tämä ominaisuus on käytössä, tyhjät tilat
täytetään automaattisesti, kun sovelluksia poistetaan.

Asetukset
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Lukitse aloitusnäytön kuvakkeiden sijainnit

Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä käyttääksesi Aloitusnäytön asetukset -tilaa ja ota
sitten käyttöön Lukitse asettelu.

Valitse aloitusnäytön asettelukuvio

Nipistä kahta sormea aloitusnäytöllä, siirry kohtaan Aloitusnäytön asetukset > Asettelu ja
valitse sitten haluamasi asettelukuvio.

Lisää sovelluskuvakkeita kansioon tai poista niitä

Avaa kansio ja kosketa kohtaa . Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

• Valitse yksi tai useampi sovellus ja kosketa kohtaa OK lisätäksesi ne kansioon.

• Poista yhden tai useamman sovelluksen valinta ja kosketa kohtaa OK poistaaksesi ne
kansiosta. Jos poistat kaikkien sovellusten valinnan, kansio poistetaan.

Sijoita näyttösivu uudelleen

1 Avaa aloitusnäytön editori nipistämällä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen.

2 Kosketa ja pidä aloitusnäyttöä, jonka haluat siirtää, ja vedä se haluttuun kohtaan.

Sovelluslaatikko
Voit asettaa sovelluksesi laatikkoon ja näyttää vain usein käytetyt sovellukset
aloitusnäytölläsi virtaviivaistaaksesi aloitusnäyttöäsi.

Ota sovelluslaatikko käyttöön

Siirry kohtaan Asetukset > Aloitusnäyttö ja taustakuva > Aloitusnäytön tyyli ja valitse
Laatikko.

Kun sovelluslaatikko on käytössä, voit käyttää kaikkia siinä olevia sovelluksia pyyhkäisemällä
ylös aloitusnäytöllä.

Poista laatikkotyyli käytöstä

Poistaaksesi laatikkotyylin käytöstä, aseta Aloitusnäytön tyyli arvoon Vakio.

Näyttö ja kirkkaus

eBook-tila
Käytä eBook-tilaa ehkäisemään silmien väsymistä, jos luet laitteella pitkiä aikoja. Kun eBook-
tila on käytössä, laitteen näyttö muuttuu mustavalkoiseksi, mikä rasittaa silmiäsi vähemmän
ja mahdollistaa mukavan lukukokemuksen.

Voit ottaa eBook-tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä jollakin seuraavista tavoista:

Asetukset
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• Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas

näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet. Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön tai poista käytöstä
eBook-tila.

Jos kytkintä ei ole käytettävissä, kosketa kohtaa , etsi kytkin ja vedä sitä näytön yläosaa
kohti, niin että se näkyy ilmoituspaneelissa.

• Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö ja kirkkaus ja ota käyttöön tai poista käytöstä
eBook-tila.

• Jos eBook-tila on käytössä yhdessä silmäystävällisen tilan kanssa, eBook-tila tulee
voimaan ja muuttaa laitteen näytön mustavalkoiseksi.

• Jos eBook-tila on käytössä yhdessä tumman tilan kanssa, näytön tausta on musta ja
teksti valkoinen.

Kirkkaus, väri ja värilämpötila
Voit säätää näytön kirkkautta manuaalisesti toisella seuraavista tavoista:

• Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Vedä -osiossa liukusäädintä
säätääksesi näytön kirkkautta.

• Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö ja kirkkaus. Vedä -osiossa liukusäädintä
säätääksesi näytön kirkkautta.

Silmäystävällinen tila
Silmäystävällinen tila voi vähentää sinistä valoa tehokkaasti ja säätää näytön näyttämään
lämpimämpiä värejä lievittäen siten silmien rasitusta ja suojellen näköäsi.

• Lepuuta silmiäsi vähintään 10 minuuttia aina puolen tunnin ruutuajan jälkeen.

• Katso levon aikana kauas, jotta silmien tarkennuslihakset voivat levätä eivätkä silmäsi
väsy niin helposti.

• Hyvien silmänhoitotapojen omaksumisella suojaat näköäsi ja estät likinäköisyyttä.

Ota käyttöön ja poista käytöstä silmäystävällinen tila

• Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas

näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet. Kosketa kohtaa  ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi

käytöstä Silmäystävällinen tila. Kosketa ja pidä kohtaa  käyttääksesi
Silmäystävällinen tila -asetusnäyttöä.

• Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila ja ota
käyttöön tai poista käytöstä Ota käyttöön koko päiväksi.
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Kun Silmäystävällinen tila on käytössä,  näytetään tilapalkissa ja näyttöön tulee
keltainen sävy sinisen valon vähentämisen takia.

Valitse aikataulu silmäystävälliselle tilalle

Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Silmäystävällinen tila, ota käyttöön
Ajoitettu ja aseta sitten Alkamisaika ja Lopetusaika toiveittesi mukaisesti.

Säädä tekstityylin asetuksia
Voit säätää järjestelmän tekstin kokoa ja sovelluksen näytön kokoa sekä tekstin tyyliä.

Suurenna tai pienennä tekstin kokoa

Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Tekstin koko ja näyttökoko ja vedä
Tekstin koko -liukusäädintä.

Suurenna tai vähennä näytön kokoa

Näyttökoko määrittää sisällön koon (sisältäen tekstin ja kuvat), joka näytetään sovellusten
sisällä.

Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö ja kirkkaus > Tekstin koko ja näyttökoko ja vedä
Näyttökoko -liukusäädintä.

Vaihda vaakasuunnan ja pystysuunnan välillä
Laitteesi sisäänrakennettu painovoima-anturi mahdollistaa automaattisen vaihtamisen
vaakasuunnan ja pystysuunnan välillä, kun kierrät näyttöä.

