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Esipuhe
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
Kaikki tämän asiakirjan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja saattavat poiketa lopullisesta
tuotteesta.
Joitakin tässä oppaassa kuvattuja ominaisuuksia eivät välttämättä tue jotkin laitteet tai
operaattorit.
Symbolit ja merkitykset
Kuvaus

Korostaa tärkeitä tietoja ja vihjeitä ja antaa lisätietoja.
Osoittaa mahdollisia ongelmia, jos asianmukaisesta hoidosta tai

Muistutus

huomiosta ei huolehdita, esimerkiksi laitteen vaurioituminen tai
tietojen menettäminen.

Varoitus

Varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voivat aiheuttaa vakavia
vammoja.
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Puhelimen poistaminen pakkauksesta
Puhelimesi yhdellä silmäyksellä
Kamera

Kuulokeliitäntä

Salama
Sormenjälkilukija

Valoanturi

Tilanilmaisin
Etukamera
Kuuloke
Äänenvoimakkuuspainike
Virtapainike

Mikrofoni

Micro USB -portti

Kaiutin

Älä peitä valoanturia, sillä se saattaa vaikuttaa joihinkin puhelimen toimintoihin. Kun käytät
näytönsuojaa, varmista että siinä on aukko valoanturille.

SIM-kortin ja microSD-kortin asettaminen
Puhelimen 2-in-1 -korttipaikka on puhelimen vasemmalla puolella ylhäällä. Voit asettaa 2 nanoSIM-korttia tai 1 nano-SIM-kortin ja 1 microSD-kortin.
l

Puhelin tukee vain nano-SIM-kortteja. Pyydä tarvittaessa operaattoriltasi uusi tai vaihto-nanoSIM-kortti.

l

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

l

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

l

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

l

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

1
2

Kun haluat sammuttaa puhelimen, pidä virtapainike painettuna ja kosketa sitten

.

Kun haluat irrottaa korttialustan, aseta puhelimen mukana toimitettu SIM-kortin poistoneula
korttialustan vieressä olevaan pieneen reikään.
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Aseta nano-SIM-kortti tai microSD-kortti korttialustalle.
Työnnä korttialusta takaisin puhelimeen oikeassa asennossa.

Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen
Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen
l

Kun haluat käynnistää puhelimen, pidä virtapainike painettuna, kunnes puhelin värisee ja
näyttö kytkeytyy päälle.

l

Kun haluat sammuttaa puhelimen, pidä virtapainike painettuna ja kosketa sitten Katkaise
virta.
Jos puhelin ei vastaa, kun virtapainike on pidetty painettuna 20 sekuntia, akku saattaa olla
tyhjä.

Virta päälle ja pois -ajastin
Käytä virta päälle ja pois -ajastinta vähentääksesi virrankulutusta ja välttääksesi häiriöitä, kun
nukut.
Kosketa Asetukset > Älykäs avustus > Ajastettu virta päälle ja pois. Kytke päälle Ajastettu
virran kytkentä pois ja Ajastettu virran kytkentä, ja määritä sitten päälle- ja
poiskytkeytymisen ajat sekä toistoasetukset. Puhelimesi kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois
esiasetettuina aikoina.
Poista ajastin käytöstä kytkemällä pois Ajastettu virran kytkentä pois ja Ajastettu virran
kytkentä.
Puhelimesi käynnistäminen uudelleen
Saatat huomata suorituskyvyn heikkenemistä, kun puhelimesi on ollut käynnissä pitkän aikaa.
Käynnistä puhelimesi uudelleen säännöllisesti puhdistaaksesi välimuistitiedostot ja
varmistaaksesi optimaalinen suorituskyky.
Kun haluat käynnistää puhelimen uudelleen, pidä virtapainike painettuna 3 sekuntia ja kosketa
sitten Käynnistä uudelleen.
Pakottaaksesi puhelimen uudelleenkäynnistys, pidä virtapainike painettuna kunnes puhelin
värisee.
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Puhelimen lataaminen
Akun tyhjentymisvaroitus näytetään, kun akku on lähes tyhjä.. Lataa puhelimesi välittömästi
estääksesi sitä sammumasta automaattisesti.
Laturin käyttäminen puhelimesi lataamiseen
Liitä puhelimesi verkkovirtaan käyttämällä toimitukseen sisältyvää laturia ja USB-kaapelia.
l

Jos puhelin ei vastaa, kun virtapainiketta painetaan, sen akku on todennäköisesti tyhjä.
Lataa akkua vähintään 10 minuuttia käyttämällä alkuperäistä Huawei-laturia, ja käynnistä
puhelin sen jälkeen.

l

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

USB-portin käyttö puhelimesi lataamiseen
Jos et pysty käyttämään laturia, voit ladata puhelimesi liittämällä sen tietokoneeseen USBkaapelilla.

1

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

2

Kosketa Ei, vain lataus.

Jos toinen USB-yhteystila on valittuna, pyyhkäise alas näytön yläosasta avataksesi
ilmoituspaneelin. KosketaLataus USB:n kautta ja valitse sitten Vain lataus.
Turvallisuustietoja
l

Käytä vain aitoja Huawei-akkuja, latureita ja USB-kaapeleita puhelimesi lataamiseen.
Kolmannen osapuolen lisävarusteet ovat mahdollinen turvallisuusvaara, ja ne voivat heikentää
puhelimen suorituskykyä.

l

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

l

Puhelin voi kuumentua pitkään kestäneen käytön jälkeen, tai kun se on alttiina korkealle
ympäristön lämpötilalle. Jos puhelimesi kuumenee, irrota USB-kaapeli, poista tarpeettomat
toiminnot käytöstä ja vältä pitkittynyttä ihokontaktia. Laita puhelin viileään paikkaan ja anna
sen jäähtyä huoneenlämpötilaan.

l

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

l

Vältä puhelimen käyttämistä latauksen aikana. Älä peitä puhelinta tai laturia.
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Katso lisätietoja lataamisesta ja akun hoidosta osoitteessa http://consumer.huawei.com/cn/,
hae sieltä laitteesi käyttäjän opasta.
Akun tilatiedot
Puhelimen merkkivalo ja tilapalkin akkukuvake osoittavat akun tilan.
Tilanilmaisin

Akun kuvake

Vilkkuva tai tasainen

Akun tila
Alle 4 % jäljellä

punainen
Punainen

Lataa, alle 10 % jäljellä

Oranssi

Ladataan, 10-90 % jäljellä

Vihreä

Ladataan, vähintään 90 % jäljellä. Jos 100 % näkyy
tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä, tai latauksen
valmistumisen kehote näkyy lukitusnäytöllä, nämä
ilmaisevat latauksen olevan valmis.

Näyttää akun tilan
Voit nähdä akun tilan ja määrittää tilapalkin näyttämään jäljellä olevan varauksen prosentteina.
Näyttää akun tilan
Akun kuvake ja tilapalkki osoittavat akun tilan.
Kosketa Puhelimen hallinta >

nähdäksesi jäljellä olevan akun määrän prosentteina sekä

käyttöajan.
Jäljellä olevan akun varauksen prosenttiarvon näyttäminen tilapalkissa
Voit näyttää akun jäljellä olevan varauksen prosenttiarvon tilapalkissa kahdella tavalla:
l

Kosketa Puhelimen hallinta >

ja kytke päälle Akun varausta jäljellä.

l

Kosketa Asetukset > Ilmoitus- ja tilapalkki > Akun varaustaso. Valitse Viereinen kuvake
tai Sisäinen kuvake näyttääksesi jäljellä olevan akun varauksen prosentteina valitussa
paikassa. Valitse Älä näytä, jos et halua, että jäljellä oleva akun varaus prosentteina
näytetään.
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Aloittaminen
Ohjattu asennustoiminto
Lue pika-aloitusopas huolellisesti läpi ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa ja varmista,
että nano-SIM-kortti on asetettu oikein.
Käynnistä puhelin painamalla virtapainiketta yhtäjaksoisesti. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja
viimeistele asennus.

1
2

Valitse kieli ja alue ja kosketa sitten SEURAAVA.
Lue käyttöehdot ja Huawein tietosuojakäytäntö huolellisesti ja hyväksy ne koskettamalla
HYVÄKSY > HYVÄKSY.

3
4

Ota Wi-Fi+ käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti.
Puhelin näyttää lähellä olevat Wi-Fi-verkot automaattisesti. Valitse verkko ja muodosta yhteys
syöttämällä salasana.

5
6

Lue Google-palvelut huolellisesti ja kosketa sitten SEURAAVA.
Puhelimen asetusten määritys -näytössä voit suorittaa seuraavat toiminnot:
l

Valitse Säilytä sovellukset ja tiedot ja noudata näytön ohjeita palauttaaksesi
varmuuskopion tai kopion laitteesta.

l

Valitse Asenna uutena ja noudata näytön ohjeita tietojen tuomiseksi tai ohita vaihe
koskettamalla ASETA UUD. PUHELIMEKSI > OK.
Voit aina tuoda tietoja myöhemmin siirtymällä kohtaan Asetukset > Wi-Fi:n
lisäasetukset > Tiedonsiirto.

7

Lisää sormenjälkesi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Sinun on määritettävä myös PINkoodi tai salasana näytön lukituksen poistamiseksi, mikäli sormenjälkitunnistus epäonnistuu.
Salasanan muistaminen on tärkeää, jotta voit aina poistaa puhelimesi lukituksen.

8

Viimeistele asennus koskettamalla ALOITA. Kun EMUI käynnistyy, puhelin on valmis
käytettäväksi.

SIM-kortin ottaminen käyttöön tai pois käytöstä
Ota SIM-kortti käyttöön ja poista se käytöstä pitääksesi työ- ja yksityiset asiasi erillään.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Kaksoiskorttiasetukset.
Mene kohtaan Kaksoiskorttiasetukset ja käännä kohteen SIM 1 tai SIM 2 vieressä olevaa
kytkintä.
Käytöstä poistettuja SIM-kortteja ei voida käyttää soittamiseen, viestein lähettämiseen tai
internet-käyttöön.
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SIM-kortin nimeäminen
Oletusarvoisesti SIM-kortti on nimetty operaattorin mukaan. Voit vaihtaa SIM-kortin nimen
helpommin muistettavaksi.

1
2
3
4

Avaa

Asetukset.

Kosketa Kaksoiskorttiasetukset.
Kohdasta Kaksoiskorttiasetukset, valitse SIM-kortti, jonka haluat nimetä uudelleen.
Syötä uusi nimi ja kosketa OK.
Ominaisuudet saattavat vaihdella operaattorista riippuen.

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

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Kaksoiskorttiasetukset.
Kosketa SIM 1 tai SIM 2 kohdan Oletusmobiilidata vierestä.
Ominaisuudet saattavat vaihdella operaattorista riippuen.

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

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Kaksoiskorttiasetukset.
Kosketa Oletus SIM-kortti puheluja varten ja valitse sitten Kortti 1 tai Kortti 2.

Kun olet määrittänyt oletus-SIM-kortin, sinua ei enää pyydetä valitsemaan SIM-korttia, kun soitat
puhelun.

Internet-yhteyden muodostaminen
Muodosta internet-yhteys Wi-Fin tai mobiilidatan kautta selataksesi verkkosivuja, tarkistaaksesi
sähköpostisi ja chattaillaksesi ystäviesi kautta.
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1

Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkista alaspäin.

2
3

Siirry Wi-Fi-asetusnäyttöön koskettamalla

ja pitämällä sitä painettuna.

Kytke Wi-Fi päälle. Puhelin luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.
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4

Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden: Jos verkko on salattu, syötä
salasana, kun sitä kysytään.

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

1

Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkista alaspäin.

2

Ota mobiilidata käyttöön koskettamalla

.

Säästääksesi akkua ja vähentääksesi datan käyttöä poista mobiilidata käytöstä, kun et
tarvitse sitä.

Tietojen tuonti vanhasta puhelimestasi
Siirrä data vanhasta puhelimesta tietokoneeseen ja sieltä uuteen puhelimeen.
Avaa Tiedonsiirto

Vanha puhelin

Uusi puhelin

1

Avaa

2

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Tiedonsiirto. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

Asetukset.

Tietojen tuonti HiCloudin avulla
Varmuuskopioi vanhan puhelimesi tiedot tietokoneelle. Katso lisätietoja kohdasta Tietojen
siirtäminen tietokoneen avulla.

1
2

Kosketa HISUITESTA.
Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-yhteyden kautta ja kosketa HiSuitessa Tietojen
palauttaminen.

3

Valitse varmuuskopiotiedosto ja kosketa Aloita palauttaminen palauttaaksesi se uuteen
puhelimeesi.

Selaimen käyttäminen Phone Clonen lataamiseen

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Tiedonsiirto > Vanhasta puhelimesta (kloonaus).
8
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3

Valitse onko vanha puhelimesi Android-laite vai iPhone, ja kosketa sitten Jatka. Noudata
näyttöön tulevia ohjeita ladataksesi Phone Clone.
l

Jos vanha puhelimesi on Android-laite: Mene vanhalla puhelimella osoitteeseen
clone.hicloud.com ja lataa ja asenna Phone Clone. Vaihtoehtoisesti kosketa luo QRkoodi koskettamalla tätä. uudessa puhelimessasi luodaksesi QR-koodi, ja lue sitten QRkoodi.

l

Jos vanha puhelimesi on iPhone: Mene iPhonessasi App Storeen tai osoitteeseen
clone.hicloud.com ja lataa ja asenna Phone Clone.

Tietojen tuonti Phone Clonen avulla
Asenna Phone Clone vanhaan puhelimeesi. Katso lisätietoja kohdasta Phone Clonen
asentaminen.

1
2

Kosketa Vanhasta puhelimesta (kloonaus).
Valitse onko puhelimesi Android-laite vai iPhone, ja kosketa Jatka.
l

Jos vanha puhelimesi on Android-laite: Avaa vanhassa puhelimessasi Phone Clone.
Kosketa Vanha puhelin（lähetä） ja yhdistä sitten uusi puhelimesi kannettavaan Wi-Fiyhteyspisteeseen.

l

Jos vanha puhelimesi on iPhone: Yhdistä iPhone uuden puhelimesi kannettavaan Wi-Fiyhteyspisteeseen.

3

Kun olet yhdistänyt laitteet, valitse tiedot, joita haluat lähettää, ja kosketa lähetä.
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Näyttö ja ruutu
Aloitusnäyttö
Tietoja aloitusnäytöstä
Käytä aloitusnäyttöä käyttääksesi sovelluksia ja pienoissovelluksia.

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

Kosketa : Kosketa kohdetta kerran. Esimerkiksi kosketa
valitaksesi asetus tai avataksesi sovellus.

Kosketa kahdesti: Kosketa näytön kohdealueella
nopeasti kahdesti peräkkäin. Esimerkiksi kosketa kuvaa
kaksi kertaa koko näytön tilassa zoomataksesi sisään tai
ulos.

Pidä painettuna : Kosketa ja pidä pohjassa näytön
kohdealuetta vähintään 2 sekuntia. Esimerkiksi kosketa
ja pidä pohjassa tyhjää aluetta ottaaksesi käyttöön
aloitusnäytön muokkaimen.

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

Vedä: Kosketa ja pidä painettuna kohdetta, ja siirrä se
sitten toiseen paikkaan. Esimerkiksi käytä tätä elettä
järjestääksesi aloitusnäytöllä sovelluksia ja
pienoissovelluksia uudelleen.
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Levitä sormet eroon toisistaan: Levitä kaksi sormea
eroon toisistaan näytöllä. Esimerkiksi levitä kaksi sormea
erilleen zoomataksesi sisään kuvassa tai www-sivulla.

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

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

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Aloitusnäytön tyyli > Laatikko.

Sovelluspikakuvakkeiden lisääminen aloitusnäytölle
Lisää usein käytettyjä sovelluksia aloitusnäytölle pikakäyttöä varten.

1
2

Kosketa aloitusnäytöllä

nähdäksesi luettelo sovelluksista.

Aloitusnäytöllä kosketa ja pidä pohjassa pienoissovellusta, kunnes puhelimesi värisee, ja
vedä sitten sovelluskuvake haluttuun kohtaan aloitusnäyttöä.
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Sinulla on oltava riittävästi tilaa aloitusnäytöllä. Jos tilaa ei ole riittävästi, lisää uusi
aloitusnäyttö tai vapauta tilaa.
Vakioaloitusnäytön palauttaminen

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Aloitusnäytön tyyli > Vakio.

Yksinkertaiseen aloitusnäyttöön vaihtaminen
Yksinkertainen aloitusnäyttö käyttää suuria kuvakkeita ja kirjasimia näyttääkseen sisällön
helposti luettavassa muodossa.

1

Avaa

2

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Yksinkertainen tila ja valitse

Asetukset.
.
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3

Yksinkertaisella aloitusnäytöllä voit:
l

Kosketa sovelluskuvakkeita tai pienoissovelluksia avataksesi ne.

l

Kosketa ja pidä pohjassa kuvaketta siirtyäksesi aloitusnäytön muokkaimeen, jossa voit
lisätä tai poistaa sovelluksia ja yhteystietoja.

l

Kosketa Muut avataksesi sovellusluettelo ja nähdäksesi luettelon avoimista sovelluksista.

l

Kosketa

l

Kosketa Vakiotila vaihtaaksesi takaisin tavalliseen aloitusnäyttöön.

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

1

Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkain.

2
3

Kosketa Asetukset > Merkkisovellusten kuvakkeet.
Vaihda vastaavan kytkimen asento ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä
ilmoitusmerkit.

Aloitusnäytön taustakuvan asettaminen
Valitse laajasta teemojen ja taustakuvien valikoimasta ja tee puhelimestasi itsesi näköinen.
Taustakuvan vaihtaminen

1

Avaa

Asetukset.
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2
3

Kosketa Näyttö > Taustakuvat > Aseta taustakuva.
Valitse haluttu taustakuva ja seuraa näytölle tulevia ohjeita asettaaksesi aloitusnäytön tai
lukitusnäytön taustakuvan (tai molemmat)

Taustakuvan vaihtaminen automaattisesti

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttö > Taustakuvat.
Kytke Muuta aloitusnäytön taustakuvaa satunnaisesti päälle tai pois.
Kun Aikaväli on käytössä, voit myös määrittää kohteet Aikaväli ja Näytettävä albumi.
Taustakuvasi vaihtuu automaattisesti määrätyn aikavälin kuluttua.

Aloitusnäytön siirtymätehosteiden määrittäminen
Määritä aloitusnäytön siirtymätehosteet

1

Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkain.

2

Kosketa Siirtymät.

3

Valitse haluamasi siirtymätehoste.
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Ota käyttöön tai poista käytöstä aloitusnäytön silmukka.

1

Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkain.

2

Kosketa Asetukset.

3

Kytke Aloitusnäyttösilmukka päälle tai pois.

Aloitusnäytön kuvakkeiden hallinta
Aloitusnäytön kuvakkeiden siirtäminen
Aloitusnäytöllä kosketa ja pidä pohjassa sovelluskuvaketta tai pienoissovellusta, kunnes
puhelimesi värisee. Voit sitten vetää sovelluskuvakkeita tai pienoissovelluksia haluttuun kohtaan.
Sovellusten asennuksen poistaminen aloitusnäytöltä
Aloitusnäytöllä kosketa ja pidä pohjassa sovellusta tai pienoissovellusta, jonka haluat poistaa,
kunnes
kohteeseen

tulee näkyviin näytön yläreunassa. Vedä ei-toivottu sovellus tai pienoissovellus
.

Ravista puhelintasi järjestääksesi kuvakkeet automaattisesti
Aloitusnäytöllä voi näkyä aukkoja sen jälkeen, kun olet poistanut sovelluksia tai siirtänyt niitä
kansioihin. Käytä auto-järjestämistoimintoa järjestämään aloitusnäyttösi sovellukset siististi.

1

Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkain.

2

Kosketa Asetukset ja kytke päälle Ravista.
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3

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

Aloitusnäyttöjen hallinta
Voit mukauttaa aloitusnäyttöjä halusi mukaan.
Aloitusnäyttöjen lisääminen

1

Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkain.

2

Kosketa

aloitusnäytöllä äärimmäisen vasemmalla tai oikealla lisätäksesi uusi näyttö.

Aloitusnäyttöjen poistaminen

1

Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkain.

2

Kosketa

tyhjällä näytöllä poistaaksesi se.

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

1
2

Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkain.
Kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäyttöä, jota haluat siirtää, ja vedä se haluttuun kohtaan.

Oletusaloitusnäytön asettaminen

1

Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkain.

2

Kosketa

aloitusnäytön yläosassa asettaaksesi halutun aloitusnäytön oletukseksi.
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Aloitusnäyttöjen pienoissovellusten hallitseminen
Lisää, siirrä tai poista aloitusnäytön pienoissovelluksia.
Pienoissovellusten lisääminen

1

Nipistä aloitusnäytöllä kaksi sormea yhteen avataksesi aloitusnäytön muokkain.

2

Kosketa Widgetit. Valitse pienoissovellus ja vedä se aloitusnäytön tyhjään kohtaan.
Sinulla on oltava riittävästi tilaa aloitusnäytöllä. Jos tilaa ei ole riittävästi, lisää uusi
aloitusnäyttö tai vapauta tilaa.

Pienoissovellusten siirtäminen
Aloitusnäytöllä kosketa ja pidä pohjassa pienoissovellusta, kunnes puhelimesi värisee, ja vedä
sitten pienoissovellus haluttuun kohtaan.
Pienoissovellusten poistaminen
Aloitusnäytöllä kosketa ja pidä pohjassa pienoissovellusta, kunnes puhelimesi värisee, ja vedä
sitten pienoissovellus kohteeseen Poista.