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise sitten uudelleen alas

näyttääksesi kaikki pikakuvakkeet. Kosketa kohtaa  ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi
käytöstä tämän ominaisuuden.

Äänet ja värinä

Älä häiritse
Älä häiritse auttaa sinua estämään keskeytykset, kun sinun on keskityttävä. Kun tämä tila on
käytössä, puhelut ja viestit mykistetään ja mainospalkki-ilmoituksia ei näytetä.

Aseta ajoitus Älä häiritse -tilalle

1 Siirry kohtaan Asetukset > Äänet ja värinä > Älä häiritse ja poista käytöstä Älä
häiritse.

2 Ota käyttöön Ajoitettu. Laite siirtyy oletuksena Älä häiritse -tilaan määritetyksi ajaksi
lauantaisin ja sunnuntaisin.
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3 Kosketa kohtaa Ajoitettu ja aseta aikajakso ja toistosykli.

4 Voit myös asettaa useita aloitusaikoja koskettamalla Lisää.

Aseta ilmoitusääni
Voit asettaa globaalin ilmoitusäänen tai asettaa äänet tietyille sovelluksille, kuten Muistiolle
tai Kalenterille.

Aseta ilmoitusäänen oletus

1 Siirry kohtaan Asetukset > Äänet ja värinä ja kosketa Ilmoitusääni.

2 Valitse esiasetettu ääni tai kosketa kohtaa Laitteen musiikki valitaksesi paikallisen
kappaleen ilmoitusääneksi.

Ilmoitukset

Sovellusmerkit
Kun sovellukselle saapuu uusia ilmoituksia, sovelluskuvakkeessa näkyy numeromerkki. Voit
myös asettaa pisteen merkiksi tai piilottaa merkin joltakin tai kaikilta sovelluksilta.

Poista käytöstä sovellusmerkit

1 Siirry kohtaan Asetukset > Ilmoitukset ja kosketa kohtaa Sovelluskuvakkeiden
merkit.

2 Kytke kytkin pois jollekin tai kaikille sovelluksille.

Vaihda merkkien esittämistilaa

Kosketa Sovelluskuvakkeiden merkit -näytöllä kohtaa Lapun näyttötila ja valitse Numerot
tai Pisteet toiveittesi mukaisesti.

Lisää ilmoitusasetuksia

Ilmoitukset käynnistävät näytön

Siirry kohtaan Asetukset > Ilmoitukset > Lisää ilmoitusasetuksia ja ota käyttöön
Herätä näyttö. Laitteesi kytkee automaattisesti näytön päälle, kun se saa ilmoituksen.

Biometriset tiedot ja salasana

Kasvojentunnistus
Kasvojentunnistuksen avulla voit avata laitteesi lukituksen ja käyttää lukittuja sovelluksia
kasvotietojesi avulla, myös pimeissä ympäristöissä.

Varmista, että kasvosi ovat kohti laitteen näyttöä, kun käytät kasvojentunnistusta.
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Rekisteröi kasvotiedot

1 Siirry kohtaan Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana > Kasvojentunnistus ja
anna lukitusnäytön salasana.

2 Valitse Ota Herätä nostamalla -toiminto käyttöön.

3 Kosketa kohtaa Aloita ja noudata näytön ohjeita rekisteröidäksesi kasvotietosi.

Ota Face Unlock käyttöön

Kosketa Kasvojentunnistus-näytöllä kohtaa Avaa laitteen lukitus ja valitse lukituksen
avausmenetelmä.

Käytä sovelluslukkoa kasvojentunnistuksella

Ota Kasvojentunnistus-näytöllä käyttöön Käyttää sovelluslukkoa ja noudata näytön ohjeita
lisätäksesi kasvotietosi sovelluksen lukitukseen.

Voit nyt koskettaa lukittua sovellusta aloitusnäytölläsi ja käyttää kasvojentunnistusta sen
käyttämiseen.

Poista käytöstä tai poista kasvotiedot

Kasvojentunnistus-näytöllä voit tehdä seuraavat toiminnot:

• Poista kasvotiedot käytöstä tietyille ominaisuuksille: Poista käytöstä Avaa laitteen lukitus
tai Käyttää sovelluslukkoa tarpeen mukaan. Tämä ei poista kasvotietojasi.

• Poista kasvotiedot: Kosketa kohtaa Poista ja noudata näytön ohjeita poistaaksesi
kasvotietosi.

Lukitusnäytön salasana
Voit asettaa numeron, kuvion tai hybridisalasanan lukitusnäytön salasanaksesi.

Aseta lukitusnäytön salasana

Voit asettaa numeron, kuvion tai hybridisalasanan.

1 Siirry kohtaan Asetukset > Biometriset tiedot ja salasana ja kosketa kohtaa
Lukitusnäytön salasana.

2 Kirjoita salasana, jonka pituus on 6 numeroa.

3 Vaihtoehtoisesti kosketa kohtaa Vaihda lukituksen avaustapa, valitse salasanan tyyppi ja
noudata sitten näytön ohjeita syöttääksesi uuden salasanan.

Vaihda lukitusnäytön salasanaa

1 Siirry Biometriset tiedot ja salasana-näytöllä kohtaan Vaihda lukitusnäytön salasana.

2 Anna alkuperäinen lukitusnäytön salasana.

3 Anna uusi salasana tai kosketa kohtaa Vaihda lukituksen avaustapa, ja valitse salasanan
tyyppi, ja noudata sitten näytön ohjeita syöttääksesi uuden salasanan.
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Poista lukitusnäytön salasana käytöstä

Siirry Biometriset tiedot ja salasana-näytöllä kohtaan Poista lukitusnäytön salasana
käytöstä.

Sovellukset

Näytä tai muuta sovellusten asetuksia

Siirry kohtaan Asetukset > Sovellukset > Sovellukset ja kosketa sovellusta. Voit
pakottaa sen pysähtymään, poistaa sen asennuksen, tyhjentää sovelluksen välimuistin,
katsella ja muuttaa sovelluksen käyttöoikeuksia, asettaa ilmoitustiloja ja muuta.

Akku

Tarkista virrankulutus

Siirry kohtaan Asetukset > Akku (tai Tabletin hallinta > ). Voit:

• Näytä paljon virtaa kuluttavat sovellukset ja laitteet koskettamalla kohtaa Akun käyttö.
Kosketa paljon virtaa kuluttavaa sovellusta tai poista käytöstä virrankulutushälytykset.

• Kosketa kohtaa Virrankulutuksen tiedot lukeaksesi lisää ohjelmistojen ja laitteiston
virrankulutuksesta.

Virranhallinta
Akku-näytöllä voit tarkistaa akun arvioidun jäljellä olevan ajan ja pidentää laitteen akun
kestoa ottamalla käyttöön virransäästötilan.

Optimoi laitteen virta-asetukset

Siirry kohtaan Asetukset > Akku (tai Tabletin hallinta > ) ja kosketa kohtaa
Optimoi akun käyttö. Laitteesi analysoi automaattisesti nykyisen virrankulutuksen ongelmia,
optimoi tiettyjä asetuksia ja suosittelee muita asetusten optimointeja.

Ota suorituskykytila käyttöön
Suorituskyky-tila säätää virta-asetuksia parhaan suorituskyvyn tuottamiseksi. Tämän takia
akku tyhjenee nopeammin, erityisesti, kun käytetään grafiikkaintensiivisiä sovelluksia.

Kun akun taso on riittävä, siirry kohtaan Asetukset > Akku (tai Tabletin hallinta >

) ja ota käyttöön Suorituskyky-tila.

Sen jälkeen -kuvake näkyy tilapalkissa.
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Suorituskyky-tila ei ole käytettävissä joissakin laitteissa. Jos tätä vaihtoehtoa ei näy
kohteessa Tabletin hallinta, laitteesi ei tue ominaisuutta.

Akun asetukset
Voit myös asettaa, näytetäänkö akun varaustaso tilapalkissa ja säilytetäänkö verkkoyhteys,
kun laitteen näyttö on sammutettu.

Näytä akun varausprosentti tilapalkissa

Siirry kohtaan Asetukset > Akku (tai Tabletin hallinta > ), kosketa kohtaa Akun
varaustaso ja valitse akun varaustason näyttö joko akkukuvakkeen sisä- tai ulkopuolella
tilapalkissa.

Pysy yhteydessä, kun laitteesi nukkuu

Jos haluat laitteesi jatkavan viestien vastaanottoa tai datan lataamista, kun se on lepotilassa,
aseta laite pysymään yhdistettynä, kun se on lepotilassa. Huomaa, että tämä voi lisätä
virrankulutusta.

Kosketa Akku-näytöllä kohtaa Lisää akun asetuksia ja ota käyttöön tai poista käytöstä Pysy
yhteydessä, kun laite on lepotilassa tarpeen mukaan.

Tallennustila

Tarkista tallennustilan käyttö

Siirry kohtaan Asetukset > Tallennustila tarkistaaksesi tallennustilan käytön ja optimoi
se, jos tarvetta on.

Puhdistus
Voit käyttää Puhdistaminen kohdassa Tabletin hallinta etsimään tarpeettomia tai suuria
tiedostoja, kuten sovellusten jäämiä, ei-toivottuja asennuspaketteja, WeChat-tietoja ja muita.
Kun se on havaittu, voit valita poistatko tiedostoja ehdotetulla tavalla.

1 Avaa Tabletin hallinta ja kosketa Puhdistaminen.

2 Kun etsintä on valmis, kosketa Puhdista kunkin kohteen jäljessä ja poista tarpeettomat
tiedostot.

Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita

Tabletin hallinta voi tunnistaa tiedostojen kaksoiskappaleet laitteellasi.

Kosketa Puhdistaminen-näytöllä kohtaa Tiedostojen kaksoiskappaleet ja valitse ei-toivotut
tiedostot poistaaksesi ne.

Turvallisuus
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Sovelluksen lukitus

Siirry kohtaan Asetukset > Turvallisuus > Sovelluksen lukitus > Käytä, aseta
sovelluksen lukituksen salasana ja valitse lukittavat sovellukset.

Vaihda sovelluksen lukituksen salasana tai suojauskysymys

Siirry Sovelluksen lukitus -asetusnäyttöön, siirry kohtaan  > Salasanan tyyppi ja valitse
Lukitusnäytön salasana tai Mukautettu PIN sovelluksen lukituksen salasanaksi.

Jos valitset kohdan Mukautettu PIN, voit jatkaa asettamaan uuden salasanan ja
suojauskysymykset.

Peruuta tai poista käytöstä sovelluksen lukitus

Tee Sovelluksen lukitus -asetusnäytöllä seuraavasti:

• Peruuta sovelluksen lukitus: Vaihda lukittujen sovellusten luettelosta niiden sovellusten
vieressä olevat kytkimet pois käytöstä, joilta haluat peruuttaa lukituksen.

• Nollaa sovelluksen lukitus: Siirry kohtaan  > Poista sovelluksen lukitus käytöstä >
POISTA KÄYTÖSTÄ. Tämä peruuttaa kaikki lukitukset ja tyhjentää kaikki sovellusten
lukitusasetukset.

Kiinnitä näyttö
Voit kiinnittää sovelluksen näytön, jotta pysyt keskittyneenä siihen. Kokeile tätä ominaisuutta,
kun pelaat pelejä, katsot videoita tai teet muuta.

Siirry kohtaan Asetukset > Turvallisuus > Lisää asetuksia > Näytön kiinnitys ja ota
käyttöön Näytön kiinnitys.