Aloitusnäytön kansioiden hallinta
Järjestä sovelluksesi kansioihin, niin löydät ne helpommin.
Kansion luominen
Ryhmittele sovelluksesi luokiteltuihin kansioihin, niin ne on helpompi löytää. Esimerkiksi voit
luoda Sosiaalisen kansion sosiaalisen median sovelluksillesi.
Aloitusnäytöllä vedä kuvake toisen kuvakkeen päälle luodaksesi kansio, joka sisältää molemmat
sovellukset.
Kansioiden uudelleen nimeäminen
Nimetäksesi kansio uudelleen, avaa se ja kosketa kansio nimeä.
Sovellusten lisääminen kansioon

1

Avaa kansio.

2
3

Kosketa

Lisää.

Valitse lisättävä yhteystieto ja kosketa OK.
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Sovellusten poistaminen kansiosta

1

Avaa kansio.

2
3

Kosketa

Lisää.

Poista valinta poistettavista sovelluksista ja kosketa OK.
Voit myös koskettaa ja pitää pohjassa kuvaketta, ja vetää sen kansion ulkopuolelle
poistaaksesi sen.

Poistetaan kansioita

1

Avaa kansio.

2
3

Kosketa

Lisää.

Poista kaikkien sovellusten valinta ja kosketa OK. Kansio poistetaan automaattisesti.
Jos kansiossa on vielä sovelluksia, sitä ei voida poistaa.

Näytön lukitseminen ja avaaminen
Lukitusnäytön tyylin vaihtaminen
Määritä näytön lukitussalasana estääksesi puhelimesi luvaton käyttö.
Näytön lukitusmenetelmän vaihtaminen
Magazine-lukituksen avaus on lukitusnäytön oletustyyli. Muuttaaksesi näytön lukituksen tyyliä,
kosketa

Asetukset > Näyttölukko ja salasanat > Näyttölukon tyyli ja valitse tyyli.

Katso lisätietoja Magazine-lukituksen avauksesta kohdasta Magazine-lukituksen poiston
kuvien määrittäminen.
Näytön lukitussalasanan asettaminen

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttölukko ja salasanat > Salasana
Voit valita, avaatko näytön lukituksen poistokuviolla, PIN-koodilla vai salasanalla:
l

Kosketa Kuvio ja yhdistä vähintään neljä pistettä muodostaaksesi näytön lukituksen
avauskuvio. Piirrä kuvio uudelleen vahvistaaksesi se, ja syötä varmistus-PIN-koodi, jossa
on vähintään neljä numeroa. Jos unohdat näytön lukituksen poistokuvion, voit antaa
varmistus-PIN-koodin avataksesi näytön lukituksen.

l

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

l

Kosketa Salasana. Seuraa näytölle tulevia ohjeita luodaksesi salasana, joka sisältää
vähintään neljä merkkiä, ja kosketa sitten OK.
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Voit myös käyttää sormenjälkeäsi näytön lukituksen avaamiseen. Kosketa Ilmoita
ponnahdusikkunassa lisätäksesi sormenjälkesi. Katso lisätietoja sormenjälkesi
käyttämisestä näytön lukituksen avaamisessa kohdasta Sormenjäljen lisääminen
ensimmäistä kertaa.
Poistaaksesi näytön lukituksen avauksen salasanan, valitse Ei mitään ja seuraa näyttöön
tulevia ohjeita.

Näytön lukitseminen
Lukitse näyttö vähentääksesi virran kulutusta ja estääksesi vahinkopainallukset tai tietojesi
luvaton käyttö.
l

Manuaalinen lukitus: Paina Virtapainike lukitaksesi näytön käsin.

l

Automaattinen lukitus: Näyttö lukittuu automaattisesti ja menee lepotilaan esiasetetun
lepotila-ajan kuluttua, jotta virrankulutus vähenee ja estetään ei-toivotut toimenpiteet.
Vaihtaaksesi näytön lepotila-aikaa, kosketa

Asetukset > Näyttö > Lepotila ja valitse

aika.
Puhelimesi jatkaa viestien, ilmoitusten ja tulevien puheluiden vastaanottamista, kun näyttö on
lukittu. Tilailmaisin vilkkuu vihreänä, kun saat uusia ilmoituksia. Kun saat tulevan puhelun,
näyttö kytkeytyy päälle ja näyttää soittajan tiedot.

Näytön lukituksen avaaminen

1
2

Paina Virtapainiketta käynnistääksesi näyttö.
Pyyhkäise näytöllä mihin tahansa suuntaan.

l

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

l

Jos laitteessasi on sormenjälkianturi, voit avata näytön lukituksen asettamalla sormesi
sormenjälkianturille.

l

Jos laitteesi tukee älykästä lukituksen avausta, kosketa

Asetukset > Näyttölukko

ja salasanat > Älykäs lukituksen poisto ja seuraa näytölle tulevia ohjeita lukituksen
avauksen määrittämiseksi.
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Magazine-lukituksen poiston kuvien määrittäminen
Pyyhkäise lukitusnäytön alhaalta ylös näyttääksesi Magazine-lukituksen avauksen valinnat.

Online-taustakuvien lisääminen katselulistaan
Magazine-lukituksen avaus on oltava käytössä, jotta online-taustakuvia voi lisätä
katseluluetteloon. Saadaksesi lisätietoja Magazine-lukituksen avauksesta, katso Näytön
lukitusmenetelmän vaihtaminen.
Pyyhkäise lukitusnäytön alhaalta ylös näyttääksesi Magazine-lukituksen avauksen valinnat, ja
kosketa sitten

. Kosketa

ja valitse taustakuvat, jotka haluat lisätä katselulistaan.

Magazine-lukituksen avauksen taustakuvien jakaminen
Jaa suosikki-Magazine-lukituksen avauksen taustakuvat ystäviesi kanssa.
Pyyhkäise lukitusnäytön alhaalta ylös näyttääksesi Magazine-lukituksen avauksen valinnat.
Kosketa

ja valitse jakotapa jakaaksesi tämänhetkisen taustakuvan.

Offline-taustakuvien lisääminen katselulistaan

1

Pyyhkäise lukitusnäytön alhaalta ylös näyttääksesi Magazine-lukituksen avauksen valinnat, ja
kosketa sitten

.

2

Kosketa Itse lisätty ja valitse

3

Valitse kuvat, jotka haluat lisätä katselulistaan, ja kosketa

.
.

Magazine-lukituksen avauksen päivittäminen

1
2

Kosketa

Asetukset.

Kosketa Näyttölukko ja salasanat > Kasetin lukituksen avaus.
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l

Kosketa Tilaukset > Ladattu > Päivitä päivittääksesi manuaalisesti Magazine-lukituksen
avauksen taustakuvat.

l

Kytke päälle Automaattinen päivitys Wi-Fin kautta päivittääksesi Magazine-lukituksen
avauksen taustakuvat automaattisesti, kun puhelimesi on yhdistetty internetiin Wi-Fiyhteydellä.

Työkalujen käyttäminen lukitusnäytöltä
Käytä työkaluja suoraan lukitusnäytöltä.

1

Pyyhkäise lukitusnäytön alhaalta ylös näyttääksesi lukitusnäytön ominaisuudet ja työkalut.

2

Kosketa työvälinettä, jota haluat käyttää.
Käyttääksesi lukuominaisuutta sinun on annettava oikeudet kameraan kohdassa
Puhelimen hallinta.

Lukitusnäytön allekirjoituksen määrittäminen
Määritä lukitusnäytön allekirjoitus personoidaksesi lukitusnäyttösi.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Valitse Näyttölukko ja salasanat > Lukitusn. allek..
Syötä lukitusnäytön allekirjoitus ja kosketa Tallenna.
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Lukitusnäytön allekirjoitus näytetään lukitusnäytöllä.

Ilmoituspaneeli ja tilapalkki
Tietoja tilapalkista
Käytä tilapalkkia käyttääksesi ilmoituspaneelia ja tarkistaaksesi puhelimesi tilan.

Ilmoituspaneelin ja tilapalkin määrittäminen
Ilmoituspaneelin määrittäminen lukitusnäytöltä

1

Avaa näyttö ja pyyhkäise näytössä tilapalkista alaspäin avataksesi ilmoituspaneeli.

2
3

Kosketa

.

Syötä näytön lukitussalasana ja kosketa Ilmoitus- ja tilapalkki määrittääksesi asetukset.

Ilmoituspaneelin määrittäminen, kun näytön lukitus on avattu
Avaa

Asetukset ja määritä asetukset koskettamalla Ilmoitus- ja tilapalkki.
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Tietoja ilmoitus- ja tilakuvakkeista
Tilakuvakkeet
Tilakuvakkeet näkyvät ilmoituspalkin oikealla puolella ja ne kertovat sinulle puhelimen tilan,
kuten verkkoyhteydet, signaalinvoimakkuuden, akun varauksen ja kellonajan.
Tilakuvakkeet voivat vaihdella alueesi ja operaattorisi mukaan.
Signaalin voimakkuus

Ei signaalia

Yhdistetty 4G-yhteydellä

Yhdistetty 3G-yhteydellä

Yhdistetty 2G-yhteydellä

Yhdistetty HSPA-yhteydellä

Yhdistetty HSPA+ -yhteydellä

Yhdistetty LTE-yhteydellä

VoLTE otettu käyttöön

NFC otettu käyttöön

Verkkovierailu

Lentokonetila käytössä

Bluetooth otettu käyttöön

Yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä

Wi-Fi-verkko käytettävissä

Vastaanotetaan sijaintitietoa
GPS:ltä

Värinätila käytössä

Hiljainen tila käytössä

Hälytys käytössä

Ladataan

Akku täynnä

Akku vähissä

Kuulokesetti liitetty

SIM-korttia ei löydy

Ilmoituskuvakkeet
Ilmiotuskuvakkeita näytetään tilapalkin vasemmalla puolella, kun saat uusia viestejä, ilmiotuksia
tai muistutuksia.
Vastaamattomat puhelut

Puhelu kesken

Uusia sähköposteja

Uusia viestejä

Ladataan tietoja

Uusia viestejä vastaajassa

Tulevat tapahtumat

Ladataan tietoja

Synkronoidaan dataa

Puhelimen muisti täynnä
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Kirjautumis- tai synkronointiongelma

Synkronointivirhe

Ilmoitusten määrittäminen
Voit määrittää kunkin sovelluksen ilmoitusasetukset.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ilmoitus- ja tilapalkki > Ilmoitusten hallinta.
Valitse sovellus, jota haluat määrittää, ja ota käyttöön tai poista käytöstä ilmoituksia tarpeen
mukaan.
Ilmoitusten näyttäminen ei saa häiritä -tilassa: Kohdassa Ilmoitusten hallinta, valitse
sovellus ja kytke päälle Prioriteettinäyttö. Tämä antaa sovelluksen käyttää ääniä ja
värinää ilmoituksille, vaikka puhelin on ei saa häiritä -tilassa.

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

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Valitse Ilmoitus- ja tilapalkki.
Vaihda Ilmoitukset ottavat näytön käyttöön -kytkin.

Tilapalkin määrittäminen
Avaa

Asetukset > Ilmoitus- ja tilapalkki. Vaihda Näytä operaattorin nimi, Näytä verkon

nopeus, tai Akun varaustaso -kytkimet määrittääksesi mitä tietoja näytetään tilapalkissa.
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Pikakytkimien käyttäminen asetusten käyttämiseen
Käytä pikakytkimiä ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä ominaisuuksia nopeasti, ilman
asetusvalikkoa.
Pikakytkinvälilehden avaaminen
Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

Pikakytkimien järjestäminen uudelleen

1

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2

Kosketa

. Kosketa ja pidä pohjassa ja vedä se haluttuun kohtaan.

26

Näyttö ja ruutu

Pikakytkimien ottaminen käyttöön
Avaa pikakytkinvälilehti ja kosketa kytkintä ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä
vastaavan ominaisuuden.
Kosketa

näyttääksesi kaikki pikakytkimet.

Pikakytkimien käyttäminen asetusten käyttämiseen
Avaa pikakytkimet-välilehti ja kosketa ja pidä pohjassa määrittääksesi halutun asetuksen.
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Jotkin kytkimet eivät tue kosketa ja pidä pohjassa -toimintoa, kuten esimerkiksi
taskulamppukytkin.

Navigointipalkki
Navigointipalkin tyylin muuttaminen

1
2

Avaa

Asetukset ja kosketa Navigointi-näppäin.

Valitse haluamasi navigointipalkin tyyli.

Viimeaikaisten tehtävien hallinta
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Viimeaikaisten tehtävien katselu
Kosketa

Viimeisimmät näyttääksesi viimeaikaiset tehtävät. Pyyhkäise ylös ja alas

selataksesi niitä.
Viimeaikaisten tehtävien välillä vaihtaminen

1
2

Kosketa

Viimeisimmät.

Pyyhkäise ylös tai alas löytääksesi tehtävän, johon haluat vaihtaa, ja valitse se.

Viimeaikaisten tehtävien päättäminen

1

Kosketa

2

Lopettaaksesi tehtävän pyyhkäise se vasemmalle tai oikealle tai kosketa

Viimeisimmät.
-kuvaketta sen

oikeassa yläkulmassa.
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l

Kosketa

lopettaaksesi kaikki tehtävät.

l

Estä tehtävää päättymästä koskettamalla

-kuvaketta oikeassa yläkulmassa. Se

lukitsee tämän tehtävän. Poista tehtävän lukitus koskettamalla

-kuvaketta

oikeassa yläkulmassa.

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

Teeman vaihtaminen
Teeman vaihtaminen

1
2

Avaa

Teemat.

Voit suorittaa seuraavat toiminnot:
l

Valitse teema ja kosketa Käytä.

l

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

Kelluva telakka

30

Näyttö ja ruutu

Tietoja kelluvasta telakasta
Käytä kelluvaa telakkaa usein tarvittavien valintojen ja ominaisuuksien käyttämiseen, kuten
takaisin-näppäin, koti-näppäin ja yhden kosketuksen optimointi. Voit siirtää kelluvaa telakkaa
näytön eri kohtiin helppoa yhden käden käyttöä varten.

Kelluvan telakan käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Älykäs avustus > Kelluva painike ja kytke Kelluva painike päälle tai pois päältä.

Vedä kelluvaa telakkaa siirtääksesi se toiseen kohtaan näyttöä.

Kelluvan telakan käyttö
Kun kelluva telakka on käytössä, sen painike (

) näkyy kaikilla näytöillä, paitsi lukitusnäytöllä

ja ilmoituspaneelissa.

Kosketa

laajentaaksesi kelluvan telakan valikko. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:
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l

Kosketa

, kun haluat palata edelliseen näyttöön tai poistua nykyisestä sovelluksesta.

l

Kosketa

, kun haluat palata aloitusnäyttöön.

l

Kosketa

näyttääksesi luettelon viimeaikaisista käytetyistä sovelluksista.

l

Kosketa

lukitaksesi näyttö.

l

Kosketa

l

Kosketa

tyhjentääksesi puhelimen muisti ja sulkeaksesi taustalla toimivat sovellukset.
sulkeaksesi valikko.

Globaali haku
Tietoja Globaalista hausta
Käytä globaalia hakua löytääksesi sovelluksia, yhteystietoja ja viestejä puhelimestasi, sekä
verkkosisältöä.
Pyyhkäise alas aloitusnäytön tyhjässä osassa avataksesi globaali hakuikkuna, ja syötä sitten
hakutermisi.

Sisällön etsiminen puhelimesi sisäisestä muistista
Yhteystietojen hakeminen

1
2

Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä.
Syötä yhteystiedon nimi, alkukirjaimet tai numero hakupalkkiin. Puhelin näyttää osumat
yhteystiedoista.
Syötä yhteystiedon nimi, alkukirjaimet tai numero numerovalitsimeen. Puhelin näyttää
osumat yhteystiedoista.

Tekstiviesteistä etsiminen
Käytä viesteistä hakutoimintoa löytääksesi viestejä nopeasti.

1
2

Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä.
Syötä yksi tai useampi avainsana hakupalkkiin. Puhelin näyttää osumat viesteistä.
Voit hakea viestejä myös kohteesta

Viestit.
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Sähköpostien hakeminen

1
2

Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä.
Syötä yksi tai useampi avainsana hakupalkkiin. Puhelin näyttää osumat sähköposteista.

Sovellusten etsiminen

1
2

Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä.
Syötä yksi tai useampi avainsana hakupalkkiin. Puhelin näyttää osumat sovelluksista.
l

Kun käytät Laatikosto-aloitusnäyttöä, voit myös etsiä sovelluksia koskettamalla

ja

syöttämällä sovelluksen nimen hakupalkkiin.
l

Kun puhelimesi on yhdistetty internetiin, näytetään myös osumat HiApp storen
sovelluksista. Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ennen kuin etsit kaupunkeja, jotta vältetään
odottamattomien tiedonsiirtoveloitusten syntyminen.

Asetusten etsiminen

1
2

Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä.
Syötä yksi tai useampi avainsana. Puhelin näyttää osumat Asetukset-valikkovalinnoista.

Näyttökuva
Koko näytön sieppaaminen
Ota näyttökuva virtapainikkeella ja äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeella
Paina Virtapainiketta ja Äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ottaaksesi täyden
näyttökuvan.
Näyttökuvan pikakuvake
Avaa ilmoituspaneeli ja kosketa sitten Kuvakaapp. Pikakuvakkeet-välilehdellä ottaaksesi täyden
näyttökuvan.
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Vierivien näyttökuvien ottaminen
Käytä vieritettävää näyttökuvaa ottaaksesi näyttökuvia, jotka ovat yhtä sivua pitempiä (kuten
web-sivut tai keskusteluketjut).
Vierivän näyttökuvan ottaminen

1

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

2

Otettuasi näyttökuvan kosket Vierityskuva ottaaksesi vieritetty näyttökuva.
Varmista, että kosketat Vierityskuva kolmen sekunnin kuluessa näyttökuvan ottamisesta.

Näyttökuvien katselu, muokkaaminen ja jakaminen
Näyttökuvan katseleminen

1
2

Otettuasi näyttökuvan avaa

Galleria.

Välilehdellä Albumit avaa Kuvakaappaukset katsellaksesi näyttökuvia.

Näyttökuvan muokkaaminen

1
2

Otettuasi näyttökuvan kosketa

Muokkaa.

Valitse haluamasi muokkausmenetelmä ja muokkaa kuvaa.
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3

Tallenna näyttökuva koskettamalla

.

Näyttökuvan jakaminen

1

Kosketa

2
3

Valitse jaettavat näyttökuvat ja kosketa

Galleria > Kuvakaappaukset.
.

Valitse miten haluat jakaa näyttökuvan.

Näyttökuvan poistaminen.

1

Kosketa

2

Valitse poistettavat näyttökuvat ja kosketa

Galleria > Kuvakaappaukset.
.

Näytön tallenne
Tietoa näyttötallenteista
Käytä näytön tallennusta, kun haluat tallentaa videopeliä tai näyttää kavereille ja perheelle miten
puhelimen ominaisuuksia käytetään.

Näytön tallennin
Näytön tallennus -pikakytkimen käyttäminen
Aloittaaksesi näytön tallennuksen, avaa tilapalkki ja kosketa Näytön tallenne.
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Painikkeiden painaminen tallentamista varten
Paina Äänenvoimakkuuden lisäyspainike ja Virtapainike yhtä aikaa.

Näyttötallenteiden katselu, jakaminen ja poistaminen
Näyttötallenteiden katselu
Mene Kuvakaappaukset tai Näyttötallenteet -kansioihin kohdassa

Galleria katsellaksesi

näytön tallenteita.

Näytön tallenteiden jakaminen

1

Kosketa

Galleria > Näyttötallenteet.
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2
3

Valitse jaettavat näytön tallenteet ja kosketa

.

Valitse miten haluat jakaa näyttökuvan.

Näytön tallenteiden poistaminen

1

Mene Kuvakaappaukset tai Näyttötallenteet -kansioon kohteessa

2

Kosketa ja pidä pohjassa näytön tallennetta, jonka haluat poistaa, ja valitse

Galleria.
Poista.

Kaksoisnäyttötila
Tietoja kaksoisnäyttötilasta
Käytä kaksoisnäyttötilaa käyttääksesi kahta sovellusta yhtä aikaa. Esimerkiksi voit katsoa
videota kun puhut ystävillesi WhatsApp:ssa.

Kaksoisnäyttötilan käyttöön ottaminen
Kaksoisnäyttötila ei ole käytettävissä kaikille sovelluksille. Jotkin sovellukset eivät välttämättä
toimi oikein kaksoisnäyttötilassa.
Viimeisimmät-näppäimen käyttäminen kaksoisnäyttötilan käyttöönottoon
Avaa kaksoisnäyttötilaa tukeva sovellus ja sitten kosketa ja pidä pohjassa

Viimeisimm?t.

Pyyhkäisyeleen käyttäminen kaksoisnäyttötilan käyttöönottoon
Avaa sovellus, joka tukee kaksoisnäyttötilaa ja pyyhkäise näytön alaosasta kahdella sormella
ylöspäin.
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Kaksoisnäyttötilan käyttäminen
Koko näytön tilaan siirtyminen
Kaksoisnäyttötilassa kosketa ja pidä pohjassa

ja pyyhkäise ylös tai alas vaihtaaksesi koko

näytön tilaan.
Näyttöjen siirtäminen
Kaksoisnäyttötilassa kosketa

ja sitten kosketa

vaihtaaksesi näyttöjen paikkoja.

Näytön suunnan muuttaminen
Pyyhkäise alaspäin tilapalkista ja kytke päälle

Autom. kierto ottaaksesi käyttöön

automaattisen näytön kierron.

Aloitusnäytön käyttäminen
Kosketa kaksoisnäytöllä

Alkuun päästäksesi aloitusnäytölle.

Kaksoisnäyttötilasta poistuminen
38

Näyttö ja ruutu

Poistuaksesi kaksoisnäyttötilasta kosketa

ja valitse

.