• Kun käytät elenavigointia, pyyhkäise ylös näytön alaosasta ja pidä käyttääksesi

viimeisimpien tehtävien ruutua, ja kosketa sitten kohtaa  sovelluksen esikatselussa.
Poistaaksesi kiinnityksen, pyyhkäise ylös näytön alareunasta kaksi kertaa.

• Kun käytät navigointia kolmella näppäimellä, kosketa kohtaa  käyttääksesi

viimeisimpien tehtävien näyttöä ja kosketa kohtaa  sovelluksen esikatselussa.

Poistaaksesi kiinnityksen, kosketa ja pidä kohtaa .

Tietosuoja

Lupien hallinta
Sovellukset voivat vaatia tiettyjä lupia, kuten sijainnin luvan, jotta ne voivat tarjota sinulle
vastaavia palveluja.
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Jotkin sovellukset voivat kuitenkin vaatia liian monia tarpeettomia lupia, mistä aiheutuu
mahdollisia riskejä tietosuojallesi ja tietoturvalle. Voit valvoa kullekin sovellukselle
myönnettyjä lupia ja estää ne, jotka vaikuttavat tarpeettomilta.

Hallitse sijainnin lupaa

Sijainnin luvan avulla sovellukset voivat saada sijaintitietosi tarjotakseen sijaintipohjaisia
palveluita. Jos esimerkiksi karttasovellus saa sijainnin luvan, se pystyy tarjoamaan sinulle
sijainti- ja navigointipalveluita. Voit poistaa luvan, jos et tarvitse näitä palveluja.

1 Siirry kohtaan Asetukset > Sovellukset > Lupien hallinta.

2 Siirry Lupien hallinta-näytöllä kohtaan Sijainti, kosketa sovellusta, jota haluat hallita, ja
valitse vaihtoehto.

Sijaintipalvelut
Joidenkin sovellusten on saatava sijaintitietosi tarjotakseen parempia palveluita. Voit ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä sijaintipalvelut ja antaa tai estää käyttöoikeudet sijaintitietojen
käyttöön tietyille sovelluksille tarpeen mukaan.

Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sijaintipalvelut jommallakummalla seuraavista
tavoista:

• Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin ja pyyhkäise pidemmälle alas
nähdäksesi kaikki pikakuvakekytkimet. Ota tämä toiminto käyttöön tai poista se käytöstä

koskettamalla .

• Vaihtoehtoisesti mene kohtaan Asetukset > Sijainti ja ota käyttöön tai poista käytöstä
Käytä sijaintitietoja.

Kun sijaintipalvelut on poistettu käytöstä, laitteesi estää kaikkia sovelluksia ja palveluita
keräämästä ja käyttämästä sijaintitietoja, pois lukien jotkin sisäiset sovellukset. Kun näiden
sovellusten tai palveluiden täytyy käyttää sijaintitietoja, laitteesi muistuttaa sinua ottamaan
sijaintipalvelut taas käyttöön.

Paranna sijaintipalveluiden tarkkuutta

Voit parantaa laitteesi paikannustarkkuutta sallimalla sovellusten ja palvelujen etsiä lähellä
olevia Wi-Fi-verkkoja ja Bluetooth-laitteita tai käyttää globaalin
navigointisatelliittijärjestelmän (GNSS) korjaustietoja.

Mene kohtaan Asetukset > Sijainti > Lisäasetukset ja aseta tarvittavat asetukset.

Helppokäyttöominaisuudet

Asetukset

43



Helppokäyttötoiminnot
Näytönlukijasovellukset on suunniteltu auttamaan näkövammaisia käyttäjiä käyttämään
laitetta.

Ota käyttöön värikorjaus mukauttaaksesi näytön väriä

Värikorjaus auttaa heikkonäköisiä ihmisiä näkemään näytön sisällön paremmin.

1 Siirry kohtaan Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Helppokäyttötoiminnot >
Värikorjaus ja ota käyttöön Värikorjaus.

2 Kosketa kohtaa Korjaustila ja valitse haluamasi värinkorjaustila.

Käytä suurennuseleitä

Lähennä näyttöä käyttämällä suurennuseleitä.

Kosketa Helppokäyttötoiminnot > Suurennus-näytöllä kohtaa Suurennus ja ota se sitten
käyttöön.

Zoomaa lähemmäksi tai kauemmaksi koskettamalla näyttöä kolme kertaa peräkkäin.

• Zoomattuasi lähemmäksi levitä kahta tai useampaa sormea zoomataksesi vielä
lähemmäksi ja nipistä sitten kahta tai useampaa sormea yhteen zoomataksesi takaisin
kauemmaksi.

• Vedä näyttöä kahdella tai useammalla sormella katsellaksesi näytön muita osia.

Ota käyttöön käänteiset värit

Käänteiset värit mahdollistavat tekstin ja taustan värien kääntämisen. Kun Käänteiset värit
on käytössä, laitteesi näyttää tekstin valkoisena ja taustan mustana.

Ota Helppokäyttötoiminnot-näytöllä käyttöön Käänteiset värit.

Ajoitettu virran kytkentä päälle ja pois
Käytä Ajoitettu virta päälle ja pois -ominaisuutta kytkeäksesi laitteesi päälle ja pois
säästääksesi virtaa ja estääksesi keskeytykset levon aikana.

1 Siirry kohtaan Asetukset > Helppokäyttöominaisuudet > Ajoitettu virta päälle ja
pois ja ota käyttöön Ajoitettu virta päälle ja pois.

2 Aseta virta päälle ja virta pois -ajat sekä toistosykli. Laitteesi käynnistyy ja sammuu
automaattisesti määritettyinä aikoina.

Lopettaaksesi tämän ominaisuuden käytön, poista Ajoitettu virta päälle ja pois käytöstä.

Järjestelmä ja päivitykset

Kieli ja alue

1 Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa > Kieli ja
alue ja valitse sitten kieli, jota haluat käyttää.
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2 Jos kieltä ei ole lueteltu, kosketa kohtaa Lisää kieli, paikanna se ja kosketa sitä lisätäksesi
sen luetteloon.

3 Kosketa kohtaa Alue valitaksesi maan/alueen, jotta näytön sisältö sopeutuu paikalliseen
kulttuuriin ja valitsemasi maan/alueen tapoihin.

Syöttötapa
Voit ladata kolmannen osapuolen syöttötavan ja asettaa sen oletussyöttötavaksi.

1 Lataa syöttömenetelmä virallisesta sovelluskaupasta.

2 Noudata näytön ohjeita asettaaksesi sen oletussyöttötavaksi, tai siirry kohtaan 
Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Kieli ja syöttötapa > Oletusnäppäimistö ja
valitse syöttötapa.

Päivämäärä ja aika
Laitteesi pystyy synkronoimaan paikallisen päivään ja aikaan mobiiliverkon kautta. Voit myös
asettaa laitteesi päivän, ajan ja aikavyöhykkeen manuaalisesti.

Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Päivämäärä ja kellonaika ja
aseta sitten asetukset vaatimustesi mukaisesti.

Vaihda ajan esitysmuotoa

• Ota käyttöön 24 tunnin kello, niin laitteesi näyttää ajan 24 tunnin muodossa.

• Poista 24 tunnin kello käytöstä, ja laitteesi näyttää ajan 12 tunnin muodossa.

Phone Clone
Phone Clone antaa sinun siirtää nopeasti ja saumattomasti kaikki perustiedot (sisältäen
yhteystiedot, kalenterin, kuvat ja videot) vanhalta laitteeltasi uudelle laitteellesi.

Kloonaa tiedot Android-laitteesta

1 Avaa uudessa laitteessasi Phone Clone. Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan Asetukset
> Järjestelmä ja päivitykset > Phone Clone, kosketa kohtaa Tämä on uusi puhelin ja
kosketa sitten Huawei tai Muu Android.

2 Noudata näytön ohjeita ladataksesi ja asentaaksesi kohteen Phone Clone vanhaan
laitteeseesi.

3 Avaa vanhassa laitteessasi Phone Clone ja kosketa Tämä on vanha puhelin. Noudata
näytön ohjeita yhdistääksesi vanhan laitteesi uuteen laitteeseesi skannaamalla koodi tai
yhdistämällä manuaalisesti.

4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja kosketa sitten kohtaa Siirrä
aloittaaksesi kloonauksen.

Phone Clone on käytettävissä vain laitteissa, joissa on Android 5.0 tai uudempi.
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Kloonaa tiedot iPhonesta tai iPadista

1 Avaa uudessa laitteessasi Phone Clone. Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan Asetukset
> Järjestelmä ja päivitykset > Phone Clone, kosketa Tämä on uusi puhelin ja kosketa
sitten iPhone/iPad.

2 Noudata näytön ohjeita ladataksesi ja asentaaksesi kohteen Phone Clone vanhaan
laitteeseesi.

3 Avaa vanhassa laitteessasi Phone Clone ja kosketa Tämä on vanha puhelin. Noudata
näytön ohjeita yhdistääksesi vanhan laitteesi uuteen laitteeseesi skannaamalla koodi tai
yhdistämällä manuaalisesti.

4 Valitse vanhassa laitteessasi tiedot, jotka haluat kloonata, ja suorita kloonaus sitten
noudattamalla näytön ohjeita.

Phone Clone on käytettävissä vain laitteissa, joissa on iOS 8.0 tai uudempi.

Varmuuskopioi ulkoiseen tallennusvälineeseen

Varmuuskopioi muistikortille

Aseta muistikortti laitteeseesi, niin voit kätevästi varmuuskopioida tietosi pitääksesi ne
turvassa.

1 Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Varmuuskopioi ja palauta >
Tietojen varmuuskopiointi > Ulkoinen tallennustila ja kosketa Muistikortti.

2 Kosketa kohtaa VARMUUSKOPIOI, valitse tiedot, jotka haluat varmuuskopioida, ja
kosketa sitten kohtaa Varmuuskopioi.

3 Aseta salasana ja salasanavihje näytön ohjeiden mukaisesti. Tiedot salataan ja
varmuuskopioidaan. Salasana vaaditaan, jos haluat palauttaa tietojen varmuuskopiosi.
Voit nollata salasanan menemällä Muistikortti -varmuuskopionäyttöön ja sitten kohtaan

 > Nollaa salasana.
Uusi salasana koskee vain sen asettamisen jälkeen luotuja varmuuskopioita.

4 Kun varmuuskopiointi on valmis, tietojen varmuuskopio löytyy Huawei-kansiosta
kohdasta Tiedostot > Luokat > Muistikortti.

Voit siirtyä Muistikortti-varmuuskopiointinäytölle ja ottaa käyttöön toiminnon
Automaattinen varmuuskopiointi. Laitteesi varmuuskopioi sitten tietosi automaattisesti
seitsemän päivän välein, kun se on latauksessa, näyttö on sammunut ja akun varaus on
vähintään 75 %.

Palauta varmuuskopiosi muistikortilta

1 Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Varmuuskopioi ja palauta >
Tietojen varmuuskopiointi > Ulkoinen tallennustila ja kosketa Muistikortti.

2 Valitse PALAUTA VARMUUSKOPIOSTA -luettelosta varmuuskopio, jonka haluat
palauttaa.
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3 Valitse palautettavat tiedot, kosketa Palauta ja anna salasana kehotettaessa.

Varmuuskopioi USB-tallennusvälineelle

Jos laitteesi tallennustila ei riitä, voit varmuuskopioida suuria tiedostoja ja kaikki tiedot USB-
tallennusvälineelle, kuten USB-muistitikulle tai kortinlukijalle.