Liike-eleiden käyttäminen
Ohjaa puhelinta eleillä, kuten kääntämällä sitä sen mykistämiseksi.
Mene kohtaan Asetukset, kosketa Älykäs avustus > Liikeohjaus, valitse osiossa Liikkeet
Käännä sen käyttöönottamiseksi.

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

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttö > Silmien mukavuus ja kytke päälle Silmien mukavuus.
näytetään tilapalkissa, kun silmien mukavuustila on käytössä.

Värilämpötilan säätäminen
Silmien mukavuustila vähentää näytön säteilemää sinistä valoa, joka voi antaa sille hieman
kellertävän sävyn. Voit säätää värilämpötilaa hallitaksesi sinisen valon määrää.
Kun Silmien mukavuus on käytössä, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle värilämpötilan
liukusäätimessä säätääksesi värilämpötilaa. Viileämpi värilämpötila tuottaa valkoisen tai sinisen
sävyn, kun taas lämpimämpi värilämpötila tuottaa punaisen tai keltaisen sävyn.

Vedä silmien mukavuustilassa
liukusäädintä vaihtaaksesi
värilämpötilaa

Silmien mukavuustilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Voit käyttää ilmoituspaneelin pikakytkintä ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä silmien
mukavuustilan.
Pyyhkäise alas tilapalkista. Kosketa

näyttääksesi kaikki pikakytkimet, ja vaihda sitten

Silmien mukavuus -kytkimen asentoa.
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Ajastimen määrittäminen
Määritä ajastin ottamaan käyttöön silmien mukavuustila automaattisesti esiasetettuina aikoina,
kuten kun lopetat työsi tai ennen kuin menet nukkumaan.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttö > Silmien mukavuus.
Kytke päälle Aikataulu ja määritä Alkamisaika ja Lopetusaika.

Näyttöasetukset
Kirjasinkoon muuttaminen

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttö > Kirjaisimen koko ja valitse kirjasimen koko.

Vedä liukusäädintä
säätääksesi fontin kokoa
Kosketa vähentääksesi
fontin kokoa

Kosketa lisätäksesi
fontin kokoa

Päiväunien määrittäminen
Ota Päiväunet käyttöön näyttämään diaesitys kuvistasi, kun puhelimesi latautuu.
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1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttö > Unelmat.
Kytke päälle Unelmat ja määritä Kuvalähde ja Kesto.

Näytön kirkkauden säätäminen
Säädä näytön kirkkaus itsellesi sopivaksi.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttö > Kirkkaus ja kytke päälle Automaattinen kirkkaus.
Puhelin säätää näytön kirkkauden automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.
Säädä manuaalisesti näytön kirkkautta: Pyyhkäise alas tilapalkista. Kosketa
poistaaksesi Automaattinen kirkkaus käytöstä, ja vedä sitten liukusäädintä säätääksesi
kirkkautta. Näytön kirkkaus pysyy vakiona riippumatta ympäristön valaistuksesta.

Kosketa vaihdellaksesi
automaattista näytön
kirkkautta
Vedä liukusäädintä
säätääksesi kirkkautta käsin

Värilämpötilan muuttaminen
Vaihda puhelimesi näytön värilämpötilaa. Valitse lämpimämpi värilämpötila tehdäksesi kuvista
pehmeämpiä, tai viileämpi värilämpötila tehdäksesi kuvista terävämpiä. Viileämmän
värilämpötilan valitseminen lisää näytöltä tulevan sinisen valon määrää, josta voi aiheutua
silmien rasittumista.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttö > Värilämpötila. Valitse Oletus. Lämmintai Kylmä, ja kosketa sitten OK
ottaaksesi asetukset käyttöön.
Change the color temperature manually: Kosketa tai vedä värilämpötilapyörän pistettä,
ja kosketa sitten OK ottaaksesi asetukset käyttöön.
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Suositellut
värilämpötila-aset
ukset

Suositellut
värilämpötilan
asetukset

Värilämpötilaa ei voi muuttaa, kun Silmien mukavuus on käytössä.

Näytön sammumisajan muuttaminen
Näyttö lukittuu automaattisesti ja menee lepotilaan esiasetetun lepotila-ajan jälkeen, jotta
virrankulutus vähenee ja estetään ei-toivotut toimenpiteet.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttö > Lepotila ja valitse näytön sammumisaika.

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

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Näyttö ja kytke päälle Kierrä näyttöä automaattisesti.
Ota automaattinen kierto nopeasti käyttöön: Pyyhkäise alaspäin tilapalkista . ja , sitten
kosketa Autom. kierto kytke
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Mobiili internet
Mobiilidatayhteyden käyttö
Mobiilidatan käyttöönotto
Ennen kuin otat mobiilidatan käyttöön niin varmista, että olet aktivoinut operaattorisi
mobiilidatapalvelun.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Lisää > Mobiiliverkko.
Kytke päälle Mobiilidata ottaaksesi mobiilidata käyttöön.
Poista mobiilidata käytöstä kun et tarvitse sitä, säästääksesi akkua ja vähentääksesi
datan käyttöä.

VoLTE:n käyttöönotto
Ota käyttöön VoLTE (Voice over LTE) soittaaksesi korkealaatuisia ääni- ja videopuheluita 4Gverkossa.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Lisää > Mobiiliverkko.
Kytke päälle VoLTE-puhelut.

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

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Lisää > Mobiiliverkko.
Kytke päälle Data roaming.

Mobiili-Internetin jakaminen muiden laitteiden kanssa
Kannettavan Wi-Fi-yhteyspisteen käyttöönotto
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1
2
3
4

Ota käyttöön

Asetukset.

Kosketa Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys.
Kosketa Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste ja kytke yhteyspiste päälle.
Kosketa Määritä Wi-Fi-yhteyspisteen asetukset. Määritä Wi-Fi-yhteyspisteen nimi,
salausmenetelmä ja salasana, ja kosketa sitten Tallenna.
Rajoita datan määrä, jota muut laitteet voivat käyttää: Kosketa kohdetta Dataraja
näytössä Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste, ja määritä datakiintiö näytön ohjeiden
mukaisesti. Puhelimesi poistaa automaattisesti Wi-Fi-yhteyspisteen käytöstä, kun
yhdistettyjen laitteiden määrä ylittää tämän rajan.

Jaetun USB-yhteyden käyttö
Tietokoneesi käyttöjärjestelmästä liittyen saattaa olla tarpeen asentaa puhelimen ajureita
tietokoneelle tai muodostaa verkkoyhteys, jotta voit käyttää yhteyden USB-jakamista. Viittaa
käyttöjärjestelmän ohjeisiin.

1

Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2
3
4

Ota käyttöön

Asetukset.

Kosketa Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys.
Kytke päälle Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta jakaaksesi mobiili-internetisi.

Internetyhteyden jakaminen Bluetoothin kautta
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Ennen kuin käytät Bluetooth-yhteyden jakamista, muodosta laitepari puhelimesta ja laitteesta,
jossa haluat käyttää mobiili-internetiä. Lisätietoja on kohdassa Bluetoothin käyttäminen
puhelimesi liittämiseen muihin laitteisiin.

1
2
3

Kosketa Lisää > Jaettu ja kannettava yhteys.

4

Bluetooth-näytöllä kosketa

Ota käyttöön

Asetukset.

Kytke päälle Verkon jakaminen Bluetoothin kautta jakaaksesi mobiili-internetisi.
laiteparilaitteen vieressä, ja kytke sitten päälle

Internetyhteys jakaaksesi mobiili-internetin.

Wi-Fi
Tietoja Wi-Fistä
Yhdistä Wi-Fi-verkkoon käyttääksesi internetiä ja vähentääksesi mobiilidatan käyttöä.
Henkilökohtaiset tietosi ja pankkitietosi voivat olla vaarassa, jos yhdistät turvattomaan,
julkiseen Wi-Fi-verkkoon.

Internet-yhteys Wi-Fin kautta
Ota Wi-Fi käyttöön yhdistääksesi internetiin käyttäen Wi-Fi-tukiasemaa tai yhteyspistettä.
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi ja kytke päälle Wi-Fi. Puhelin luettelee käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.
l

Wi-Fi-verkkojen etsiminen manuaalisesti: Kosketa Etsi. Puhelin etsii käytettävissä olevia
Wi-Fi-verkkoja.

l

Muun kuin luettelossa esiintyvän WLAN-verkon lisääminen: Kosketa Lisää verkko….
Määritä Wi-Fi-asetukset ja salasana noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

3

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

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

l

Jos verkko on salattu, syötä salasana, kun sitä kysytään, ja kosketa Yhdistä.
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Kun puhelin on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon, tilapalkissa näkyy

-kuvake.

Puhelin muistaa aiemmin käytetyt Wi-Fi-verkot ja muodostaa niihin yhteyden automaattisesti
uudelleen.
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon WPS-toiminnon avulla
WPS:llä puhelin voi muodostaa yhteyden WPS:ää tukevaan reitittimeen tarvitsematta muistaa
salasanaa.

1
2

Kosketa Wi-Fi ja kytke päälle Wi-Fi.

3

Kosketa

Avaa

Asetukset.

> Wi-Fi:n lisäasetukset. Vaihtoehtoja on neljä:

l

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

l

Kosketa WPS PIN -yhteys luodaksesi PIN-koodi ja syötä PIN-koodi reitittimeen.

Kun puhelin on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon, tilapalkissa näkyy

-kuvake.

Puhelin muistaa aiemmin käytetyt Wi-Fi-verkot ja muodostaa niihin yhteyden automaattisesti
uudelleen.

Wi-Fi+ -yhteyden käyttö
Kun Wi-Fi+ on käytössä, puhelin ottaa Wi-Fi-ominaisuuden automaattisesti käyttöön tai pois
käytöstä ja muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon, jolla on paras signaali.
Kun ladataan suuria tiedostoja tai katsellaan online-videoita mobiilidatan kautta,
seurauksena voi olla lisädatamaksuja. Välttääksesi liiallisten datamaksujen kertyminen hanki
tietoliikennesopimus. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi > Wi-Fi+ ja kytke sitten Wi-Fi+-kytkin päälle.
Kun Wi-Fi+ on käytössä, puhelin tallentaa Wi-Fi-yhteyshistorian ja tarkkailee signaalisi
voimakkuutta ja sijaintiasi. Näitä tietoja käytetään sitten Wi-Fi-ominaisuuden ottamiseen
käyttöön tai pois käytöstä ja yhteyden muodostamiseen Wi-Fi-verkkoon, jolla on voimakkain
signaali.
l

Älykäs vaihto Wi-Fi- ja mobiilidatan välillä: Arvioi käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot ja
yhdistää automaattisesti parhaaseen verkkoon (pieni määrä Wi-Fi-dataa voidaan käyttää
yhdistämistestin tekemiseen). Jos Wi-Fi-yhdistettävyys on huono, puhelimesi palaa
käyttämään mobiilidataa. Määrittääksesi oletusverkkovalinnan asetukset, mene
mobiiliverkon asetuksiin.

l

Kytke Wi-Fi automaattisesti päälle/pois: Automaattisesti ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä Wi-Fin perustuen sijaintiisi ja Wi-Fi-yhteyshistoriaasi.

l

Arvioi käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot: Seuraa automaattisesti läheisten julkisten
tukiasemien signaalinvoimakkuutta ja yhteysnopeuksia. Puhelimesi yhdistää vain
yhteyspisteisiin, joissa on toimiva Internet-yhteys.
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QR-koodin käyttäminen Wi-Fi-verkon jakamiseen
Käytä QR-koodia jakaaksesi Wi-Fi-salasana muille laitteille.

1
2
3

Kosketa verkkoa luodaksesi QR-koodi.

4

Pyyhkäise toisessa laitteessa alas aloitusnäytöllä käyttääksesi hakupalkkia. Kosketa

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi ja kytke sitten Wi-Fi-kytkin päälle. Yhdistä Wi-Fi-verkkoon, jonka haluat jakaa.

lukeaksesi QR-koodin, ja seuraa näytön ohjeita verkkoon yhdistämiseksi.
l

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

l

Tätä ominaisuutta tukevat tällä hetkellä vain Huawein puhelimet ja jotkin kolmansien
osapuolien sovellukset.

Tiedostojen siirtäminen Wi-Fi Directin avulla
Käytä Wi-Fi Direct -toimintoa valokuvien ja tiedostojen siirtämiseen puhelimesi ja toisen laitteen
välillä ilman yhteyden muodostamista Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi Direct on samankaltainen kuin
Bluetooth mutta sen siirtonopeus on suurempi, joten se sopii suurehkojen tiedostojen, kuten
videoiden, siirtämiseen.
Kahden laitteen kytkeminen Wi-Fi Direct -toiminnolla

1
2

Avaa

Asetukset ja kosketa Wi-Fi. Kytke päälle Wi-Fi ja kosketa

.

Toista yllä olevat vaiheet toisessa laitteessa ja pidä Wi-Fi Direct -hakunäyttö auki
kummassakin laitteessa.

3

Kun puhelin havaitsee toisen laitteen, valitse se. Muodosta Wi-Fi Direct -yhteys kahden
laitteen välille noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Wi-Fi Direct -toimintoa voidaan käyttää vain datan siirtämiseen kahden Huawei-laitteen
välillä. Tarkista, että molemmat laitteet tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa.
Kun haluat lopettaa Wi-Fi Direct -yhteyden, valitse

avataksesi Wi-Fi Direct-näyttö.

Valitse laite, jonka yhteyden haluat katkaista, ja vahvista koskettamalla Kyllä.
Wi-Fi Direct -toiminnon käyttäminen tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen
Varmista, että Wi-Fi on käytössä molemmissa laitteissa ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

1
2
3

Avaa

Tiedostot. Kosketa ja pidä painettuna tiedostoja, jotka haluat lähettää.

Kosketa Lisää > Jaa > Wi-Fi Direct. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden.
Vastaanottavassa laitteessa kosketa Hyväksy hyväksyäksesi tiedoston siirtopyyntö.
Avaa ilmoituspaneeli seurataksesi tiedoston siirron edistymistä.
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Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti Wi-Fi Direct -kansioon kohteessa
Tiedostot.

Wi-Fi-asetusten määrittäminen
Määritä Wi-Fi ja mobiilidata-asetukset tarpeisiisi sopiviksi.
Wi-Fi-valmiustila-asetusten määrittäminen

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi > Määritä.
Kosketa Wi-Fi käytössä lepotilassa. On kolme vaihtoehtoa:
l

Aina: Pysy aina yhteydessä Wi-Fiin, kun näyttö on pois päältä.

l

Vain kun laturi on kytketty: Kun näyttö on pois päältä, pysy yhteydessä Wi-Fiin vain kun
puhelimesi latautuu.

l

Ei koskaan (lisää mobiilitiedonsiirtoa): Vaihda aina mobiilidataan, kun puhelimen
näyttö on pois päältä.
Kun Ei koskaan (lisää mobiilitiedonsiirtoa) on valittuna, puhelimesi katkaisee Wi-Fiyhteyden ja vaihtaa mobiilidataan, kun näyttö sammuu.

MAC- ja IP-osoitteittesi näyttäminen

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi > Määritä nähdäksesi MAC- ja IP-osoitteet.

Laitteen nimeäminen uudelleen
Anna laitteellesi erilainen nimi, niin se on helpompi tunnistaa Wi-Fi Directiä käytettäessä.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi > Wi-Fi Direct.
Valitse Laitteen nimi ja syötä laitteen uusi nimi.

Bluetooth
Tietoja Bluetoothista
Käytä Bluetoothia tiedostojen jakamiseen, oheislaitteisiin yhdistämiseen ja muihin tarkoituksiin.

Bluetoothin käyttäminen puhelimesi liittämiseen muihin laitteisiin
Bluetoothin käyttöön ottaminen ja laiteparin muodostaminen muiden laitteiden kanssa

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Bluetooth ja kytke päälle Ota Bluetooth-yhteys käyttöön. Puhelin luettelee
käytettävissä olevat laitteet automaattisesti.
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l

Varmista, että Näkyvyys on kytketty päälle.

l

Jos laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ei näy, niin tarkista, että laite
on löydettävissä.

3

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

Bluetooth-laitteiden laitepariyhteyden poistaminen

1
2

Kosketa Bluetooth ja kytke päälle Ota Bluetooth-yhteys käyttöön.

3

Kosketa

Avaa

Asetukset.

-kuvaketta laitteen nimen vieressä ja valitse Poista laitepariyhteys.

Tietojen siirtäminen Bluetooth-yhteyden avulla
Bluetoothin käyttö tiedostojen jakamiseen
Varmista, että molemmissa laitteissa on Bluetooth käytössä ja määritetty löydettäväksi.

1

Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää. Kosketa Jaa > Bluetooth. Puhelimesi etsii
löydettävissä olevia Bluetooth-laitteita.

2
3

Valitse vastaanottava laite.
Vastaanottavassa laitteessa valitse ponnahdusikkunasta Hyväksy hyväksyäksesi tiedoston
siirtopyynnön. Avaa ilmoituspaneeli nähdäksesi tiedoston siirron edistyminen.
Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti bluetooth -kansioon kohteessa
Tiedostot.

Kuvien ja videoiden jakaminen nopeasti Bluetoothin kautta
Katsellessasi kuvia tai videoita koko näytöllä, voit käyttää Siirrä-ominaisuutta nopeaan
Bluetooth-jakamiseen.
Varmista, että molemmissa laitteissa on Bluetooth käytössä ja määritetty löydettäväksi.

1

Kosketa Galleria > Lisää > Asetukset ja kytke päälle Ota siirto käyttöön liu'uttamalla
ylös.

2
3
4
5

Avaa Galleria ja valitse kuva tai video, jonka haluat lähettää koko näytöllä.
Pyyhkäise ylös ja kosketa Aloita. Puhelimesi etsii löydettävissä olevia Bluetooth-laitteita.
Valitse vastaanottava laite.
Vastaanottavassa laitteessa valitse ponnahdusikkunasta Hyväksy hyväksyäksesi tiedoston
siirtopyynnön. Avaa ilmoituspaneeli nähdäksesi tiedoston siirron edistyminen.
Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti bluetooth -kansioon kohteessa
Tiedostot.

Bluetooth-asetukset
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Puhelimen nimeäminen uudelleen
Puhelimesi mallinimeä käytetään Bluetooth-laitteen oletusnimenä. Jos haluat, voit vaihtaa tämän
helpommin muistettavaksi nimeksi.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Bluetooth > Laitteen nimi.
Syötä uusi nimi ja kosketa sitten Tallenna.

Puhelimesi tekeminen löydettäväksi pariliitosta varten

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Bluetooth. Kytke Näkyvyys päälle puhelimesi asettamisen muiden Bluetoothlaitteiden löydettäväksi.

3

Kosketa Lisää > Näkyvyyden aikakatkaisu ja määritä löydettävissä olemisen aikakatkaisu.
l

Kun aikakatkaisu täyttyy, näytetään Näkyvyys.

l

Kun Näkyvyys on pois käytöstä, muut Bluetooth-laitteet eivät löydä puhelintasi.

Moninäyttö
Moninäytön käyttäminen
Käytä moninäyttöä puhelimesi näytön peilaamiseen televisioon, projektoriin tai muuhun
näyttölaitteeseen. Voit myös push-lähettää kuvia, musiikkia ja videoita puhelimestasi toisille
näytöille jakaaksesi ne toisten kanssa.
Näyttölaitteiden (sisältäen TV:t ja projektorit) on tuettava Miracastia. Jotkin Android-äly-TV:t
tukevat tätä. Jos näyttölaitteesi ei tue Miracastia, hanki TV-sovitin joka tukee tätä
protokollaa, ja liitä se näyttölaitteeseesi.
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Näyttösi peilaaminen näyttölaitteelle
Peilaa puhelimesi näyttö ulkoiselle näytölle pelataksesi pelejä ja katsellaksesi tiedostoja
suuremmalla näytöllä.

1

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Kosketa
Joissakin puhelimissa
löytääksesi se

2

-kuvake on piilotettu. Kosketa

.

laajentaaksesi tai

Asetukset > Älykäs avustus-näytöltä.

Valitse näyttölaite (tai TV-sovitin) luettelosta. Puhelimesi näyttö peilataan tälle laitteelle.
Joissakin näyttölaitteissa (tai TV-sovittimissa) saattaa olla tarpeellista ottaa Miracast
käyttöön, jotta puhelimesi havaitsee ne. Katso näyttölaitteesi käyttöohjeista, miten ottaa
Miracast käyttöön.

Lopeta näytön peilaus koskettamalla

> Katkaise yhteys.

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

Muodostetaan yhteyttä VPN:ään
Käytä virtuaalista yksityisverkkoa (VPN) turvalliseen yritystietojen ja muiden verkkoresurssien
etäkäyttöön.
Ota yhteys VPN-ylläpitäjääsi saadaksesi palvelintiedot.
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1
2
3

Avaa

Asetukset.

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

4

Yhdistääksesi VPN-verkkoon kosketa VPN-nimeä, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, ja
kosketa sitten Yhdistä.
Ota yhteys VPN-ylläpitäjääsi saadaksesi käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.

HiSuite
HiSuiten käyttö
Käytä HiSuitea hallitaksesi puhelimesi sovelluksia ja tietoja tietokoneeltasi käsin. Lataa ja
asenna sovelluksia yhdellä napsautuksella ja kaikki irti älypuhelimestasi.
l

Käytä HiSuitea yhteystietojen, viestien ja multimediatiedostojen hallintaan, sekä
synkronoimaan kalenterisi ja yhteystietosi.

l

Varmuuskopioi tietoja puhelimeltasi tietokoneellesi, tai palauta tiedot mihin tahansa Huaweipuhelimeen.

l

Jos puhelimesi ei käynnisty tai boottaa oikein, käytä HiSuitea tehdäksesi tehdasasetusten
palautus. Voit myös tarkistaa ohjelmistopäivitykset ja asentaa ne puhelimeesi.

l

Käytä HiSuitea näyttämään puhelimesi näyttö tietokoneella ja ottamaan näyttökuvia.