1 Yhdistä laitteesi USB-tallennusvälineeseen USB-OTG-kaapelin avulla.

2 Kosketa laitteesi Ulkoinen tallennustila -näytöllä kohtaa USB-tallennustila.

3 Kosketa kohtaa VARMUUSKOPIOI, valitse tiedot, jotka haluat varmuuskopioida, ja
kosketa sitten kohtaa Varmuuskopioi.

4 Aseta salasana ja salasanavihje näytön ohjeiden mukaisesti. Tiedot salataan ja
varmuuskopioidaan. Salasana vaaditaan, jos haluat palauttaa tietojen varmuuskopiosi.
Voit nollata salasanan menemällä USB-tallennustila -varmuuskopionäyttöön ja sitten

kohtaan  > Nollaa salasana.
Uusi salasana koskee vain sen asettamisen jälkeen luotuja varmuuskopioita.

Palauta tietosi USB-tallennusvälineeltä

1 Yhdistä laitteesi USB-tallennusvälineeseen USB-OTG-kaapelin avulla.

2 Kosketa laitteesi Ulkoinen tallennustila -näytöllä kohtaa USB-tallennustila.

3 Valitse PALAUTA VARMUUSKOPIOSTA -luettelosta varmuuskopio, jonka haluat
palauttaa.

4 Valitse palautettavat tiedot, kosketa Palauta ja anna salasana kehotettaessa.

Nollaa laite

Nollaa verkkoasetukset

Tämä toimenpide nollaa Wi-Fi-, mobiilidataverkko- ja Bluetooth-asetuksesi. Se ei muuta
mitään laitteesi muita asetuksia, eikä poista mitään tietoja.

Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa, kosketa kohtaa Nollaa
verkkoasetukset ja noudata sitten näytön ohjeita nollataksesi verkkoasetukset.

Palauta kaikki asetukset

Tämä toimenpide nollaa kaikki verkkoasetukset ja lukitusnäytön salasanan. Jos laite tukee
sormenjälki- tai kasvojentunnistusta, myös rekisteröidyt sormenjäljet ja kasvotiedot
poistetaan. Muita tietoja tai tiedostoja ei poisteta laitteelta.

Mene kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa, kosketa kohtaa Nollaa
kaikki asetukset ja palauta kaikki asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Palauta tehdasasetukset

Tämä toimenpide poistaa tiedot laitteeltasi, mukaan lukien tilisi, sovellusten tiedot ja
järjestelmäasetukset, asennetut sovellukset, musiikin, kuvat, kaikki sisäisen tallennustilan
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tiedostot, suojaussirun sisällön sekä paikallisesti tallennetut järjestelmä- ja sovellustiedot
sekä HUAWEI ID:hesi liittyvät henkilökohtaiset tiedot. Varmista, että varmuuskopioit tiedot,
ennen kuin palautat laitteen tehdasasetuksiin.

Mene kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Nollaa > Nollaa tabletti,
kosketa kohtaa Palauta tablet-laitteen tehdasasetukset ja palauta tehdasasetukset
noudattamalla näytön ohjeita.

Päivitä järjestelmä verkossa
Kun päivitys on saatavilla, laitteesi pyytää sinua lataamaan ja asentamaan päivityspaketin.

• Varmista ennen päivitystä, että laitteessasi on virallinen järjestelmäversio. Muussa
tapauksessa päivitys voi epäonnistua ja laitteessasi voi ilmetä tuntemattomia ongelmia.

• Varmuuskopioi käyttäjätietosi ennen päivitystä.

• Päivityksen jälkeen kolmansien osapuolien sovellukset, jotka eivät ole yhteensopivia
uuden järjestelmäversion kanssa, eivät ehkä enää ole saatavilla. Joissakin tapauksissa
voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin yhteensopiva sovellusversio julkaistaan.

• Päivityksen aikana älä sammuta tai käynnistä laitettasi uudelleen, poista muistikorttia
tai aseta muistikorttia.

1 Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset ja kosketa kohtaa
Ohjelmistopäivitys.

2 Kun päivitys on saatavilla, voit joko manuaalisesti ladata ja asentaa päivityspaketin, tai
päivittää laitteesi automaattisesti yön aikana.

• Lataa ja asenna päivityspaketti: Siirry kohtaan Uusi versio > LATAA JA ASENNA.
Välttääksesi datan käyttöä yhdistä laitteesi Wi-Fi-verkkoon, kun lataat päivityspakettia.
Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on suoritettu.

• Päivitä yöllä: Kosketa kohtaa  ja ota käyttöön Automaattinen lataus Wi-Fin
kautta ja Päivitä yöllä.
Päivityksen jälkeen laitteesi käynnistyy uudelleen automaattisesti aikavälillä 02.00–
04.00.
Onnistuneen yön yli päivityksen takaamiseksi varmista, että laitteesi on päällä, näyttö
on lukittu, kyseiselle ajalle ei ole asetettu hälytyksiä ja akun varaus on suurempi kuin
35 %. Tarvittaessa liitä laite vakiolaturiin.

Poistaaksesi käytöstä automaattiset päivitykset, kosketa  -kohtaa Ohjelmistopäivitys-
näytöllä ja poista sitten käytöstä Automaattinen lataus Wi-Fin kautta.

Tietoja tabletista
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Laillinen vastuunrajoituslauseke
Copyright © Huawei 2020.Kaikki oikeudet pidätetään.
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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 https://consumer.huawei.com/en/support/hotline voit tarkistaa
oman maasi tai alueesi asiakastuen uuden puhelinnumeron ja
sähköpostiosoitteen.