HiSuiten asentaminen
Järjestelmävaatimukset
Ennen kuin asennat HiSuiten, tarkista että tietokone täyttää seuraavat järjestelmävaatimukset:
l

Microsoft Windows 7 (32- tai 64-bittinen versio)

l

Windows Vista (32- tai 64-bittinen versio)

l

Windows XP (32- tai 64-bittinen versio).

l

Kiintolevytila: 500 Mt

l

RAM: 1 Gt

l

Näyttö: Tarkkuus 1024 x 768, 16-bittiset värit

HiSuiten asentaminen ja puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

1

Siirry tietokoneessa kohteeseen http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html.
Lataa ja asenna HiSuite. Kun asennus on suoritettu, työpöydällä on HiSuite-kuvake.

2

Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. HiSuite käynnistyy automaattisesti.

3

Jos puhelimessa avautuu Salli yhteys HDB-tilassa-valintaikkuna, kosketa OK.

4

Jos puhelimeen ei ole esiasennettu HiSuitea, puhelin lataa sen automaattisesti ja muodostaa
sitten yhteyden tietokoneeseen.
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Kun yhteys on muodostettu, tietokoneessa näytetään puhelimen näyttö ja malli.
Jos puhelimesi ei yhdisty tietokoneeseen automaattisesti, mene kohtaan Asetukset > WiFi:n lisäasetukset > Suojaus ja kytke päälle Salli HiSuiten käyttää HDB:tä. Sinun ei
tarvitse ottaa USB-virheenkorjaustilaa käyttöön.

Huawei Sharen käyttäminen tiedostojen siirtoon
kahden Huawei-laitteen välillä
Käytä Huawei Sharea tiedostojen siirtoon kahden Huawei-laitteen välillä. Huawei Share käyttää
Bluetoothia lähellä olevien Huawei-laitteiden löytämiseen, ja tiedostojen jakamiseen Wi-Fi
Directin avulla.
Huawei Sharen ottaminen käyttöön

1
2

Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilapalkista alaspäin.
Kosketa Huawei Share ja valitse SALLI ottaaksesi Huawei Share käyttöön.
l

Jos Huawei Share kytketään päälle, tulevat Wi-Fi ja Bluetooth automaattisesti
käyttöön.

l

Jos kytket pois päältä Wi-Fi tai Bluetooth, poistetaan Huawei Share automaattisesti
käytöstä.

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

1

Valitse lähetettävät tiedostot ja kosketa Jaa.
l

Jos Wi-Fi ja Bluetooth ovat päällä, puhelimesi etsii automaattisesti lähellä olevia laitteita.

l

Jos Wi-Fi ja Bluetooth ovat pois päältä, kosketa Huawei Share etsiäksesi lähellä olevia
laitteita.
Kun kosketat kohtaa Huawei Share, laitteesi ottaa automaattisesti käyttöön Wi-Fi ja
Bluetooth.
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2
3

Valitse vastaanottava laite.
Vastaanottavassa laitteessa valitse ponnahdusikkunasta HYVÄKSY hyväksyäksesi tiedoston
siirtopyynnön. Avaa ilmoituspaneeli nähdäksesi tiedoston siirron edistyminen.
l

Peruuta lähettämine koskettamalla vastaanottavan laitteen nimeä omassa
puhelimessasi.

l

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti Huawei Share -kansioon
kohteessa Tiedostot.

USB-portin käyttäminen tietojen siirtoon
USB-yhteyden tilan valinta

1

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

2
3

Kosketa Ei, vain lataus.
Avaa ilmoituspaneeli ja esitä ilmoitukset pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, ja kosketa
sitten Lataus USB:n kautta. Voit valita seuraavista USB-yhteystiloista:
l

Vain lataus: Lataa vain puhelimesi.

l

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

l

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

l

MIDI: Käytä puhelintasi MIDI-syöttölaitteena ja toista MIDI-tiedostoja tietokoneellasi.
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Datan siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä
Käytä USB-kaapelia yhdistääksesi puhelimesi tietokoneeseen ja siirtääksesi tietoja näiden
kahden laitteen välillä.
Siirrä tiedostoja
MTP (media transfer protocol) on protokolla mediatiedostojen siirtoon. Voit käyttää MTP:tä
siirtääksesi tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä. Ennen kuin käytät MTP:tä, niin varmista,
että sinulla on Windows Media Player 11 tai uudempi asennettuna.
Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, ja aseta sitten USB-yhteystilaksi
Laitteen tiedostonhallinta (MTP). Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit.
Katsellaksesi puhelimellesi tallennettuja tiedostoja, odota, kunnes ajurit on asennettu ja
napsauta sitten uutta levyaseman kuvaketta, joka näkyy tietokoneellasi (asema on nimetty
puhelimesi mallin mukaan). Jos käytät Windows-tietokonetta, käytä Windows Media Playeriä
puhelimellasi olevan multimediasisällön selaamiseen.
Kuvien siirtäminen
PTP (picture transfer protocol) on kuvansiirtoprotokolla. Käytä PTP:tä siirtääksesi kuvia
puhelimen ja tietokoneen välillä.
Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, ja aseta sitten USB-yhteystilaksi
Kamera (PTP). Tietokoneesi asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit. Katsellaksesi
puhelimellesi tallennettuja kuvia, odota, kunnes ajurit on asennettu ja napsauta sitten uutta
levyaseman kuvaketta, joka näkyy tietokoneellasi (asema on nimetty puhelimesi mallin mukaan).
MIDI-datan siirtäminen puhelimeesi
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on musiikkitekninen protokolla, joka mahdollistaa
sähköisten soittimien kommunikoinnin toistensa kanssa.
Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin, ja aseta sitten USB-yhteystilaksi MIDI.
Voit käyttää puhelintasi ottaaksesi vastaan tai käsitelläksesi MIDI-tietoja muista laitteista.

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

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

l

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

1

Muodosta yhteys toiseen laitteeseen käyttämällä USB OTG -kaapelia ja USB-datakaapelia.
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USB-kaapeli
USB On-The-Go -kaapeli

2

Aseta toisessa laitteessa USB-yhteystilaksi USB-muistitikku tai Laitteen tiedostonhallinta
(MTP).

3

Selaa microSD-kortilla olevaa dataa koskettamalla Tiedostot > Paikalliset > SD-kortti. Voit
valita ja kopioida dataa kohdekansioon.

4

Kun olet lopettanut selaamisen, kosketa Asetukset > Muisti ja tallennustila > SD-kortti >
Poista.

5

Irrota USB OTG- ja USB-datakaapelit kummastakin laitteesta.

Tietojen siirtäminen puhelimen ja USB-tallennusvälineen välillä
Puhelin voi käyttää USB-muistitikkujen, kortinlukijoiden ja muiden tallennusvälineiden tietoja
suoraan USB OTG -kaapelin kautta.
l

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

l

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

1

Yhdistä puhelin USB-muistitikkuun USB OTG -kaapelilla.
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USB On-The-Go -kaapeli

2

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

3

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

4

Irrota USB OTG -kaapeli puhelimesta ja USB-muistitikusta.
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Turvallisuus ja varmuuskopiot
Sormenjäljen tunnistaminen
Sormenjäljen lisääminen ensimmäistä kertaa
Voit poistaa näytön lukituksen, avata salattuja tiedostoja, poistaa sovellusten lukituksen ja
suorittaa suojattuja maksuja sormenjäljellä.
Voit suojata yksityisyytesi paremmin käyttämällä näytön lukituksen poistamista sormenjäljellä
vain, kun lukituksen poistomenetelmäksi on valittu PIN-koodi tai Salasana.

1
2
3

Avaa

Asetukset ja kosketa Sormenjälkitunniste.

Kosketa Sormenjälkien hallinta (valinnainen).
Valitse PIN-koodi tai Salasana ja määritä näytön lukitussalasana noudattamalla näytön
ohjeita.

4
5

Kun olet määrittänyt salasanan, lisää sormenjälki koskettamalla Uusi sormenjälki.
Aseta sormenpää sormenjälkitunnistimen päälle. Paina tunnistinta kevyesti, kunnes puhelin
värisee. Toista tämä vaihe sormenpään eri kohdilla.

6

Kun olet lisännyt sormenjäljen, kosketa OK.

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

Sormenjäljen lisääminen, poistaminen tai nimeäminen uudelleen
Lisää useita sormenjälkiä tehdäksesi puhelimen lukituksen poistamisesta helpompaa. Voit myös
poistaa sormenjälkiä tai nimetä niitä uudelleen.

1
2
3
4

Avaa

Asetukset ja kosketa Sormenjälkitunniste.

Kosketa Sormenjälkien hallinta (valinnainen).
Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.
Sormenjälkiluettelo-kohdassa voit tehdä seuraavat asiat:
l

Lisää sormenjälkiä koskettamalla Uusi sormenjälki. Voit lisätä enintään viisi sormenjälkeä.

l

Voit nimetä uudelleen tai poistaa aiemmin lisätyn sormenjäljen koskettamalla sitä.

Sormenjäljen tunnistaminen
Tunnista sormenjäljet nopeasti nähdäksesi, mikä sormenjälki vastaa mitäkin sormea.

1
2
3

Avaa

Asetukset ja kosketa Sormenjälkitunniste.

Kosketa Sormenjälkien hallinta (valinnainen).
Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.
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4
5

Kosketa Sormenjäljen tunnistus osiossa Sormenjälkiluettelo.
Aseta sormi sormenjälkitunnistimen päälle. Sitä vastaava sormenjälki korostetaan näytössä.

Kassakaapin avaaminen sormenjäljellä
Käytä sormenjälkeä päästäksesi kassakaappiin syöttämättä salasanaa.

1
2
3
4

Avaa

Asetukset ja kosketa Sormenjälkitunniste.

Kosketa Sormenjälkien hallinta (valinnainen).
Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.
Kosketa Käytä kassakaappia ja syötä sitten kassakaapin salasana ja ota
sormenjälkitunnistus käyttöön näytön ohjeiden mukaisesti.

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

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

1
2
3
4

Avaa

Asetukset ja kosketa Sormenjälkitunniste.

Kosketa Sormenjälkien hallinta (valinnainen).
Anna näytön lukitussalasana ja kosketa Seuraava.
Kosketa Käytä sovelluslukkoa. Syötä sovelluslukon salasana ja ota sormenjälkien tunnistus
käyttöön noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

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

Turvallisuusasetukset
SIM-kortin PIN-koodin asettaminen
Ota käyttöön SIM-lukitus estääksesi muita käyttämästä SIM-korttiasi. Sinun on syötettävä SIMkorttisi PIN-koodi aina kun käynnistät puhelimesi tai asetat SIM-korttisi toiseen puhelimeen.
Varmista, että olet saanut SIM-kortin PIN-koodin operaattoriltasi ennen kuin otat SIMlukituksen käyttöön.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Suojaus ja valitse kortin lukitus käyttääksesi SIM-kortin
lukitusasetuksia.

3

Kytke päälle Lukitse SIM-kortti. Syötä SIM-korttisi PIN-koodi ja kosketa OK.
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Muuttaaksesi SIM-kortin PIN-koodia, kosketa Vaihda SIM-kortin PIN-koodi ja seuraa
näytölle tulevia ohjeita.
l

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

l

Tietoja näistä rajoista saat operaattoriltasi.

microSD-kortin salaaminen
Salaa microSD-kortti, jos haluat estää datasi luvattoman käytön. Sinulta pyydetään salasanaa,
kun microSD-kortti asetetaan toiseen puhelimeen.
l

Kaikkia microSD-kortteja ei voi salata. Jos kortteja, joita ei tueta, yritetään salata tai niiden
lukitusta yritetään poistaa, esiin voi tulla virheilmoitus. Muista ottaa varmuuskopiot
tärkeistä tiedoista ennen kuin salaat microSD-korttisi.

l

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

l

1
2

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

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Suojaus. Valitse Aseta SD-kortin salasana ja seuraa
näyttöön tulevia ohjeita salasanan asettamiseksi.

Kun olet asettanut salasanan, seuraavat valinnat näkyvät kohteen Aseta SD-kortin salasana
tilalla:
l

Vaihda salasana koskettamalla Vaihda SD-kortin salasana.

l

Kosketa Tyhjennä SD-kortin salasana poistaaksesi microSD-kortin salasana ja poistaaksesi
salauksen käytöstä.

Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen
Datan varmuuskopioiminen microSD-kortille
Varmuuskopioi tiedot vanhasta puhelimestasi microSD-kortille, ja aseta sitten kortti uuteen
puhelimeesi tuodaksesi tiedot.

60

Turvallisuus ja varmuuskopiot

Lisätietoja microSD-kortin asettamisesta tai poistamisesta on kohdassa SIM-kortin ja microSDkortin asettaminen.

1
2
3

Avaa

Varmuuskopiointi vanhassa puhelimessesi.

Valitse Varmuuskopio > SD-kortti > Seuraava.
Valitse varmuuskopioitava data ja kosketa Varmuuskopioi. Anna varmuuskopion salasana,
kun sitä pyydetään. Varmuuskopion salasanaa ei vaadita kuville, äänitiedostoille, videoille tai
asiakirjoille.
l

Aseta salasanamuistutus auttamaan sinua salasanan muistamisessa ja estämään
tiedostoihin pääsyn menetystä.

l

Varmuuskopioidut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti HuaweiBackup -kansioon
kohteessa Tiedostot.
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4

Aseta microSD-kortti uuteen puhelimeesi.

5
6
7

Avaa

Varmuuskopiointi.

Kosketa Palauta > Palauta SD-kortilta > Seuraava.
Valitse palautettava varmuuskopio.
Jos varmuuskopiotiedot on salattu, anna varmuuskopion salasana, kun sitä pyydetään.

8

Valitse palautettavat tiedot ja kosketa ALOITA PALAUTTAMINEN.

Tietojen varmuuskopiointi puhelimesi sisäiseen tallennustilaan
Varmuuskopioi puhelimen sisäinen tallennustila, jotta vältät tiedostojesi menettämisen.
Varmuuskopioi vain pienempiä tiedostoja, kuten yhteystiedot, puhelulokit ja kalenteri.
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1
2
3

Avaa

Varmuuskopiointi.

Kosketa Varmuuskopio > Sisäinen tallennustila > Seuraava.
Valitse varmuuskopioitava data ja kosketa Varmuuskopioi. Anna varmuuskopion salasana,
kun sitä pyydetään. Varmuuskopion salasanaa ei vaadita kuville, äänitiedostoille, videoille tai
asiakirjoille.
l

Aseta salasanamuistutus varmistaaksesi, että et menetä pääsyä tiedostoihisi.

l

Varmuuskopioidut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti HuaweiBackup -kansioon
kohteessa Tiedostot.

4
5
6

Palauttaaksesi tiedot avaa

Varmuuskopiointi.

Kosketa Palauta > Palauta sisäisestä muistista > Seuraava.
Valitse palautettava varmuuskopio.
Jos varmuuskopiotiedot on salattu, anna varmuuskopion salasana, kun sitä pyydetään.

7

Valitse palautettavat tiedot ja kosketa ALOITA PALAUTTAMINEN.
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Tietojen siirtäminen tietokoneen avulla
Varmuuskopioi tiedot tietokoneellesi, jotta vältät tiedostojesi menetyksen.
Asenna HiSuite ennen kuin käytät tietokonettasi tietojen varmuuskopiointiin ja palautukseen.
Katso lisätietoja kohdasta HiSuiten asentaminen.

1

Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. HiSuite käynnistyy automaattisesti.
Jos vanha puhelimesi ei ole Huawei-laite, käytä valmistajan tarjoamaa ohjelmistoa
varmuuskopioidaksesi tiedot tietokoneelle, ja jatka sitten suoraan vaiheeseen 4.

2

Mene HiSuitessa varmuuskopiointinäytölle. Valitse varmuuskopioitava data ja kosketa
Varmuuskopioi.
Seuraa näytön ohjeita asettaaksesi salasanamuistutus auttamaan sinua salasanan
muistamisessa ja estämään tiedostoihin pääsyn menetystä.

3
4
5

Napsauta Valmis kun varmuuskopio on valmis.
Liitä uusi puhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Valitse HiSuitessa Tietojen palauttaminen kopioidaksesi tietoja uuteen puhelimeesi. Jos
varmuuskopiotiedostot salataan, tarvitset salauksen salasanan, kun sinua pyydetään
palauttamaan tiedot.

Tiedostonhallinta
Kansioiden luominen
Pidä puhelimesi organisoituna luomalla kansioita tiedostoillesi.

1
2

Avaa

Tiedostot.

Kosketa Paikalliset-välilehdessä Sisäinen muisti tai SD-kortti.
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3

Kosketa

. Syötä uuden kansion nimi ja kosketa Tallenna.

Tiedostojen selaus
Tiedostojen näyttäminen luokittain

Avaa Tiedostot. Valitse Luokat-välilehti katsellaksesi tiedostojasi luokittain.
Tiedostojen löytäminen nopeasti
Paikallista tiedostoja nopeasti tiedostojen hakutoiminnon avulla.

1
2

Kosketa Paikalliset-välilehdessä Sisäinen muisti tai SD-kortti.

3

Kosketa

Avaa

Tiedostot.

ja syötä sitten tiedostonimi tai hakusanat. Haun tulokset näytetään hakupalkin

alla.
Tiedostojen lajittelu
Käytä lajittelutoimintoa tiedostojesi järjestämiseen tyypin, nimen, koon tai päivämäärän mukaan.

1
2

Kosketa Paikalliset-välilehdessä Sisäinen muisti tai SD-kortti.

3

Kosketa

Avaa

Tiedostot.

ja lajittele sitten tiedostot tyypin, nimen, koon tai päivämäärän mukaan.

Latausten katselu

1
2

Avaa

Tiedostot.

Kosketa Luokat-välilehdessä Lataus/suosikki katsellaksesi lataamiasi tai muista laitteista
vastaanotettuja tiedostoja.
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Suosikkien lisääminen ja katselu

1
2

Kosketa Paikalliset-välilehdessä Sisäinen muisti tai SD-kortti.

3

Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa tai kansiota, jonka haluat lisätä, ja kosketa

Avaa

Tiedostot.

> Lisää

suosikkeihin.

4

Kosketa Luokat-välilehdessä Lataus/suosikki katsellaksesi suosikkeja.

Pikakuvakkeiden luominen aloitusnäyttöön
Helpota usein käytettyjen tiedostojen löytämistä luomalla aloitusnäyttöön pikavalikko niihin.

1
2

Kosketa Paikalliset-välilehdessä Sisäinen muisti tai SD-kortti.

3

Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa tai kansiota, jonka haluat lisätä, ja kosketa

Avaa

Tiedostot.

> Luo

työpöydän pikavalikko.

Tiedostojen jakaminen
Käytä tiedostojen jakamisominaisuutta jakaaksesi tiedostoja, valokuvia ja videoita.

1
2
3
4

Avaa

Tiedostot.

Kosketa Paikalliset-välilehdessä Sisäinen muisti tai SD-kortti.
Valitse jaettavat tiedostot ja kosketa

> Jaa.

Valitse jakamistapa ja jaa tiedosto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Tiedostojen nimeäminen uudelleen
Anna tiedostoillesi helposti muistettavat nimet, jotta löydät ne nopeasti.

1
2
3

Avaa

Tiedostot.

Kosketa Paikalliset-välilehdessä Sisäinen muisti tai SD-kortti.
Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa tai kansiota, jonka haluat nimetä uudelleen, ja kosketa
> Nimeä uudelleen.

4

Syötä uusi nimi ja kosketa OK.

Tiedostojen kopiointi, siirtäminen tai poistaminen

1
2
3

Avaa

Tiedostot.

Kosketa Paikalliset-välilehdessä Sisäinen muisti tai SD-kortti.
Valitse kopioitavat, siirrettävät tai poistettavat tiedostot ja kansiot koskettamalla niitä pitkään.
Voit suorittaa seuraavat toiminnot:
l

Kopioi tiedostot kohdekansioon: Kosketa

. Valitse kohdekansio ja kosketa

.
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l

Siirrä tiedostot kohdekansioon: Kosketa

l

Poista tiedostoja tai kansioita: kosketa

. Valitse kohdekansio ja kosketa

.

> Poista.

Arkistojen luominen tai purkaminen
Pakkaa tiedostoja zip-arkistoon vapauttaaksesi tilaa ja jakaaksesi tiedostoja helpommin.

1
2

Kosketa Paikalliset-välilehdessä Sisäinen muisti tai SD-kortti.

3

Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa tai kansiota, jonka haluat pakata, ja kosketa

Avaa

Tiedostot.

>

Pakkaa.

4

Valitse arkiston kohde. Valitut tiedostot pakataan zip-tiedostoksi, joka nimetään
automaattisesti.
Pura arkisto koskettamalla arkistotiedostoa ja pitämällä sitä pohjassa. Kosketa

> Pura

kohteeseen ja valitse, mihin arkiston sisältö puretaan.

Pienten kuvatiedostojen piilottaminen
Kun selaat kuviasi kohteessa Tiedostot, saatat myös nähdä joitakin välimuistikuvia
verkkosivuilta. Voit estää näiden kuvien näyttämisen seuraavasti:

1

Avaa

2

Kosketa

Tiedostot.
> Asetukset ja kytke päälle Suodata pienet kuvat piilottaaksesi tiedostot, jotka

ovat kooltaan alle 30 KB. Tämän pitäisi piilottaa suurin osa välimuistikuvatiedostoista.