Malli: KOB2_L09
KOB2_W09

EMUI 10.1_01


	Käyttöopas
	

	Sisällys
	Olennaiset
	Peruseleet
	Peruseleet
	Lisää eleitä
	Painikkeiden pikakuvakkeet


	Järjestelmänavigointi
	Vaihda navigoinnin tilaa
	Navigoi eleillä
	Kolminäppäinnavigointi
	Mukauta navigointinäppäinyhdistelmää


	Phone Clone
	Phone Clone
	Kloonaa tiedot Android-laitteesta
	Kloonaa tiedot iPhonesta tai iPadista


	Lukitse ja avaa näyttösi
	Lukitse ja avaa näyttösi
	Lukitse näyttö
	Aseta näytön aikakatkaisuaika
	Avaa näytön lukitus salasanalla

	Vaihda lukitusnäyttöä
	Näytä allekirjoituksesi lukitusnäytöllä


	Tutustu aloitusnäyttöön
	Tutustu aloitusnäyttöön

	Ilmoitus- ja tilakuvakkeet
	Ilmoitus- ja tilakuvakkeet

	Pikakytkimet
	Pikakytkimet
	Kytke pikakuvakekytkin päälle
	Mukauta pikakytkimiä


	Aloitusnäytön widgetit
	Aloitusnäytön widgetit
	Lisää widget aloitusnäyttöön


	Aseta taustakuvasi
	Aseta taustakuvasi
	Käytä esiasetettua taustakuvaa
	Aseta Galleriasta kuva taustakuvaksesi


	Näyttökuvat ja näytön tallennus
	Ota näyttökuva
	Ota näyttökuva näppäinyhdistelmällä
	Ota näyttökuva pikakuvakkeella
	Jaa ja muokkaa näyttökuvia tai vaihda vierityskuvaan


	Näytä ja tyhjennä ilmoituksia
	Näytä ja tyhjennä ilmoituksia
	Näytä ilmoitukset
	Tyhjennä ilmoitukset
	Estä, hiljennä tai viivästytä ilmoituksia


	Säädä ääniasetuksia
	Säädä ääniasetuksia
	Paina äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta
	Paina virtapainiketta mykistääksesi laitteesi, kun se soi


	Syötä tekstiä
	Muokkaa tekstiä

	Jaetun näytön tila ja kelluva ikkuna
	Jaetun näytön tila
	Ota jaetun näytön tila käyttöön
	Säädä jaetun näytön paneelien kokoa
	Vaihda jaetun näytön paneeleita
	Poista jaetun näytön tila käytöstä


	Kytke laite päälle ja pois päältä tai käynnistä se uudelleen
	Kytke laite päälle ja pois päältä tai
käynnistä se uudelleen
	Käynnistä laite uudelleen
	Pakota laitteesi uudelleenkäynnistys


	Ladataan
	Lataa laitteesi
	Varotoimet lataamista varten
	Akkukuvakkeiden yleiskuvaus



	Älykkäät ominaisuudet
	Huawei Share
	Huawei Share
	Ota Huawei Share käyttöön tai poista käytöstä
	Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä Huawei Sharen avulla
	Yhden kosketuksen tulostus Huawei Sharella



	Kamera ja Galleria
	Käynnistä kamera
	Käynnistä kamera
	Aloitusnäytöltä


	Ota valokuvia
	Ota valokuvia
	Ota ajastettuja valokuvia
	Ota valokuvia puhekomennoilla


	Ota panoraamavalokuvia
	Ota panoraamavalokuvia
	Käytä takakameraa panoraamavalokuvien ottamiseen


	Ota HDR-valokuvia
	Ota HDR-valokuvia
	Käytä HDR:ää takakameran kanssa


	Tallenna videoita
	Tallenna videoita

	Säädä kameran asetuksia
	Säädä kameran asetuksia
	Säädä kuvasuhdetta
	Käytä apuruudukkoa valokuvien sommitteluun
	Ota käyttöön peilin heijastus
	Mykistä suljinääni


	Hallitse Galleriaa
	Näytä valokuvia ja videoita
	Muokkaa valokuvia ja videoita
	Lisää tarroja valokuviin
	Pikselöi valokuvia
	Nimeä kuvia uudelleen

	Jaa valokuvia ja videoita
	Hallitse Galleriaa
	Lisää albumeja
	Siirrä valokuvia ja videoita
	Poista valokuvia ja videoita
	Palauta poistettuja valokuvia ja videoita
	Lisää valokuvia ja videoita suosikkeihin



	Sovellukset
	Sovellukset
	Sovellukset
	Tyhjennä sovelluksen välimuisti


	Kalenteri
	Lisää ja hallitse tapahtumia
	Luo tapahtuma
	Tuo kokousmuistutuksia
	Hae tapahtumia
	Jaa tapahtuma
	Poista tapahtumia

	Aseta kalenteri-ilmoitus
	Mukauta kalenterinäkymää
	Määritä vaihtoehtoisia kalentereita
	Näytä kansalliset/alueelliset vapaapäivät

	Kello
	Hälytys
	Aseta hälytys
	Hälytyksen muuttaminen tai poistaminen
	Torkuta hälytys
	Sammuta hälytys

	Ajastin ja sekuntikello
	Ajastin
	Sekuntikello

	Näytä aika kaupungeissa ympäri maailmaa

	Muistio
	Hallitse muistiotasi
	Lajittele muistion kohteet luokan mukaan
	Jaa Muisto-kohteita
	Poista Muisto-kohteita


	Tallennin
	Tallennin
	Toista tallenne
	Muokkaa tallennetta


	Sähköposti
	Lisää sähköpostitilejä
	Lisää henkilökohtainen sähköpostitili

	Lähetä sähköposteja
	Lähetä sähköposti
	Tallenna sähköposti luonnoksena
	Vastaa sähköpostiviestiin