Tiedostojen tallentaminen turvallisesti
Ota Kassakaappi käyttöön, aseta salasana ja siirrä tiedostoja kassakaappiin salaamista varten.
Voit poistaa tiedostoja kassakaapista milloin tahansa.
Voit lisätä kassakaappiin kuvia, äänitiedostoja, videoita ja asiakirjoja.

1
2
3
4

Avaa

Tiedostot.

Kosketa Paikalliset tai Luokat-välilehdessä kohtaa Turvallinen.
Kosketa Ota käyttöön ja määritä kassakaappitallennuksen sijainti.
Aseta salasana ja turvakysymys toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja avaa
sitten Kassakaappi koskettamalla Valmis.

5

Kosketa

. Valitse tiedostot näytön ohjeiden mukaisesti ja lisää ne kassakaappiin

koskettamalla
l

.

Poista kaikki tiedostot kassakaapista: Kassakaapissa avaa kansio ja kosketa ja pidä
pohjassa tiedostoja, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten

l

.

Tuhoa kassakaappi: Kosketa kassakaapissa Asetukset > Tuhoa kassakaappi. Poista
tiedostot kassakaapista ja tuhoa kassakaappi toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
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l

Vaihda kassakaapin salasana: Kosketa kassakaapissa Asetukset > Vaihda salasana.
Vaihda salasana toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

l

Vaihda kassakaapin salasana: Kosketa kassakaapissa Asetukset > Vaihda turvakysymys.
Vaihda salasana toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

l

Vaihda toiseen kassakaappiin: Kosketa kassakaapissa Asetukset > Vaihda kassakaappi.
Seuraa näyttöön tulevia toisen kassakaapin valitsemiseksi.

l

Näytä tallennuspaikka: Kosketa kassakaapissa Asetukset > Kassakaapin sijainti
nähdäksesi kassakaapin talletussijainnin.
Älä muuta tallennustilan kansiota, muussa tapauksessa et pysty käyttämään tiedostojasi.
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Puhelujen soittaminen
Älykäs numeronvalinta
Syötä yhteystiedon nimi, alkukirjaimet tai numero numerovalitsimeen. Puhelin näyttää osumat
yhteystiedoista.

1
2

Avaa

Puhelin.

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

Piilota numerovalitsin

3

Askelpalautin

Valitse luettelosta yhteystieto, jolle haluat soittaa. Jos puhelimesi tukee kahta SIM-korttia,
soita koskettamalla

1

tai

2

.

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

4

Kosketa

lopettaaksesi puhelu.

Lopeta puhelu virtapainikkeella siirtymällä kohtaan

Puhelin, koskettamalla

>

Asetukset ja kytkemällä sitten Virtapainike katkaisee puhelun-kytkimen päälle.

Puhelun soittaminen Yhteystiedoista

1
2

Avaa

Yhteystiedot.

Kosketa valintapalkkia ja syötä sen henkilön nimi tai alkukirjaimet, jolle haluat soittaa.
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3

Kosketa yhteystiedon numeroa. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, aloita puhelu
koskettamalla

1

tai

2

.

Puhelun soittaminen puhelulokista

1
2

Avaa

Puhelin.

Voit nähdä kaikki puhelut liu'uttamalla listaa ylös ja alas. Kosketa sen henkilön nimeä tai
numeroa, jolle haluat soittaa. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, aloita puhelu koskettamalla
1

tai

2

.

Yhteystiedoille soittaminen, kun näyttö on pois päältä
Soita henkilöille nopeasti, kun näyttö on sammutettu.

1

Avaa

2

Kosketa

Puhelin.
> Asetukset > Pikapuhelu ja kytke päälle Pikapuhelutoiminto.

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

Kun käytät Bluetooth-kuulokesettiä, ota pikapuhelut käyttöön painamalla kuulokesetin puhu/
lähetä -painiketta.

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

1

Avaa

2

Syötä oman alueesi hätänumero automaattiseen numerovalitsimeen ja kosketa

Puhelin.
.

Jos olet alueella, jossa matkapuhelinverkko on hyvä, puhelimesi yrittää automaattisesti
saada sijaintisi ja näyttää sen näytöllä.
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Mahdollisuus soittaa hätäpuheluita voi riippua paikallisista säädöksistä ja alueesi
operaattoreista. Heikko matkapuhelinverkon peitto ja ympäristöhäiriöt voivat estää puhelun
yhdistymisen. Älä koskaan jätä hätätilanteiden tiedonvälitystä pelkästään puhelimen varaan.

Ulkomaanpuhelujen soittaminen
Ota ennen kaukopuhelun soittamista yhteys operaattoriisi ulkomaanpuheluiden tai
verkkovierailupalvelun käyttöön ottamiseksi.

1
2

Avaa

Puhelin.

Kosketa ja pidä valintanäytössä pohjassa 0-näppäintä syöttääksesi +-symbolin ja kirjoita
sitten maanumero, suuntanumero ja puhelinnumero.

3

Aloita puhelu koskettamalla
koskettamalla

1

tai

2

. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, aloita puhelu

.

Automaattinen uudelleenvalinta
Numeron automaattisen uudelleenvalinnan avulla voit valita yhteystiedon numeron uudelleen
niin kauan, kunnes puhelu yhdistyy.
l

Kun puhelu ei yhdisty (tai se katkeaa) ensimmäisellä kerralla, puhelimen näyttöön tulee yhden
uudelleensoiton näyttö. Soita numeroon kerran uudelleen koskettamalla

l

.

Jos puhelu ei yhdisty ensimmäisen uudelleensoittoyrityksen jälkeen, puhelimen näyttöön tulee
jatkuvan uudelleen soiton näyttö. Koskettamalla

voit soittaa numeroon uudelleen niin

kauan, että puhelu yhdistyy.

l

Varmista, että kosketat heti

. Uudelleensoittonäyttö sulkeutuu, jos et soita uudelleen

10 sekunnin kuluessa.
l

Kosketa

peruuttaaksesi uudelleensoittoyritys.

Puhelun soittaminen verkkovierailun aikana
Käytä Yhteystietoja soittaaksesi yhteystiedolle vaikka olet ulkomailla
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Avaa

Yhteystiedot. Aloittaaksesi puhelun valitse yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja kosketa

sitten yhteystiedon numeroa.

Puheluihin vastaaminen
Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen
Kun saat puhelun, voit vaimentaa soittoäänen painamalla äänenvoimakkuuden
säätönäppäintä.
Näytön ollessa lukittu:

l

Voit vastata puheluun vetämällä

-kuvaketta oikealle.

l

Voit hylätä puhelun vetämällä

l

Voit hylätä puhelun ja lähettää SMS-viestin koskettamalla

l

Voit määrittää takaisinsoittomuistutuksen koskettamalla

-kuvaketta vasemmalle.
.
.

Näytön ollessa avoinna:

l

Voit vastata puheluun koskettamalla

.

l

Voit hylätä puhelun koskettamalla

l

Voit hylätä puhelun ja lähettää SMS-viestin koskettamalla

l

Voit määrittää takaisinsoittomuistutuksen koskettamalla

l

Voit käyttää sovellusta puhelun aikana koskettamalla

.
.
.
Viimeaikainen avataksesi äskettäin

käytettyjen sovellusten luettelon. Voit myös pyyhkäistä vasemmalle tai oikealle etupuolen
sormenjälkitunnistimella

, jos puhelimessa on sellainen. Kosketa haluamaasi sovellusta.

Automaattinen numeronvalitsin -sovellus toimii yhä taustalla.
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Jos saat puhelun kirjoittaessasi tekstiä tai käyttäessäsi koko ruuduntilaa (esimerkiksi
katsellessasi kuvaa tai pelatessasi peliä), saapuva puhelu näkyy näytön ylälaidassa
kelluvana ikkunana. Kosketa

vastataksesi puheluun tai

hylätäksesi puhelun.

Puhelusta toiseen vaihtaminen
Varmista, että olet ottanut odottavan puhelun käyttöön ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.
Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

1

Kosketa

, jos sinulle tulee toinen puhelu meneillään olevan puhelun aikana. Tämän

jälkeen voit vastata saapuvaan puheluun ja pitää toisen puhelun pidossa.

2

Vaihtaaksesi kahden puhelun välillä, kosketa

tai valitse puhelu, joka on pidossa.

Neuvottelupuhelun soittaminen
Muodosta neuvottelupuhelu käyttäen useamman osallistujan puheluominaisuutta. Soita yhdelle
yhteystietojen numerolle (tai vastaa tulevaan puheluun), ja soita sitten toiseen numeroon
lisätäksesi se neuvottelupuheluun.
Operaattorisi on tuettava neuvottelupuhelutoimintoa. Varmista, että olet ottanut tämän
palvelun käyttöön. Pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

1

Soita ensimmäiselle osallistujalle.

2

Kun puhelu on yhdistynyt, kosketa

ja valitse sitten toisen osallistujan numero.

Ensimmäisen osallistujan puhelu laitetaan pitoon.

3
4

Kun toinen puhelu on yhdistetty, aloita neuvottelupuhelu koskettamalla

.

Toista vaiheet 2 ja 3 lisätäksesi muita henkiöitä neuvotteluun.
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5

Puhelun aikana voit koskettaa

nähdäksesi luettelon osallistujista. Voit suorittaa

seuraavat toiminnot:
l

Kosketa

yhteystiedon vieressä poistaaksesi yhteystiedon puhelusta.

l

Kosketa

yhteystiedon vieressä poistaaksesi yhteystiedon neuvottelupuhelusta ja

pitääksesi sen erillisessä puhelussa.
l

6

Kosketa

Kosketa

, kun haluat palata puhelujen aloitusnäyttöön.

konferenssipuhelun lopussa.

Puhelun aikaiset asetukset
Älä peitä mikrofonia puhelun aikana.
Puhelun aikana puhelin näyttää puheluvalikon.
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Näytä kalenteri

Laita nykyinen
puhelu pitoon

Mykistä puhelu

Aloita kolmen
osapuolen puhelu

Näytä
muistiinpanot

Näytä yhteystiedot

Näytä/piilota
numerovalitsin

Ota handsfree-tila
käyttöön
Lopeta puhelu

l

Puheluvalikon piilottaminen: Kosketa
etupuolen sormenjälkitunnistinta

Aloitus tai

Paluu. Voit myös koskettaa

, jos puhelimessa on sellainen. Voit palata

puheluvalikkoon koskettamalla näytön ylälaidassa olevaa vihreää tilapalkkia.

l

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

l

Äänenvoimakkuuden säätäminen: Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla
äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta tai vähentää sitä painamalla äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta.
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Puhelulokien hallitseminen
Näytetään vastaamattomat puhelut

1
2

Avaa

Puhelin.

Näyttääksesi kaikki vastaamattomat puhelut, pyyhkäise alas puhelulokissa ja kosketa EI
VASTATUT-välilehteä.
Voit myöt katsella vastaamattomia puheluita Kaikki-välilehdellä. Vastaamattomat puhelut
ovat punaisia.

3

Kosketa

puhelulokin vieressä soittaaksesi takaisin, lähettääksesi viestin, tai tehdäksesi

muuta.

Tuntemattomien numeroiden hallinta puhelulokissa

1
2

Avaa

3

Valitse numero ja kosketa

Puhelin.

Kosketa Tuntematon.

l

. Voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:

Lisää numero yhteystietoihisi: Luo uusi yhteystieto koskettamalla

, tai kosketa

lisätäksesi numero olemassa olevaan yhteystietoon.
> Lisää mustalle listalle.

l

Lisää numero mustalle listalle: Kosketa

l

Jaa numeron: Lähetä numero tekstiviestinä koskettamalla

> Lähetä numero.

Puhelulokien yhdistäminen
Yhdistä puhelulokit, jotka kuuluvat samaan yhteystietoon tai numeroon pitääksesi puhelulokin
järjestyksessä.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Puhelin.
> Asetukset > Yhdistä puheluloki.

Kosketa Yhteystiedon mukaan. Puhelimesi yhdistää automaattisesti puhelulokit, jotka
kuuluvat samaan yhteystietoon tai numeroon. Kosketa

puhelulokin vieressä nähdäksesi

puhelulokin tiedot.

Puhelulokin tyhjentäminen
Avaa
l

Puhelin. Voit tyhjentää puhelulokin kahdella tavalla:

Yhden merkinnän poistaminen: Kosketa lokimerkintää ja pidä sitä painettuna. Kosketa sitten
Poista merkintä.

l

Usean merkinnän poistaminen: Kosketa
sitten

.

. Valitse poistettavat merkinnät ja kosketa
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Varmuuskopioidaan puhelulokia

1
2

Avaa

Varmuuskopiointi.

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

3
4

Valitse Puhelulokit ja kosketa Varmuuskopioi.
Määritä salasana näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Puheluasetukset
Valintanäppäimien kosketusäänten määrittäminen

1

Avaa

2

Kosketa

Puhelin.
> Asetukset > Numerovalitsimen näppäinäänet ja määritä näppäinäänten

asetukset.
Esiasetettu näppäinääni toistetaan, kun kosketat numerovalitsinta. Jos puhelimesi on hiljaisessa
tilassa, näppäinäänet hiljennetään.

Puhelun siirron ottaminen käyttöön
Jos et pysty vastaamaan puhelimeen, voit määrittää puhelimesi siirtämään puhelut eteenpäin
toiseen numeroon.

1

Avaa

2
3
4

Kosketa

Puhelin.
> Asetukset.

Kohdassa SIM 1 tai SIM 2 valitse Puhelun siirto.
Valitse edelleenlähetyksen tapa. Syötä kohdenumero ja kosketa Ota käyttöön.

Kun puhelun siirto on käytössä, puhelimesi siirtää tietyt puhelut (kuten vastaamattomat puhelut)
määrittämääsi numeroon.

Odottavan puhelun ottaminen käyttöön
Koputuspalvelun avulla voit vastata saapuvaan puheluun lopettamatta meneillään olevaa
puhelua ja vaihdella näiden kahden keskustelun välillä.
Saatat joutua ottamaan yhteyttä operaattoriisi ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Puhelin.
> Asetukset.

Kohdassa Kortti 1 tai Kortti 2, valitse Lisäasetukset ja kytke päälle Koputus.

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

ja vaihda näiden kahden puhelun välillä koskettamalla

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

1

Avaa

2
3

Kosketa

Puhelin.
> Asetukset.

Kytke päälle Taskutila.

Kun takkutila on käytössä ja puhelimesi on taskussa tai pussissa, soittoäänen voimakkuus
kasvaa vähitellen puhelun saapuessa.

Kiinteiden valintanumerojen ottaminen käyttöön
Käytä kiinteitä valintanumeroita rajoittaaksesi lähteviä puheluita valkoisen listan numeroihin.
PIN2-koodisi tarvitaan kiinteiden valintanumeroiden käyttöön ottamiseen. Ota yhteyttä
operaattoriisi saadaksesi PIN2-koodisi.

1

Avaa

2

Kosketa

Puhelin.
> Asetukset > Lisäasetukset > Sallitut numerot. Jos puhelimesi tukee kahta

SIM-korttia, kosketa Lisäasetukset > Sallitut numerot kohdassa Kortti 1 tai Kortti 2.

3

Ota kiinteät valintanumerot käyttöön koskettamalla Ota sallitut numerot käyttöön,
antamalla PIN 2 -koodisi ja koskettamalla sitten OK.
Sinua pyydetään syöttämään PUK2-koodi kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen
antaa PIN2-koodisi. Ota yhteyttä operaattoriisi saadaksesi PUK2-koodisi.

4

Lisää yhteystieto koskettamalla

.

Kun olet ottanut käyttöön kiinteän numerovalinnan, pystyt soittamaan vain valkoisen listan
numeroihin.

Puheluiden hylkääminen tekstiviestillä
Lähetä ennalta määritelty tekstiviesti kun et pysty ottamaan puhelua.
78

Puhelut ja yhteystiedot

1

Avaa

2
3

Kosketa

Puhelin.
> Asetukset > Hylkää puheluja tekstiviestillä.

Kosketa ennalta määriteltyä tekstiveistä muokataksesi viestin sisältöä. Kun olet valmis,
kosketa OK tallentaaksesi viesti.

Kun et pysty ottamaan tulevaa puhelua, kosketa

ja valitse ennalta määritelty viesti

lähetettäväksi soittajalle.

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

1

Avaa

2

Kosketa

> Häirinnänestosuodatin.

3

Kosketa

määrittääksesi häirinnänestosuodattimen asetukset ja mustan listan.

Puhelin.

Voit myös määrittää häirinnänestosuodattimen asetukset ja mustan listan kohdassa
Puhelimen hallinta > Estolista >

.

Puhelun soittoäänen määrittäminen
Valitse joukosta järjestelmän soittoääniä, tai valitse kappale musiikkikirjastostasi.

1

Avaa

Puhelin.

2

Siirry

> Asetukset > Puhelimen soittoääni. Valitse järjestelmän soittoääni tai valitse

kappale musiikkikirjastostasi.
Vaihtoehtoisesti mene Asetukset > Ääni, kosketa Soittoääni ja värinä ja määritä
soittoäänen asetukset.

Vastaajan määrittäminen
Käännä puhelut vastaajaan, kun puhelimesi on pois päältä tai kun matkapuhelinkenttää ei ole.
Soittajat voivat jättää ääniviestin, jonka voit kuunnella myöhemmin.
Operaattorisi on tuettava vastaajatoimintoa. Varmista, että olet tilannut tämän palvelun.
Pyydä operaattoriltasi tietoja vastaajapalvelusta.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Puhelin.
> Asetukset.

Kosketa Lisäasetukset. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, kosketa Kortti 1 tai Kortti 2 ja
kosketa sitten Lisäasetukset.

4

KosketaVastaaja > Puhelinvastaajan numero ja kirjoita vastaajan numero.
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Yhteystietokortin luominen
Luo yhteystietokortti jakaaksesi yhteystietojasi nopeasti. Voit jakaa yhteystietosi lukemalla QRkoodin tai lähettämällä yhteystietokortin pikaviestimellä, kuten WhatsApp.

1
2
3

Avaa

Yhteystiedot.

Kosketa Minä.
Aseta profiilikuvasi. Kirjoita nimesi, yrityksesi, puhelinnumerosi ja muut yhteystiedot, ja
kosketa sitten

. Puhelimesi luo automaattisesti yhteystietokortin, jossa on QR-koodi.

Jaa yhteystietokorttisi: Kosketa

. Valiste kortin muoto ja jakamistapa, ja seuraa sitten

näytön ohjeita.

Uuden yhteystiedon luominen
Yhteystiedon luominen

1

Avaa

2

Kosketa

Yhteystiedot.
. Kosketa LUO UUSI YHTEYSTIETO, jos olet luomassa ensimmäistä

yhteystietoa.

3

Valitse vaihtoehtovalikossa yhteystiedon tallennussijainti.
Puhelimeen tallennettavien yhteystietojen enimmäismäärä riippuu puhelimesi sisäisen
muistin määrästä. SIM-kortin yhteystietojen määrä vaihtelee riippuen SIM-korttisi
tallennuskapasiteetista.
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4

Kosketa yhteystiedon profiilikuvaa valitaksesi kuva. Kirjoita yhteystiedon nimi, puhelinnumero
ja muut yhteystiedot, ja kosketa sitten
l

.

Jos lisäät yhteystiedon syntymäpäivän, puhelimesi luo automaattisesti
syntymäpäivämuistutuksen kohteeseen Kalenteri.

l

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

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

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

Yhteystietojen tuominen ja vieminen
Yhteystietojen tuominen tallennusvälineestä

1

Avaa

2
3

Kosketa

Yhteystiedot.
> Tuonti/vienti > Tuo tallennustilasta.

Valitse vähintään yksi .vcf-tiedosto ja kosketa OK.

Yhteystietojen vieminen tallennusvälineeseen

1

Avaa

2

Kosketa

Yhteystiedot.
> Tuonti/vienti > Vie tallennustilaan.
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3
4

Kosketa Vie.
Valitse, mistä haluat viedä yhteystietoja, ja kosketa OK.

Oletusarvoisesti vietävä .vfc-tiedosto tallennetaan puhelimen sisäisen muistin päähakemistoon.
Tarkastele vietyä tiedostoa avaamalla Tiedostot.

Yhteystietojen tuonti SIM-kortilta

1

Avaa

2

Kosketa

> Tuonti/vienti > Tuo kohteesta SIM. Jos puhelimesi tukee kahta SIM-korttia,

kosketa

> Tuonti/vienti > Tuo kohteesta SIM 1 tai Tuo kohteesta SIM 2.

3
4

Yhteystiedot.

Valitse yhteystiedot, jotka haluat tuoda, ja kosketa

.

Valitse tuonnin lähde. Puhelin tuo yhteystiedot automaattisesti.

Yhteystietojen vieminen SIM-kortille

1

Avaa

2

Kosketa

> Tuonti/vienti > Vie kohteeseen SIM. Jos puhelimesi tukee kahta SIM-korttia,

kosketa

> Tuonti/vienti > Vie kohteeseen SIM 1 tai Vie kohteeseen SIM 2.

3
4

Yhteystiedot.

Valitse yhteystiedot, jotka haluat viedä, ja kosketa

.

Kosketa Jatka.

Yhteystietojen tuominen Bluetoothin avulla

1

Avaa

2
3
4

Kosketa

Yhteystiedot.
> Tuonti/vienti > Tuo toisesta puhelimesta.

Valitse Tukee Bluetoothia ja kosketa Seuraava.
Ota Bluetooth käyttöön laitteessa, josta haluat tuoda yhteystietoja, ja tee laitteesta näkyvä
muille Bluetooth-laitteille.

5

Kosketa Seuraava. Puhelimesi ottaa Bluetoothin automaattisesti käyttöön ja etsii lähellä
olevia laitteita.

6

Kosketa Bluetooth-laitetta, josta haluat tuoda yhteystietoja. Kun yhteys on muodostettu,
puhelin tuo yhteystiedot toisesta Bluetooth-laitteesta automaattisesti.

Yhteystietojen tuominen Wi-Fi Direct -toiminnolla
Käytä Wi-Fi Directiä yhteystietojen tuomiseen toisesta Huawei-laitteesta.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Yhteystiedot.
> Tuonti/vienti > Tuo toisesta puhelimesta.

Valitse Tuo Wi-Fi Direct -toiminnon kautta ja kosketa Seuraava. Puhelimesi kehottaa sinua
ottamaan Wi-Fi-verkon käyttöön ja etsimään Wi-Fi Direct -laitteita.
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4

Valitse Wi-Fi Direct -laite. Puhelin tuo yhteystiedot automaattisesti siitä laitteesta.

Huawei Backup -toiminnon käyttäminen yhteystietojen tuomiseen

1
2
3

Avaa

Varmuuskopiointi.

Kosketa Palauta > Palauta sisäisestä muistista ja valitse Seuraava.
Valitse palautettava varmuuskopio.
Jos varmuuskopiotiedot on salattu, anna varmuuskopion salasana, kun sitä pyydetään.

4

Valitse Yhteystiedot ja kosketa Aloita palauttaminen.

Huawei Backup -sovelluksen käyttäminen yhteystietojen varmuuskopiointiin

1
2
3

Avaa

Varmuuskopiointi.

Mene kohtaan Varmuuskopio > Sisäinen tallennustila ja kosketa sitten Seuraava.
Valitse Yhteystiedot. Kosketa Varmuuskopioi ja aseta salasana noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita.

Varmuuskopioidut tiedot tallennetaan oletusarvoisesti HuaweiBackup-kansioon kohteessa
Tiedostot.

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

1
2
3

Avaa

Yhteystiedot.

Kosketa ja pidä pohjassa muokattavaa yhteystietoa, ja kosketa sitten Muokkaa.
Kosketa yhteystiedon kuvaa valitaksesi toinen kuva. Päivitä yhteystiedon tiedot ja kosketa
sitten

.

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

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

1

Avaa

2

Kosketa

Yhteystiedot.
> Järjestä yhteystiedot > Yhdistä yhteystietojen kopiot.
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3

Valitse yhteystiedot, jotka haluat yhdistää, ja kosketa

.

Yhteystietojen poistaminen

1

Avaa

2

Kosketa

3
4

Valitse poistettavat yhteystiedot ja kosketa sitten

Yhteystiedot.
> Järjestä yhteystiedot > Poista yhteystietoja joukossa.
.

Kosketa Poista.
Vaihtoehtoisesti kosketa ja pidä pohjassa yhteystietoa, kunnes ponnahdusvalikko avautuu.
Täältä valitse Poista poistaaksesi yhteystieto.

Yhteystietohistorian poistaminen
Poista puhelutallenteet ja tekstiviestit yhteystiedoittain suojataksesi yksityisyyttäsi.

1

Avaa

2

Valitse yhteystieto ja kosketa

Yhteystiedot.
> Pyyhi jälki > Pyyhi.

Puhelimesi poistaa kaikki valitun yhteystiedon puhelutallenteet ja tekstiviestit.

Yhteystietojen lisääminen mustalle listalle

1
2

Avaa

Yhteystiedot.

Pidä painettuna yhteystietoa, jonka haluat lisätä mustalle listalle, ja kosketa sitten Lisää
mustalle listalle.

Puhelimesi estää automaattisesti tulevat puhelut ja viestit mustalla listalla olevista
yhteystiedoista.
Näytä mustan listan yhteystiedot: Avaa

Puhelimen hallinta ja kosketa Estolista >

. Näytä mustan listan yhteystiedot koskettamalla Numeroiden musta lista.
Poista yhteystietoja mustalta listalta: Avaa

Yhteystiedot. Pidä painettuna

yhteystietoa, jonka haluat poistaa mustalta listalta, ja kosketa sitten Poista mustalta
listalta.

Tunnista tiedoiltaan epätäydelliset yhteystiedot

1

Avaa

2
3

Kosketa

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

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

Eri tilien yhteystietojen tarkasteleminen

1

Avaa

Yhteystiedot.
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2
3

Kosketa

> Näytä yhteystiedot.

Valitse näytettävät tilit tai mukauta näyttöasetuksia.
l

Piilota yhteystietojen valokuvat, yritystiedot ja työtehtävä: Kosketa
yhteystietonäytössä

l

> Näytä yhteystiedot ja kytke päälle Yksinkertainen asettelu.

Näytä tallennustilan tiedot: Kosketa yhteystietonäytössä

> Näytä yhteystiedot.

Mene kohtaan Tilit katsellaksesi puhelimesi tai SIM-korttisi käytettävissä olevaa ja
kokonaistallennustilaa.

Yhteystietojen hakeminen
Etsi puhelimeen tai SIM-kortille tallennetuista tai online-tiliin liittyvistä yhteystiedoista.
Yhteystietojen etsiminen

1

Avaa

Yhteystiedot.

Saat täydellisemmät hakutulokset, kun varmistat, että Yhteystiedot on määritetty
näyttämään kaikki yhteystietosi. Kosketa yhteystietonäytössä

> Näytä yhteystiedot

ja valitse sitten Kaikki yhteystiedot.

2

Yhteystietoluettelossa käytä jotakin seuraavaa tapaa yhteystiedon löytämiseksi:
l

Pyyhkäise yhteystietoluetteloa ylös tai alas.

l

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

l

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

3

Valitse yhteystieto. Voit soittaa yhteystiedolle, lähettää tekstiviestin tai muokata yhteystiedon
tietoja.
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai et pysty etsimään yhteystietoa, kosketa

>

Järjestä yhteystiedot ja valitse sitten Muodosta hakemistodata uudelleen.
Yhteystietojen etsiminen aloitusnäytöltä

1
2

Pyyhkäise alas aloitusnäytöllä avataksesi hakupalkki.
Anna yksi tai useampia avainsanoja (kuten yhteystiedon nimi tai sähköpostiosoite). Haun
tulokset näytetään hakupalkin alla.

3

Valitse yhteystieto. Voit tämän jälkeen valita yhteystiedolle soittamisen, tekstiviestin
lähettämisen tai tietojen muokkaamisen.
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Yhteystietojen jakaminen
Jaa yhteystiedon vCard-kortti

1

Avaa

2
3

Kosketa

Yhteystiedot.
> Tuonti/vienti > Jaa yhteystieto.

Valitse yhteystiedot, jotka haluat jakaa, tai kosketa Valitse kaikki valitaksesi kaikki
yhteystiedot, ja kosketa sitten Jaa yhteystieto.

4

Valitse jakamistapa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jaa yhteystiedon QR-koodi

1
2
3

Avaa

Yhteystiedot

Valitse yhteystieto, joita haluat tarkastella. Kosketa QR-koodia ja valitse Jaa.
Valitse jakamistapa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Jos toisessa laitteessa on kamera, joka pystyy lukemaan QR-koodeja, voit myös jakaa
yhteystiedon lukemalla yhteystiedon QR-koodin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin
Lisää suosikkeihin henkilöt, joihin pidät usein yhteyttä, niin heidät on helpompi löytää.

1
2

Avaa

Yhteystiedot.

Pidä painettuna yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin, ja kosketa sitten Lisää
suosikkeihin.
l

Kun katselet yhteystiedon tietoja, kosketa

lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihisi.

l

Muokkaa suosikkejasi: Kosketa suosikkien näytössä Muokkaa. Vedä

yhteystiedon

viereen säätääksesi yhteystiedon paikkaa suosikeissasi.
l

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

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

1
2
3

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

4

Kosketa

Avaa

Yhteystiedot.

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

.
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Yhteystietojen valokuva näytetään, kun saat puhelun heiltä.

Yksittäisen yhteystiedon puhelutallenteiden katselu
1
2
3

Avaa

Yhteystiedot.

Valitse haluamasi yhteystieto ja kosketa Puheluloki.
Pyyhkäise ylös luettelossa nähdäksesi kaikki merkinnät. Voit suorittaa seuraavat
toimenpiteet:
l

Soita yhteystiedolle: Kosketa merkintää soittaaksesi yhteystiedolle.

l

Koskettamalla

l

Muokkaa merkintää: Kosketa ja pidä pohjassa muokattavaa kohdetta.

> Poista voit poistaa kaikki tiedot.

Soittoäänen määrittäminen yhteystiedolle
Määritä ainutlaatuinen soittoääni jokaiselle yhteystiedolle, jotta saat helposti selville, kuka ottaa
yhteyttä.

1
2

Valitse haluamasi yhteystieto ja kosketa Puhelimen soittoääni.

3

Valitse haluamasi soittoääni tai musiikkitiedosto ja kosketa

Avaa

Yhteystiedot.

.

Yhteystietoryhmät
Ryhmän luominen

1

Avaa

2
3

Kosketa Ryhmät ja valitse

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

4

Kosketa

Yhteystiedot.
.

. Valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja kosketa

.

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

1
2

Kosketa Ryhmät.

3

Kohdassa Älykkäät ryhmät avaa ryhmä ja kosketa sitten

Avaa

Yhteystiedot.

lähettääksesi ryhmäviesti tai

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

1
2

Avaa

3

Kosketa

ja lisää ryhmään uusia jäseniä.

4

Kosketa

. On kolme vaihtoehtoa:

Yhteystiedot.

Kosketa Ryhmät ja valitse muokattava ryhmä.

l

Poista jäseniä ryhmästä koskettamalla Poista jäseniä.

l

Poista ryhmä koskettamalla Poista ryhmä.

l

Kosketa Nimeä uudelleen, kun haluat muokata ryhmän nimeä.

Ryhmätekstiviestin tai -sähköpostin lähettäminen

1
2

Avaa

3

Lähetä viesti koskettamalla

Yhteystiedot.

Kosketa Ryhmät ja valitse, mille ryhmälle haluat lähettää viestin tai sähköpostin.
tai lähetä sähköposti koskettamalla

.

Ryhmän poistaminen

1
2
3
4

Avaa

Yhteystiedot.

Kosketa Ryhmät.
Kosketa ja pidä pohjassa poistettavaa ryhmää ja kosketa sitten Poista.
Kosketa Poista.
Ryhmän poistaminen ei poista ryhmään kuuluvia yhteystietoja puhelimesta.
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Viestin lähettäminen
Voit lisätä viesteihin erilaista sisältöä, kuten hymiöitä, kuvia ja tallennoksia.

1

Avaa

2
3

Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa

Viestit.
.

Valitse Vastaanottaja-tekstiruutu ja syötä yhteystiedon nimi tai puhelinnumero. Voit myös
avata yhteystietoluettelon ja valita yhteystiedon tai yhteystietoryhmän koskettamalla

4

.

Valitse tekstikenttä ja ala kirjoittamaan viestiäsi. Jos kirjoitat enemmän kuin kaksi riviä tekstiä,
kosketa

siirtyäksesi koko näytön tilaan.

l

Kosketa

lisätäksesi viestiin liitteen.

l

Kosketa

Takaisin, jos haluat tallentaa viestin luonnokseksi.

Valitse
vastaanottajat

Vaihda koko näytön
tekstinsyöttöön
Lähetä viesti

Lisää liite

Kosketa vaihtaaksesi
liitteen tyyppiä

5

Kosketa

. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, kosketa

1

tai

2

.

Viestin peruuttaminen: Voit peruuttaa viestin aina kuuteen sekuntiin saakka sen
lähettämisen jälkeen. Kosketa

> Asetukset ja kytke Peruuta lähetys päälle. Voit

peruuttaa lähettämisen koskettamalla viestiä kahdesti.

Viestiin vastaaminen
1

Avaa

Viestit.
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2

Napsauttaa viestiä viestin sisällön näyttämiseksi. Puhelimesi korostaa automaattisesti
puhelinnumerot, verkko-osoitteet, sähköpostiosoitteet, ajat ja muut tiedot. Kosketa
korostettua tietoa saadaksesi käyttöön joukko pikavalintoja. Voit myös:
l

Tallenna viestin liitteet: Kosketa liitettä, jonka haluat tallentaa ja kosketa Tallenna.

l

Soittaa lähettäjälle: Kosketa viestin yläosassa

l

Lisätä soittajan numeron yhteystietoihisi: Kosketa viestin yläosassa

.
> Luo

uusi yhteystieto tai Tallenna nykyiseen yhteystietoon.

3

Lähetä vastaus valitsemalla tekstikenttä, kirjoittamalla viesti ja koskettamalla sitten
puhelimesi tukee kahta SIM-korttia, kosketa

1

tai

2

. Jos

.

Pikavastaus tekstiviestiin: Uudet viestit näytetään ilmoituspalkissa. Laadi vastaus
koskettamalla painiketta.

Viestien etsiminen
Voit etsiä viestejä kahdella tavalla:
l

Viestien keskusteluaiheiden listaassa kosketa hakupalkkia näytön yläosasta ja syötä yksi tai
useampi avainsana. Hakutulokset näytetään hakupalkin alla.

l

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

Viestien keskustelunaiheita poistetaan
Siivoa viestiluettelosi poistamalla tarpeettomia tai vanhoja keskustelunaiheita.
Voit poistaa viestien keskusteluaiheen kahdella tavalla:
Poistettuja keskustelunaiheita ei voida enää hakea, joten jatka varovasti.
l

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

l

.

Poista useita keskustelunaiheita koskettamalla ja pitämällä pohjassa aiheita, jotka haluat
poistaa. Valitse muut aiheet ja kosketa

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

1
2

Avaa

Viestit.

Näytä keskustelut koskettamalla keskusteluaiheiden luettelossa yhteystiedon nimeä tai
puhelinnumeroa.

3

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

Viestiluettelon yläosaan palaaminen
Jos sinulla on paljon viestejä, käytä pikakuvaketta palataksesi luettelon alkuun ilman, että
tarvitsee pyyhkäistä näyttöä.

1
2

Avaa

Viestit.

Keskustelunaiheiden luettelossa kaksoiskosketa näytön yläreunan palkkia. Puhelimesi palaa
automaattisesti lukemattomien viestien näytön yläreunaan.

Viestin kiinnittäminen luettelon alkuun
Kiinnitä tärkeät viestit viestiluettelosi yläosaan, jotta pääset niihin nopeasti käsiksi.

1
2

Avaa

Viestit.

Kosketa keskusteluaiheiden luettelossa viestiä, jonka haluat kiinnittää, ja pidä sitä painettuna.
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3

Valitse haluamasi viesti ja kosketa

. Kiinnitetyt viestit näytetään tekstiviestihälytysten alla.

Viestien merkitseminen luetuiksi
Merkitse ei-toivotut viestit luetuiksi pitääksesi saapuvat viestit järjestyksessä.
Avaa

Viestit. Voit tehdä seuraavat toimet keskusteluaiheiden luettelossa:

l

Merkitse kaikki viestit luetuiksi: Kosketa

l

Merkitse viesti luetuksi: Pyyhkäise vasemmalle viestiä, jonka haluat merkitä luetuksi, ja

> Merkitse kaikki luetuiksi.

.

kosketa sitten

Roskapostiviestien estäminen
1

Avaa

2

Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa

3

Kosketa

Viestit.
> Häirinnänestosuodatin.

määrittääksesi häirinnänestosuodattimen asetukset ja mustan listan.

Vaihtoehtoisesti avaa

Puhelimen hallinta ja kosketa Estolista >

.

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

1

Avaa

2

Kosketa viestien keskustelunaiheiden luettelossa

Viestit.
> Asetukset > Lisäasetukset >

Allekirjoitus ja kytke sitten Liitä allekirjoitus päälle.

3

Kosketa Muokkaa allekirjoitusta. Syötä allekirjoituksesi ja valitse OK.

Viestin soittoäänen määrittäminen
1

Avaa

2
3

Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa

Viestit.
> Asetukset > Soittoäänet ja värinä.

Kosketa Ilmoitusääni. Jos puhelimesi tukee kahta SIM-korttia, kosketa SIM 1 -ilmoitusääni
tai SIM 2 -ilmoitusääni. Voit sitten valita järjestelmän soittoäänen tai musiikkitiedoston.
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Haitallisten URL-osoitteiden tunnistaminen
tekstiviesteistä
Aseta puhelimesi automaattisesti tunnistamaan haitalliset URL-osoitteet henkilökohtaisten ja
taloudellisten tietojesi suojaamiseksi.
Varmista ennen tämän ominaisuuden käyttöönottoa, että puhelimella on Internet-yhteys.

1

Avaa

2
3

Avaa viestien keskusteluaiheiden luettelossa

Viestit.
> Asetukset.

Kytke päälle Haitallisen verkkosivuston tunnistus.

Lähetystietojen vastaanottaminen
Ota käyttöön lähetysilmoitukset siitä, että tekstiviesti on toimitettu vastaanottajalle.
Jotkin operaattorit eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.

1

Avaa

2
3

Avaa viestien keskusteluaiheiden luettelossa

Viestit.
> Asetukset > Toimitusraportti.

Valitse Tekstiviesti ja Multimediaviesti, kosketa sitten OK.

Lähetys onnistunut -ilmoitus näytetään, kun viestisi on onnistuneesti toimitettu perille. Jos
vastaanottajan puhelimen virta on katkaistu tai numero ei ole käytössä, näytetään viesti, joka
kertoo lähetyksen epäonnistumisesta.

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

1
2
3
4

Avaa

Sähköposti.

Valitse sähköpostipalveluntarjoaja tai kosketa Muut.
Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja kosketa sitten Kirjaudu sisään.
Seuraa näytölle tulevia ohjeita määrittääksesi tilisi. Järjestelmä muodostaa automaattisesti
yhteyden palvelimeen ja tarkistaa asetuksesi.
Sinun Saapuneet-tietosi näytetään, kun tili on tehty valmiiksi.
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Vaihda tilin kansiota

Amy@huawei.com

Haku
Muuta
sähköpostiasetuksia

Kirjoita sähköposti

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

1
2
3
4

Avaa

Sähköposti.

Kosketa Exchange.
Syötä sähköpostiosoitteesi, käyttäjänimesi ja salasanasi. Kosketa Kirjaudu sisään.
Seuraa näytölle tulevia ohjeita määrittääksesi tilisi. Järjestelmä muodostaa automaattisesti
yhteyden palvelimeen ja tarkastaa asetuksesi.
Sinun Saapuneet-tietosi näytetään, kun tili on tehty valmiiksi.

Sähköpostien lähettäminen
1

Avaa

2
3
4

Kosketa

5

Syötä sähköpostin aihe ja viestirunko. Kosketa

6

Kosketa

Sähköposti.
.

Kohdassa Vastaanottaja:, syötä yksi tai useampi vastaanottaja.
Kosketa Cc/Bcc, lähettäjä: lisätäksesi kopio ja piilokopio, ja valitse käytettävä sähköpostitili.
lisätäksesi liite.

.
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Lähetä sähköposti
Valitse vastaanottaja
yhteystietoluettelosta

Vastaanottaja
Amy@huawei.com

Aihe
Sähköpostin
teksti
Lisää liite

Sähköpostipalveluntarjoajallasi saattaa olla liitetiedostojen kokorajoitus. Jos liitteet ylittävät
rajan, voit lähettää ne erillisissä viesteissä.
Tallentaaksesi sähköpostisi luonnoksena lähettääksesi sen myöhemmin, kosketa

, ja

kosketa sitten Tallenna.

Sähköposteihin vastaaminen
1

Avaa

2

Avaa sähköposti, johon haluat vastata, ja kosketa

Sähköposti.
.

Vastataksesi kaikille alkuperäisen viestin vastaanottajille, kosketa

3

Luonnosteltuasi viestin kosketa

.

.

Nopeiden vastausten määrittäminen: Kosketa

> Asetukset. Valitse tili ja kosketa

Pikavastaukset luodaksesi tai muokataksesi nopeaa vastausta.

Sähköpostien hallinta
Sähköpostien katseleminen
Avaa

Sähköposti. Pyyhkäise alas päivittääksesi saapuneet viestisi ja ladataksesi uusia

sähköposteja.

1
2

Kohdassa Saapuneet näytöllä, kosketa

ja valitse tili, jota haluat käyttää.

Avaa sähköposti. Voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:
käynnistääksesi sähköposti.

l

Kosketa

l

Valitse alla olevista vaihtoehdoista vastataksesi, lähettääksesi edelleen tai poistaaksesi
viestin.
Poistaaksesi useita sähköposteja, mene Saapuneet-näytölle. Valitse yhteystiedon
kuva tai kosketa ja pidä painettuna sähköpostia aktivoidaksesi sähköpostin
hallintaliittymän. Valitse sähköpostit, jotka haluat poistaa, ja kosketa

l

.

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle lukeaksesi seuraava tai edellinen viesti.
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Sähköpostin liitteiden tallentaminen
Avaa sähköposti ja kosketa

esikatsellaksesi liitettä. Kosketa

tallentaaksesi liite

puhelimeesi.
Suurille liitteille avaa sähköpostissa annettu linkki ladataksesi liite.
Useiden sähköpostien siirtäminen

1
2

Avaa

Sähköposti.

Siirry Saapuneet-näytölle. Valitse yhteystiedon kuva tai kosketa ja pidä painettuna
sähköpostia aktivoidaksesi sähköpostin hallintaliittymän.

3

Valitse sähköpostit, jotka haluat siirtää. Kosketa

ja valitse sitten kohdekansio

sähköposteille.
Sähköpostien synkronointi
Kohdassa Saapuneet-näytöllä pyyhkäise alas päivittääksesi saapuneet viestisi.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Sähköposti.
> Asetukset.

Valitse tili, jota haluat määrittää. Kytke päälle Synkronoi sähköposti.
Synkronoidaksesi sähköpostisi automaattisesti kosketa Synkronointiväli ja valitse
synkronoinnin aikaväli.