	Aseta sähköposti-ilmoituksia
	Katsele ja hallitse sähköposteja
	Näytä sähköposti
	Organisoi sähköpostit aiheen mukaan
	Synkronoi sähköpostit
	Etsi sähköpostiviestiä
	Poista sähköposteja

	Hallitse sähköpostitilejä
	Sähköpostitilien lisääminen
	Vaihda sähköpostitilistä toiseen
	Vaihda tilin nimeä ja allekirjoitusta
	Kirjaudu ulos sähköpostitililtä

	Hallitse VIP-yhteystietoja
	Lisää VIP-yhteystieto
	Poista VIP-yhteystieto


	Laskin
	Laskin
	Peruslaskimen käyttäminen
	Kopioi, poista tai tyhjennä numeroita


	Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö
	Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien
pikakäyttö
	Usein käytettyjen sovellusominaisuuksien pikakäyttö
	Lisää usein käytetyt sovellusominaisuudet aloitusnäytölle


	Tabletin hallinta
	Puhdistus
	Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita

	Yhden kosketuksen optimointi

	Phone Clone
	Phone Clone
	Kloonaa tiedot Android-laitteesta
	Kloonaa tiedot iPhonesta tai iPadista



	Asetukset
	Wi-Fi
	Yhdistä Wi-Fi-verkkoon
	Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon


	Bluetooth
	Bluetoothin perusteet
	Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä
	Aseta Bluetooth-nimi
	Muodosta laitepari Bluetooth-laitteen kanssa
	Siirrä tiedostoja Bluetoothin kautta
	Poista Bluetooth-laitteen pariliitos


	Lisää yhteyksiä
	Lentokonetila
	Huawei Share
	Ota Huawei Share käyttöön tai poista käytöstä
	Jaa tiedostoja nopeasti laitteiden välillä Huawei Sharen avulla
	Yhden kosketuksen tulostus Huawei Sharella


	Aloitusnäyttö ja taustakuva
	Hallitse aloitusnäyttöä
	Pidä aloitusnäytön kuvakkeet kohdistettuina
	Lukitse aloitusnäytön kuvakkeiden sijainnit
	Valitse aloitusnäytön asettelukuvio
	Lisää sovelluskuvakkeita kansioon tai poista niitä
	Sijoita näyttösivu uudelleen

	Sovelluslaatikko
	Ota sovelluslaatikko käyttöön
	Poista laatikkotyyli käytöstä


	Näyttö ja kirkkaus
	eBook-tila
	Kirkkaus, väri ja värilämpötila
	Silmäystävällinen tila
	Ota käyttöön ja poista käytöstä silmäystävällinen tila
	Valitse aikataulu silmäystävälliselle tilalle

	Säädä tekstityylin asetuksia
	Suurenna tai pienennä tekstin kokoa
	Suurenna tai vähennä näytön kokoa

	Vaihda vaakasuunnan ja pystysuunnan välillä

	Äänet ja värinä
	Älä häiritse
	Aseta ajoitus Älä häiritse -tilalle

	Aseta ilmoitusääni
	Aseta ilmoitusäänen oletus


	Ilmoitukset
	Sovellusmerkit
	Poista käytöstä sovellusmerkit
	Vaihda merkkien esittämistilaa

	Lisää ilmoitusasetuksia
	Ilmoitukset käynnistävät näytön


	Biometriset tiedot ja salasana
	Kasvojentunnistus
	Rekisteröi kasvotiedot
	Ota Face Unlock käyttöön
	Käytä sovelluslukkoa kasvojentunnistuksella
	Poista käytöstä tai poista kasvotiedot

	Lukitusnäytön salasana
	Aseta lukitusnäytön salasana
	Vaihda lukitusnäytön salasanaa
	Poista lukitusnäytön salasana käytöstä


	Sovellukset
	Näytä tai muuta sovellusten asetuksia

	Akku
	Tarkista virrankulutus
	Virranhallinta
	Optimoi laitteen virta-asetukset

	Ota suorituskykytila käyttöön
	Akun asetukset
	Näytä akun varausprosentti tilapalkissa
	Pysy yhteydessä, kun laitteesi nukkuu


	Tallennustila
	Tarkista tallennustilan käyttö
	Puhdistus
	Siivoa tiedostojen kaksoiskappaleita


	Turvallisuus
	Sovelluksen lukitus
	Vaihda sovelluksen lukituksen salasana tai suojauskysymys
	Peruuta tai poista käytöstä sovelluksen lukitus

	Kiinnitä näyttö

	Tietosuoja
	Lupien hallinta
	Hallitse sijainnin lupaa

	Sijaintipalvelut
	Sijaintipalveluiden käyttöönotto ja käytöstä poisto
	Paranna sijaintipalveluiden tarkkuutta


	Helppokäyttöominaisuudet
	Helppokäyttötoiminnot
	Ota käyttöön värikorjaus mukauttaaksesi näytön väriä
	Käytä suurennuseleitä
	Ota käyttöön käänteiset värit

	Ajoitettu virran kytkentä päälle ja pois

	Järjestelmä ja päivitykset
	Kieli ja alue
	Syöttötapa
	Päivämäärä ja aika
	Vaihda ajan esitysmuotoa

	Phone Clone
	Kloonaa tiedot Android-laitteesta
	Kloonaa tiedot iPhonesta tai iPadista

	Varmuuskopioi ulkoiseen tallennusvälineeseen
	Varmuuskopioi muistikortille
	Palauta varmuuskopiosi muistikortilta
	Varmuuskopioi USB-tallennusvälineelle
	Palauta tietosi USB-tallennusvälineeltä

	Nollaa laite
	Nollaa verkkoasetukset
	Palauta kaikki asetukset
	Palauta tehdasasetukset

	Päivitä järjestelmä verkossa

	Tietoja tabletista
	Laillinen vastuunrajoituslauseke