Sähköpostien etsiminen
Voit etsiä sähköposteja kahdella tavalla:
l

Saapuneiden viestien näytöllä syötä yksi tai useampi avainsana hakupalkkiin, kuten
sähköpostin otsikko, sisältö tai liitteen tiedostonimi.

l

Pyyhkäise aloitusnäytöllä alas avataksesi hakupalkki. Syötä haun avainsanat, kuten
sähköpostin otsikko, sisältö tai liitteen tiedostonimi.

Sähköpostikansioiden katselu
1

Avaa

2
3

Kosketa

Sähköposti.
.

Avaa saapuneiden viestien kansio tai VIP-saapuneiden viestien kansio nähdäksesi
sähköpostin alikansiot.

Näytä tai piilota kansiot: Kosketa

> Näytä kaikki kansiot >

. Valitse kansiot, jotka

haluat näyttää. Kansiot, joita ei valita, piilotetaan.
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VIP-yhteystietojen hallinta
Jos haluat varmistaa, että et koskaan ohita viestejä tärkeistä yhteystiedoista, voit lisätä ne VIPyhteystietojen luetteloosi. Puhelimesi sijoittaa automaattisesti näiden yhteystietojen viestit VIPsaapuneisiin viesteihisi.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Sähköposti.
> Asetukset > VIP-yhteyshenkilöt.

Kohdassa VIP-luettelo, kosketa Lisää > Luo tai Lisää yhteystiedoista.
Voit myös avata sähköpostin, koskettaa lähettäjän profiilikuvaa ja sitten koskettaa Lisää
VIP-luetteloon ponnahdusvalikosta.

Lisää tai poista VIP-yhteystietoja: Kohdassa VIP-luettelo kosketa

tai

hallitaksesi

VIP-yhteystietojasi.
Määritä VIP-yhteystietojen sähköposti-ilmoitukset: Saapuneiden viestien näytöllä, kosketa
> Asetukset > VIP-ilmoitukset.

Sähköpostitilien hallinta
Sähköpostitilin lisääminen

1

Avaa

2
3

Kosketa

Sähköposti.
> Asetukset >

.

Valitse palveluntarjoaja ja syötä tietosi lisätäksesi tili. Saadaksesi lisätietoja tilin lisäämisestä,
katso Sähköpostitilin lisääminen.

Vaihtaminen sähköpostitilistä toiseen
Saapuneiden viestien näytöllä, kosketa

. Kosketa tilin kuvaa vaihtaaksesi siihen tiliin.

Sähköpostitilin määrittäminen
Saapuneiden viestien näytöllä, kosketa

> Asetukset ja valitse tili. Voit suorittaa seuraavat

toimenpiteet:
l

Nimeä tili uudelleen: Kosketa Tilin nimi ja syötä tilin nimi ponnahdusikkunaan.

l

Aseta oletukseksi: Kytke päälle Oletustili tehdäksesi tilistä oletustilin.

l

Poista tili: Kosketa Poista tili poistaaksesi tilin.

Sähköpostin määrittäminen
Automaattisten vastausten määrittäminen
Määritä automaattiset vastaukset kun olet poissa toimistosta.
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Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä sinun on kirjauduttava Exchange-tilillesi.

1

Avaa

2
3
4
5

Kosketa

Sähköposti.
> Asetukset.

Valitse se Exchange-tili, jota haluat määrittää, ja kytke Automaattiset vastaukset päälle.
Kytke päälle Automaattiset vastaukset määrittääksesi viesti ja aseta alku- sekä loppuaika.
Kosketa Valmis tallentaaksesi asetuksesi.

Sähköpostin allekirjoituksen määrittäminen

1
2
3

Saapuneiden viestien näytöllä, kosketa

> Asetukset.

Valitse tili, jota haluat määrittää, ja kosketa Allekirjoitus.
Syötä allekirjoitus ja kosketa OK.

Sähköposti-ilmoituksien määrittäminen

1
2
3

Saapuneiden viestien näytöllä, kosketa

> Asetukset.

Valitse tili, jota haluat määrittää ja kytke Sähköposti-ilmoitukset päälle.
Valitse ilmoitusääni tai ota värinähälytykset käyttöön.

Sähköpostinäkymän määrittäminen
Saapuneiden viestien näytöllä, kosketa

> Asetukset > Yleiset. Voit määrittää seuraavat:

l

Lataa liitteitä vain Wi-Fi-yhteydellä: Kytke päälle Älä lataa kuvia mobiiliverkon kautta.

l

Ryhmäsähköpostit samalla otsikolla: Kytke päälle Järjestä aiheen mukaan.

l

Näytä yhteystietojen kuvat: Kytke Lähettäjän profiilikuva päälle näyttääksesi yhteystietojen
kuvat sähköpostien vieressä.

Sähköpostin lajittelun määrittäminen
Saapuneiden viestien näytöllä, kosketa

> Lajitteluperuste ja valitse lajittelutapa.
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Kalenterinäkymän vaihtaminen
Hae tapahtumaa
Siirry tähän päivään

Tänään
Nykyinen päivä
Tapahtuma

Näytä tämän päivän tapahtumat
Vaihda kuukausi-, viikko- ja
päivänäkymän välillä
Lisää tapahtuma

Katsellaksesi tietyn päivän aikatauluasi, kosketa

> Siirry, valitse päivä, ja kosketa sitten

Valmis.
Avaa

Kalenteri ja kosketa

> Asetukset. On kolme vaihtoehtoa:

l

Määritä viikonloppuasetukset: Kosketa Mukauta viikonloppu ja määritä asetukset.

l

Määritä viikon ensimmäinen päivä: Kosketa Viikko alkaa päivänä ja määritä asetukset.

Yleisten vapaapäivien katselu
Ota käyttöön yleisten vapaapäivien näyttö julkisina vapaapäivätietoina eri maille.
Tämä ominaisuus tarvitsee Internet-yhteyden.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Kalenteri.
> Asetukset > Yleiset vapaapäivät.

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

Syntymäpäivämuistutukset
Määritä Kalenteriin tärkeät syntymäpäivätiedot yhteystiedoistasi ja luo automaattisesti
syntymäpäivämuistutuksia.
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Ennen tämän ominaisuuden käyttöä varmista, että olet lisännyt syntymäpäivätiedot
yhteystietoihisi. Saadaksesi lisätietoja, katso Yhteystiedon luominen.

1

Avaa

2

Kosketa

Kalenteri.
ja valitse Syntymäpäivät.

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

Tapahtumien synkronointi
Tapahtumien synkronointi Exchange-tililtäsi
Varmista, että olet ottanut käyttöön Exchange-kalenterin synkronointiominaisuuden
sähköpostitilin asetuksista.

1

Avaa

2

Kosketa

Kalenteri.
. Valitse Exchange-tili tapahtumien synkronoimiseksi puhelimeen.

Tapahtuman luominen
Lisää tapahtumia ja aseta muistutuksia auttamaan ajankäytön suunnittelussa.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Kalenteri.
.

Syötä tapahtuman nimi, paikka ja alku- sekä loppuaika. Kosketa Enemmän > Muistuta tai
luo muistutus.

4

Kosketa

tallentaaksesi tapahtuma.

Kuukausi- tai viikkonäkymässä kosketa ja pidä painettuna näytön aluetta luodaksesi
tapahtuman vastaavalle päivälle.

Tapahtumien jakaminen
Voit jakaa tapahtumia yhteystiedoillesi.

1

Avaa

2
3

Valitse tapahtuma, jonka haluat jakaa, ja kosketa

Kalenteri.
.

Valitse miten haluat jakaa tapahtuman, ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Et voi jakaa automaattisesti luotuja syntymäpäivämuistutuksia. Jakaaksesi
syntymäpäivätietoja luo tapahtuma käsin ja jaa sitten se ystävillesi.
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Tapahtuman poistaminen
Avaa

Kalenteri. Voit poistaa tapahtuman kahdella tavalla:

l

Yksittäisen tapahtuman poistaminen: Valitse poistettava tapahtuma ja kosketa

l

Usean tapahtuman poistaminen: Kosketa

.

, ja sitten kosketa ja pidä pohjassa

tapahtumaa aktivoidaksesi tapahtuman hallintaliittymä. Valitse tapahtumat, jotka haluat
poistaa, ja kosketa

.

Poistaaksesi syntymäpäivämuistutuksen, mene kohtaan Yhteystiedot, ja poista sitten
yhteystiedon syntymäpäivätiedot, tai poista vastaava yhteystieto.

Tapahtumien etsiminen
Voit etsiä tapahtumia kahdella tavalla:
l

Kalenterissa kosketa

. Syötä yksi tai useampia avainsanoja hakupalkkiin, kuten

tapahtuman nimi tai sijainti.
l

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

Tapahtumakutsujen lähettäminen
Lähetä tapahtumakutsuja ystävillesi tai kollegoillesi pysyäksesi ajan tasalla, ketkä aikovat
osallistua.
Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä kirjaudu Exchange-tilillesi.

1

Avaa

2
3

Kosketa

4

Kosketa

Kalenteri.
. Syötä tapahtuman nimi, paikka ja alku- sekä loppuaika.

Kosketa Enemmän. Kohdassa Vieraat, syötä exchange-tilit ihmisille, jotka haluat kutsua.
tallentaaksesi tapahtuma ja lähettääksesi kutsut.

Tapahtumakutsut näytetään ilmoituspaneelissa. Vastataksesi kutsuu kosketa Lähetä
sähköposti osallistujille.

Muistiinpanon luominen
1

Avaa

2

Kosketa

Notepad.
ja syötä muistiinpanosi. Voit valita lisätä kuvan, tehtävämerkin tai muistutuksen.

Varmista, että sinulla on Internet-yhteys ennen kuin määrität Älykkään lähdön asetukset
tai sijaintipohjaisia muistutuksia.
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Tallenna
muistiinpano
Lisää tunniste

Sulje muistiinpano

Muokkaa
muistiinpanoa

Lisää tehtävä

Muokkaa tekstiä
Ota valokuva

Lisää kuva

3

Kosketa

tallentaaksesi muistiinpano.

Muistiinpanojen hallinta
Muistiinpanon lisääminen suosikkeihin
Notepad. Voit lisätä muistiinpanon suosikkeihisi kahdella tavalla:

Avaa
l

Pyyhkäise muistiinpanoluettelossa muistiinpanoa vasemmalle ja kosketa

l

Kosketa muistiinpanoa, jonka haluat lisätä suosikkeihisi, ja kosketa

.

.

Muistiinpanon jakaminen
Muistiinpanoluettelossa avaa muistiinpano, jonka haluat jakaa, ja kosketa

. Valitse

jakamistapa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Muistiinpanon poistaminen
Voit poistaa muistiinpanon kolmella tavalla:
l

Muistiinpanoluettelossa pyyhkäise vasemmalle muistiinpanoa, jonka haluat poistaa, ja kosketa
.

l

Paina ja pidä pohjassa muistiinpanoa aktivoidaksesi muistiinpanon hallintaliittymä. Kosketa
muistiinpanoa, jonka haluat poistaa, ja kosketa

l

.

Kosketa muistiinpanoa, jonka haluat poistaa, ja kosketa

> Poista.

Muistiinpanojen etsiminen
Voit etsiä muistiinpanoja kahdella tavalla:
l

Kosketa muistiinpanoluettelossa hakupalkkia ja syötä yksi tai useampi avainsana.

l

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

1
2
3
4

Avaa

Varmuuskopiointi.

Kosketa Varmuuskopio > Sisäinen tallennustila > Seuraava > Lisää.
Valitse Muistikirja ja kosketa

.

Kosketa Varmuuskopioi ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita määrittääksesi salasana.

Muistiinpanojen tuominen

1
2
3

Avaa

Varmuuskopiointi.

Kosketa Palauta > Palauta sisäisestä muistista > Seuraava.
Valitse muistiinpanot, jotka haluat palauttaa. Syötä ponnahdusikkunassa salasana ja kosketa
OK.

4
5

Kosketa Lisää. Valitse Muistikirja ja kosketa

.

Kosketa Aloita palauttaminen.
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Kameran asetukset
Avaa

Kamera näyttääksesi etsin.
Vaihda salamatilaa
Vaihda etu- ja takakameran välillä
Vaihda suodatinta
Vaihda kauneustilaa

Katsele valokuvia tai videoita

Tallenna video
Ota valokuva

Pyyhkäise oikealle etsimessä näyttääksesi kuvaustilojen luettelon.
Käytä kameran asetuksia pyyhkäisemällä etsimessä vasemmalle.

Kuvat ja videotallenteet
Valokuvan ottaminen
Avaa

Kamera ja kosketa

tai äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

Voit myös liittää muita toimintoja äänenvoimakkuuspainikkeeseen. Saadaksesi lisätietoja,
katso Kameran asetusten määrittäminen.
Kuvien geomerkintä
Ota käyttöön geomerkintä tallentaaksesi kuvien ja videotallenteiden sijainti. Kohdassa
Galleria voit katsella kuvien ja videoiden kuvauspaikkoja ja näyttää kaikki kuvat ja videot
kartalla.

1

Avaa

Kamera. Kun avaat kohteen Kamera ensimmäisen kerran, ota sijaintipalvelut

käytötön ponnahdusikkunassa.
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2

Pyyhkäise vasemmalle näytöllä ja kytke päälle GPS-merkintä.

Lähennä/loitonna
Lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna nipistämällä. Näytöllä näytetään liukusäädin.
Vedä liukusäädintä jatkaaksesi lähennystä tai loitonnusta.
Valotuksen säätäminen
Kamera säätää valotuksen automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaisesti. Pitempi valotus
tuottaa kirkkaampia kuvia.
Säädä valotusta käsin: Etsimessä kosketa näyttöä ja pyyhkäise

ylös tai alas säätääksesi

valotusta.
Salaman ottaminen käyttöön
Kosketa salaman kuvaketta etsimen vasemmassa yläkulmassa ottaaksesi salama käyttöön.
Vaihtoehtoja on neljä:
l

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

l

: Poistaa salaman käytöstä.

l

: Ota salama käyttöön.

l

: Pitää salaman päällä, kun avaat Kamera.

Suodatinten kuvanlaadun parantamiseksi
Kamerassa on useita kuvasuodattimia antamaan valokuvillesi ainutlaatuisen ulkoasun.
Etsimessä voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:
l

Kosketa

ja valitse sitten suodatin.

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

105

Kamera ja Galleria

Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä musiikin toiston aikana.

1
2
3

Avaa

Kamera.

Pyyhkäise vasemmalle ja kosketa Ultravalokuva > Avaa kamera ja ota pikakuva.
Kun näyttö ei ole päällä, osoita kameralla haluamaasi kohdetta ja ota valokuva painamalla
äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta nopeasti kaksi kertaa peräkkäin. Kamera ottaa
automaattisesti kuvan ja näyttää kuvan ottamisen ajan.
Poista ultravalokuva käytöstä: Kosketa Ultravalokuva > Pois kameran asetuksista.

Sarjakuvaus
Käytä sarjakuvausta, kun haluat ottaa kuvia liikkuvasta kohteesta esimerkiksi jalkapalloottelussa. Kamera ottaa useita kuvia nopeasti peräkkäin ja valitsee automaattisesti parhaan
kuvan.
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä HDR-tilassa, panoraamatilassa, superyötilassa ja
valomaalaustilassa.

1

Avaa

2

Kosketa ja pidä pohjassa

3

Kamera.
aloittaaksesi sarjakuvauksen. Siepattujen kuvien määrä näkyy

kohteen

yläpuolella.

Vapauta

lopettaaksesi kuvaaminen.

Voit ottaa jopa 20 valokuvaa yhden purskejakson aikana edellyttäen, että puhelimessa on
riittävästi tallennustilaa.
Valitse paras kuva: Kosketa pienoiskuvaa katsellaksesi kuvaa kohteessa
kosketa sitten

valitaksesi kuva. Kosketa

Galleria ja

ja tallenna kuva seuraamalla näyttöön tulevia

ohjeita.
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Itselaukaisin
Käytä itseajastinta päästäksesi itse mukaan kuvaan.

1
2
3

Aseta puhelimesi vakaalle alustalle ja asettele kuva, jonka haluat ottaa.

4

Kosketa

Avaa

Kamera. Käytä kameran asetuksia pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

Kosketa Ajastin ja aseta alaspäin laskennan aika (2, 5 tai 10 sekuntia).

ja käynnistä alaspäin laskeva ajastin. Puhelimesi ottaa automaattisesti kuvan,

kun alaspäin laskenta-aika on kulunut.

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

1
2
3

Avaa

Kamera. Käytä kameran asetuksia pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

Kosketa Äänen ohjaus ja kytke päälle Äänen ohjaus.
Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:
l

Ota valokuvia sanomalla Cheese: Ota valokuva antamalla puhekomento. Et voi määrittää
mukautettuja äänikomentoja.

l

Ota valokuvia, kun ääni saavuttaa desibelirajan: Aseta puhelin ottamaan valokuva, kun
ympäristön melu saavuttaa tietyn desibelitason.

4

Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Puhelin ottaa automaattisesi valokuvan, kun annat
puhekomennon tai kun puhelin tunnistaa kovan äänen.

Kameran sulkimen hiljentäminen
Mykistä kameran suljin välttääksesi häiritsemästä muita hiljaisissa ympäristöissä.

1
2

Avaa

Kamera. Käytä kameran asetuksia pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle.

Kytke päälle Mykistä.
Jossakin maissa tai alueilla suljinääntä ei voida poistaa käytöstä yksityisyydensuojalakien
perusteella.

Videon kuvaaminen
Avaa

Kamera ja kosketa

koskettamalla

vaihtaaksesi tallennustilaan. Aloita videon tallentaminen

.

Keskeytä tallennus koskettamalla

ja jatka sitä koskettamalla

näkymä valokuvana koskettamalla

.

. Tallenna nykyinen

Lähennä/loitonna
Lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna nipistämällä.
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Salaman ottaminen käyttöön
Kosketa salaman kuvaketta etsimen vasemmassa yläkulmassa. Vaihtoehtoja on kaksi:
l

: Pidä salama päällä, kun tallennat.

l

: Poista salama käytöstä.

Kohteentunnistus ja Pro-kameratila
Pro-kamera-asetukset
Avaa

Kamera, pyyhkäise oikealle ruudulla ja kosketa Pro-valokuva siirtyäksesi Pro camera

-tilaan.

Pro-tilan ohje

Valitse mittaustila
Säädä ISO-arvoa
Säädä sulkimen nopeutta
Säädä valotuksen korjausta
Aseta valkotasapaino
Vaihda tarkennustilaa
Lukittu symboli

Kameran Pro-asetukset
Mittaustilan valitseminen
Kosketa

valitaksesi mittaustila. Mittaustila vaikuttaa siihen, miten kamera määrittelee

valotuksen. Voit valita matriisimittauksen, keskustapainotteisen mittauksen tai pistemittauksen.
ISO-arvon säätäminen
ISO-arvo määrittää kameran valoherkkyyden. ISO-arvon suurentaminen tuottaa kirkkaamman
kuvan, mutta kohina lisääntyy huomattavasti. Kosketa ISO-kohtaa ja vedä liukusäädintä
muuttaaksesi ISO-asetusta. Voit määrittää kameran säätämään ISO-herkkyyttä automaattisesti
tai voit säätää sen manuaalisesti.
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Sulkimen nopeuden säätäminen
Kosketa S:ää ja vedä liukusäädin asettaaksesi sulkimen nopeus. Oletuksena suljinnopeus on
asetuksella Automaattinen.
Valotuksen korjauksen säätäminen
Kosketa EV-kohtaa säätääksesi valotuksen korjaus. Valitse valotusasetus kuvan kirkkauden
lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Lukitse nykyinen valotus koskettamalla kuvaketta ja pitämällä
sitä pohjassa.
Kamera määrittää automaattisesti ympäristön valaistuksen. Jos nykyinen valotusasetus on liian
korkea tai liian matala, näytetään

tai

.

Tarkennustilan muuttaminen
Kosketa AF-kohtaa määrittääksesi tarkennustilan. Voit valita kosketustarkennuksen (AF-S),
jatkuvan automaattitarkennuksen (AF-C) tai käsitarkennuksen (MF). Oletusarvon mukaan
käytössä on jatkuva automaattitarkennus. Jos jatkuva automaattitarkennus on valittuna, ota
tarkennuksen lukitus käyttöön koskettamalla kohtaa AF-C ja pitämällä sitä pohjassa.
Valkotasapainon asettaminen
Kosketa kohtaa AWB valitaksesi ympäristön valaistusolosuhteita vastaavan valkotasapainon.
Voit valita päivänvalon, volframihehkulampun, loisteputkivalon ja muita. Voit säätää myös
värilämpötilaa. Lukitse valkotasapaino koskettamalla AWB-kuvaketta ja pitämällä sitä pohjassa.
Vesivaa’an käyttäminen
Ota vesivaaka käyttöön varmistaaksesi, että kamera on suorassa.
Pyyhkäise Pro-kameran etsimessä vasemmalle ja kytke päälle Vaakataso. Kun tämä
ominaisuus on käytössä, etsimessä näkyy vesivaaka. Varmista, että yhtenäinen viiva peittää
katkoviivan.

Kauneustila
Käytä kauneustilaa upeiden selfieiden ja sileämmän näköisen ihon aikaansaamiseen.
Saat Täydellinen selfie -kehotteen käyttäessäsi kohdetta Kauneus ensimmäistä kertaa. Jos
Täydellinen selfie otetaan käyttöön, voit määrittää kauneusasetukset noudattamalla näytön
ohjeita. Jos kohdetta Täydellinen selfie ei oteta käyttöön, kamerassa käytetään Kauneus oletusasetuksia.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Kamera.
.

Koskettamalla kauneuskuvaketta näytön oikeassa alakulmassa ja vetämällä liukupalkkia voit
säätää efektiä.

4

Ota valokuva koskettamalla

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

1

Avaa

2
3
4

Kosketa

Kamera.
。

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

5

Määritä ihon sävy, pupillit ja kasvonmuotojen asetukset. Valitse korkeammat arvot, jos haluat
näkyvämmän vaikutuksen. Tallenna asetukset koskettamalla

.

Valitse kalibrointikuvasi: Päivitä kalibrointikuvasi koskettamalla kameran asetusnäytössä
Täydellinen selfie > Muokkaa henkilökohtaisia tietoja.
Säädä kauneusasetuksiasi: Kosketa kameran asetusnäytössä Täydellinen selfie > Aseta
kauneustehosteet säätääksesi kauneusasetuksia, kuten ihonväriä ja kasvojen muotoa.

Korkea dynamiikka-alue (HDR) -tila
Käytä HDR (korkea dynamiikka-alue) -tilaa ali- tai ylivalotuksen välttämiseen ja kaikkien kuvien
selkeyden varmistamiseen näkymissä, joissa on suuri kontrasti.
HDR-tila ei ole käytettävissä etukamerassa.

1

Avaa

2

Ota valokuva koskettamalla

Kamera. Pyyhkäise oikealle ja kosketa HDR.
.

Panoraamakuvien ottaminen
Panoraamaomakuvan ottaminen
Ota laajakulmaomakuvia saadaksesi ympäristösikin mukaan.

1
2
3
4

Avaa

Kamera. Valitse etukamera koskettamalla

.

Pyyhkäise näytössä oikealle ja kosketa sitten Panoraama.
Kosketa

ottaaksesi ensimmäinen kuva.

Toimi näytön ohjeiden mukaan ja käännä kameraa hitaasti vasemmalle. Kamera ottaa toisen
kuvan automaattisesti, kun sininen ruutu on samassa linjassa vasemmalla puolella olevan
ruudun kanssa.

5

Käännä kameraa hitaasti oikealle. Kamera ottaa viimeisen kuvan, kun sininen ruutu on
samassa linjassa näytön oikealla puolella olevan ruudun kanssa.
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Panoraamavalokuvan ottaminen
Tässä tilassa voit ottaa laajakulmakuvia.

1

Avaa

2

Kosketa

Kamera. Pyyhkäise näytössä oikealle ja kosketa sitten Panoraama.
aloittaaksesi kuvaus, ja seuraa sitten näytön ohjeita kuvan ottamiseksi. Liikuta

puhelinta hitaasti vasemmalta oikealle ja varmista, että nuoli pysyy samassa tasossa
keskilinjan kanssa. Ottaaksesi panoraamakuvan pystyasennossa kosketa

ja liikuta

puhelinta hitaasti pystysuoraan suuntaan.

Hidastettu tallennus
Tallenna hidastettuja videoita katsellaksesi nopeita kohtauksia tarkemmin.

1

Avaa

2

Aloita videon tallentaminen koskettamalla

Kamera. Pyyhkäise näytössä oikealle ja kosketa sitten Hidastus.
. Tarkenna kohteeseen tai alueeseen

koskettamalla tallennuksen aikana näyttöä.

3

.

Lopeta tallennus koskettamalla

Valitse leike: Toista tallennus hidastettuna koskettamalla

-pienoiskuvaa. Toiston aikana voit

koskettaa näyttöä ja säätää liukusäätimiä valitaksesi minkä osan haluat toistaa hidastettuna.
Hidastettu tallennus toimii parhaiten valoisissa ympäristöissä.

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

1
2

Avaa

Kamera. Pyyhkäise oikealle ja kosketa Intervallikuv..

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

.

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

3

Lopeta tallennus koskettamalla

Kun toistat videota kohteessa

.
Galleria, se toistetaan suuremmalla kuvanopeudella. Kamera

määrittää kuvataajuuden automaattisesti, eikä sitä voi säätää.

Vesileimojen lisääminen kuviin
Personoi valokuviasi ja helpota kuvien ottamispaikan muistamista lisäämällä vesileimoja.
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1
2

Avaa

Kamera. Pyyhkäise näytössä oikealle ja kosketa sitten Vesileima.

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

3
4
5
6
7

Kosketa

ja valitse vesileiman tyyppi (kuten aika tai sijainti).

Valitse vesileima pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
Säädä vesileiman sijaintia vetämällä sitä.
Voit lisätä tekstiä joihinkin vesileimoihin. Kosketa vilkkuvaa tekstikenttää vesileiman sisällä
lisätäksesi tekstiä. Kosketa

lisätäksesi tekstiä vesileimaan.

Ota valokuva koskettamalla

.

Kun olet valinnut vesileimaluokan, kosketa

tai

esikatsellaksesi vesileimoja.

Äänimuistiinpanot
Voit tehdä valokuvistasi elävämpiä lisäämällä äänimuistiinpanoja.

1
2

Avaa

3

Ota valokuva äänimuistiinpanon kanssa koskettamalla

Kamera. Pyyhkäise oikealle ja kosketa Kamera.

Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata.
. Kamera tallentaa lyhyen,

enintään 10 s äänileikkeen, jonka voit lisätä valokuvaasi.

4

Pysäytä tallennus koskettamalla

.

Kuvat, joissa on äänimuistiinpanoja erottuvat

-kuvakkeesta kohdassa Galleria.

Kun katselet kuvaa jossa on äänimuistiinpano, kosketa

toistaaksesi äänimuistiinpanon.

Asiakirjan korjaus
Suorista automaattisesti tekstistä viistoon otetut kuvat tehdäksesi niistä helppolukuisempia.

1

Avaa

Kamera. Pyyhkäise oikealle ja kosketa Asiakirjan skannaus.

Poista automaattinen valokuvaustila käytöstä ja ota valokuva manuaalisesti
koskettamalla AUTO. Jos otat kuvan käsin, sinun on valittava se osa kuvaa, joka sisältää
tekstiä.

2

Tarkenna kohteeseen (esimerkiksi PPT-esitykseen, julisteeseen tai näyttöön) ja ota sitten
valokuva koskettamalla

. Puhelin tunnistaa kuvasta automaattisesti sen osan, joka

sisältää tekstiä, ja säätää sen asennon siten, että se on helpompi lukea.
Säätääksesi korjattavan alueen kokoa kosketa

, valitse

ja vedä sitten neljä pistettä

haluttuun kohtaan.
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Täyskeskitystila
Täyskeskitystilan avulla voit muuttaa keskipistettä valokuvan ottamisen jälkeen varmistaaksesi,
että kohde on terävä.

1
2
3

Avaa

Kamera.

Pyyhkäise oikealle ja kosketa Tarkenna kaikki.
Pitele puhelinta vakaana ja varmista, että kohde pysyy liikkumatta. Ota valokuva
koskettamalla

. Puhelimesi ottaa useita kuvia eri polttovälejä käyttäen ja yhdistää ne

yhdeksi kuvaksi.

4

Kosketa valokuvan pikkukuvaa
Kuvakkeella

5

ja muuta sitten polttoväliä koskettamalla

.

viitataan kuviin, jotka on otettu täyskeskitystilassa.

Kosketa valokuvan aluetta, jonka haluat olevan keskipisteenä, ja määritä se keskipisteeksi.
Tallenna muutokset koskettamalla

.

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

1

Avaa

2
3

Kosketa

Kamera. Pyyhkäise oikealle näyttääksesi kuvaustilojen luettelon.
.

Vedä tilakuvakkeet haluttuun kohtaan.

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

Kamera ja mene kuvaustilaluetteloon. Punainen piste näytetään

kun päivitys on saatavana. Kosketa

-kuvakkeessa,

ja valitse kuvaustila, jonka haluat päivittää. Puhelimesi

lataa ja asentaa uusimman version.

Poista kuvaustiloja
Poista käyttämättömät kuvaustilat vapauttaaksesi tallennustilaa.
Esiasennettuja kuvaustiloja ei voi poistaa.

1

Avaa

2
3

Kosketa

Kamera. Pyyhkäise oikealle näyttääksesi kuvaustilojen luettelon.
. Kuvaustilat, jotka voidaan poistaa, on merkitty

-kuvakkeella.

Kosketa sen kuvaustilan vieressä olevaa kuvaketta, jonka haluat poistaa.
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Palauttaaksesi kuvaustilan luetteloon, kosketa

etsimessä ja valitse LISÄÄ halutun

kuvaustilan vierestä.

Kameran asetusten määrittäminen
Määritä tarpeisiisi sopivat kameran asetukset.
Valokuvien ja videoiden tarkkuuden valinta
Paranna valokuvien ja videoiden laatua suurentamalla tarkkuutta. Suurempi tarkkuus vaatii
enemmän tallennustilaa puhelimessasi. Tarkkuuden muuttaminen muuttaa myös kuvan kokoa.
Tietyt kuvaustilat eivät ehkä tue kaikkia tarkkuuksia.
Avaa

Kamera. Pyyhkäise vasemmalle ja kosketa Tarkkuus vaihtaaksesi tarkkuutta.

Valokuvien ja videoiden oletustallennuskohteen muuttaminen
Vapauta puhelimen tallennustilaa asettamalla oletustallennuspaikaksi microSD-kortti, jos
puhelimesi tukee microSD-korttia.
Avaa

Kamera. Valitse oletustallennuskohteeksi microSD-kortti pyyhkäisemällä vasemmalle

ja kytkemällä päälle Prioriteettitallennus SD-kortille. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos
microSD-kortti on asetettuna paikoilleen. Jos microSD-kortti on täysi, valokuvat tallennetaan
puhelimesi sisäiseen muistiin.
Peitteen lisääminen
Lisää etsimeen ruudukko- tai spiraalipeite kuvan sommittelun helpottamiseksi.
Etsimen peitteet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa.
Avaa

Kamera. Pyyhkäise näytöllä vasemmalle, kosketa Kameran ruudukko ja valitse sitten

peite. Poista peite käytöstä koskettamalla Pois.
Voit valita 3 x 3 -ruudukon, phi-ruudukon tai spiraalin. Käytä 3 x 3 -ruudukkoa yleisissä
kuvaustilanteissa. Phi-ruudukko on muuten samanlainen kuin 3 x 3 -ruudukko, mutta siinä etsin
jaetaan osiin kultaisen leikkauksen mukaan. Käytä spiraalipeitettä sisäkuvauksiin tai
muotokuviin.
Äänenvoimakkuuspainikkeen toiminnan määrittäminen
Oletuksena äänenvoimakkuuspainike toimii suljinpainikkeena. Voit muuttaa
äänenvoimakkuuspainikkeen toimintaa säätämään zoomia tai tarkennusta.
Avaa

Kamera. Pyyhkäise näytössä vasemmalle. Kosketa Voimakkuuspainikkeen toiminto

ja valitse Suljin, Zoomaus tai Tarkenna tarpeen mukaan.
Kosketa ja pidä pohjassa -asetusten määrittäminen sulkimelle
Oletuksena paina ja pidä pohjassa laukaisinta ottaaksesi sarjakuva. Voit muuttaa sulkimen
toimintaa säätämään tarkennusta.
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Avaa

Kamera. Pyyhkäise näytössä vasemmalle. Kosketa Paina ja pidä laukaisinta ja

valitse Sarjakuvaus tai Tarkenna tarpeen mukaan.
Muut kameran asetukset
Kamerassasi on myös joukko muita asetuksia auttamassa sinua kuvaamaan korkealaatuisia
kuvia useissa erilaisissa kuvaustilanteissa.
Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa.
Pyyhkäise vasemmalle etsimessä määrittääksesi seuraavat asetukset:
l

Kuvaa koskettamalla: Ota kuva koskettamalla etsintä.

l

Kuvaa hymyjä: Kamera ottaa valokuvan automaattisesti tunnistaessaan hymyn.

l

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

l

Kuvan säätö: Säädä kylläisyyttä, kontrastia ja kirkkautta.

l

Kuvanvakain: Korjaa käsien heiluntaa videotallenteissa.

Valokuvien ja videoiden katselu
Näytä valokuvat koko näytön tilassa
Avaa

Galleria ja kosketa kuvaa näyttääksesi sen koko näytöllä. Kosketa näyttöä

näyttääksesi tai piilottaaksesi valikon.
Kun katselet kuvia koko näytön tilassa, voit tehdä seuraavia:
l

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

l

Näytä kuvan tiedot: Kosketa

näyttääksesi kuvan tiedot, kuten ISO, valotuksen korjaus ja

tarkkuus.
l

Nimeä kuvia uudelleen: Kosketa

> Nimeä uudelleen. Syötä uusi nimi ja kosketa OK.

l

Aseta kuva aloitusnäytön taustakuvaksi tai liitä kuva yhteystietoon: Koskettaa

>

Aseta > Taustak. tai Yhteyshenkilön valokuva.
l

Ota automaattinen kierto käyttöön: Kohdassa

Galleria kosketa

> Asetukset >

Valokuvan suunta > Kierrä aina kiertääksesi kuvia kun vaihdat näytön suuntaa.
Kuvien ja videoiden katselu aikajärjestyksessä
Siirry Valokuvat-välilehteen. Valokuvat ja videot näytetään automaattisesti aikajärjestyksessä.
Kosketa

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

otettiin.
Valokuvat-välilehdessä lähennä tai loitonna vaihtaaksesi kuukausi- ja päivänäkymien välillä.
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Kuvien näyttäminen sijainnin mukaan
Jos GPS-merkintä on kytketty päälle kohdassa Kamera, voit katsella kuvia ja videoita sijainnin
mukaan kohdassa Galleria.
Mene Valokuvat-välilehdelle ja kosketa

katsellaksesi geomerkittyjä kuviasi kartalla.

Valokuvien ja videoiden esittäminen albumeittain
Siirry Albumit-välilehteen. Valokuvat ja videot lajitellaan automaattisesti oletuskansioihin.
Esimerkiksi kameralla kuvaamasi videot lisätään automaattisesti Kameran videot-kansioon ja
näyttökuvat lisätään Kuvakaappaukset-kansioon.
Kosketa

> Piilota albumit ja kytke päälle piilotettavien albumien vieressä oleva kytkin.

Nämä albumit eivät näy albumiluettelossa.
Kuvien näyttäminen diaesityksenä
Siirry Valokuvat-välilehteen ja kosketa

> Diaesitys. Pysäytä diaesitys koskettamalla

näyttöä.

Albumien järjestäminen
Valokuvien tai videoiden lisääminen uuteen albumiin

1

Avaa

2

Kosketa Albumit-välilehdessä

3
4

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

Galleria.
. Syötä albumin nimi ja kosketa OK.
.

Siirrä tai kopioi valokuvat tai videot uuteen albumiin:
l

Kopioi tiedostoja uuteen albumiin: Tiedostoja ei poisteta alkuperäisestä albumista.
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l

Siirrä tiedostoja uuteen albumiin: Tiedostot poistetaan alkuperäisestä albumista.

Valokuvien ja videoiden siirtäminen
Kokoa kuvat ja videot erillisiin albumeihin.

1
2

Avaa

Galleria.

Valokuvat- tai Albumit-välilehdillä on kaksi tapaa valita tiedostoja:
l

Siirrä yksi tiedosto: Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa, jonka haluat siirtää, kunnes
näkyy oikeassa alakulmassa.

l

Siirrä useita tiedostoja: Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa, jonka haluat siirtää, kunnes
näkyy oikeassa alakulmassa, ja valitse sitten muut tiedostot.

3
4

Kosketa

.

Valitse kohdealbumi.

Tiedostot on poistettu alkuperäisestä albumistaan kun ne on siirretty.

Albumien siirtäminen
Selvitä kuvakokoelmasi siirtämällä vähemmän tärkeät albumit kohteeseen Muut.
l

Kamera, Kameran videot ja Kuvakaappaukset -albumeja ei voi siirtää kohteeseen
Muut.

l

Kolmansien osapuolien sovellusten tekemien albumien siirtäminen kohteeseen Muut ei
estä sovellusta toimimasta.

1
2

Avaa

Galleria.

Albumit-välilehdessä kosketa ja pidä pohjassa albumia ja valitse sitten albumit, joita haluat
siirtää.

3

Kosketa

siirtääksesi valittu albumi tai albumit kohteeseen Muut.

Kohteessa Muut kosketa ja pidä painettuna albumia, ja kosketa sitten

palauttaaksesi

albumin alkuperäiseen sijaintiinsa.

Albumien uudelleenjärjestäminen
Vaihda järjestystä, jossa albumit näytetään, niin löydät aina suosikkikuvasi.
Et voi järjestää uudelleen kohteita Kamera tai Kuvakaappaukset.

1

Avaa

2

Mene Albumit -välilehdelle ja kosketa ja pidä pohjassa albumia kunnes

Galleria.
tulee näkyviin

kaikkien albumien vasemmalle puolelle.

3

Kosketa ja pidä pohjassa

sen albumin vieressä, jota haluat siirtää, ja vedä se haluttuun

kohtaan.
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Valokuvien ja videoiden poistaminen

1
2

Avaa

Galleria.

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

3

Kosketa

> Poista.

Valokuvien ja videoiden jakaminen
Käytä Galleriaa kuvien ja videoiden jakamiseen ystävillesi ja perheellesi.

1
2

Avaa

Galleria.

Kosketa valokuvaa tai videota ja pidä sitä pohjassa, ja valitse sitten tiedostot, jotka haluat
jakaa.

3

Kosketa

. Valitse jakamistapa ja jaa tiedosto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

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

1
2

Avaa

Galleria.

Kosketa haluamaasi kuvaa, jotta näet sen koko näyttö -tilassa. Koko näytön näkymässä
kosketa
l

avataksesi kuvaeditori ja muokkaa kuvaa käytettävissä olevilla työvälineillä.

Kierrä kuvaa: Kosketa

ja säädä kiertokulmaa pyyhkäisemällä näyttöä.

Osa kuvasta, joka säilytetään kierron
jälkeen

Pyyhkäise näyttöä kiertääksesi kuvaa

Kumoa muutokset
Käännä pystysuunnassa
Peilaa kuva
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l

Rajaa kuva : Kosketa

valitaksesi rajaussuhde (esimerkiksi 16:9). Rajaa kuva

haluamaasi kokoon vetämällä katkoviivakehyksiä.

Rajaa valintaan

Rajaa verkon kulmaan

Rajaa kuvasuhteeseen

l

Lisää suodatin: Kosketa

ja valitse haluamasi suodatin.

l

Korosta värejä: Kosketa minne tahansa kuvaan valitaksesi väri, jota haluat korostaa.
Kaikki muut värit muunnetaan mustaksi ja valkoiseksi.

l

Pehmennä kuva: Kosketa

. Säädä pehmennyksen määrää vetämällä liukusäädintä.

Vedä ympyrä kuvan osaan, jota et halua pehmentää.
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l

Säädä kuvan parametreja: Kosketa

. Voit tehdä kuvastasi eloisamman näköisen

säätämällä kuvan kirkkautta, kontrastia, kylläisyyttä ja monia muita ominaisuuksia.
l

Käytä kasvojenparannustehosteita: Kosketa

käyttääksesi kasvojen

ehostustehosteita kuvan ihmisiin. Voit valita haluamasi monista eri ihon ja silmien
tehostuksen tehosteista.
l

Käytä mosaiikkitehosteita: Kosketa

l

Piirrä graffiti: Kosketa

l

Lisää vesileiman: Kosketa

ja valitse haluamasi mosaiikkitehoste.

valitaksesi pensselin ja värin.
lisätäksesi vesileiman ja personoidaksesi kuvaa. Voit valita

esimerkiksi ajan, sijainnin, sään, aktiviteetin tai muita vesileimoja.
l

Lisää otsikko: Kosketa

ja valitse sitten otsikolle haluamasi tyyppi ja kirjasin.

Merkintöjen avulla voit tallentaa mielialasi tai ajatuksesi.

Videoiden muokkaaminen
Videon editoiminen
Valitse kohokohtia videoista ja tallenna ne erillisiin tiedostoihin.

Toisto/keskeytys -painike
Tarkkuusasetukset
Rajattu video
Rajatun videon pituus
Videon rajausliukusäädin
Tallenna muutokset
Hylkää muutokset

1

Avaa

2
3

Valitse video, jota haluat muokata, ja kosketa

Galleria.
.

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

4

Kosketa

esikatsellaksesi videota.
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5

Kosketa

rajataksesi ja tallentaaksesi videon.

Vaihtaaksesi tarkkuutta valitse tarkkuus videon muokkausnäytöllä. Tarkkuutta ei voida vaihtaa,
jos alkuperäinen tarkkuus on jo alhainen.

Hidastettujen videoiden rajaaminen
Käytä videon muokkaustyökalua Galleriassa rajataksesi hidastettuja videoita.

1
2
3

Kohdassa

Galleria kosketa hidastettua videota jota haluat muokata aloittaaksesi toisto.

Kosketa näyttöä näyttääksesi hidastuksen muokkauksen liukusäätimet.
Vedä liukusäätimiä valitaksesi osan, jonka haluat esittää hidastettuna.

Tallentaaksesi muokatun hidastetun videon erillisenä videona, kosketa muokkausliittymässä
> Tallenna hidastettu tiedosto.

Gallerian määrittäminen
Valokuvan päivän ja sijainnin näyttäminen

1

Avaa

2
3

Kosketa

Galleria.
> Asetukset.

Voit määrittää seuraavat kaksi asetusta:
l

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

l

Kytke päälle Näytä aika. Kun katselet kuvaa, näytetään päivä ja kellonaika, jolloin kuva
otettiin.

Sijaintitietojen hakeminen mobiilidatan kautta
Jos et ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, sinun on käytettävä mobiilidataa geomerkittyjen kuvien
paikan hakuun.
Tämä ominaisuus käyttää mobiilidatayhteyttäsi.

1

Avaa

2

Kosketa

Galleria.
> Asetukset.
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Musiikki ja video
Tietoja musiikista
Voit lisätä kappaleita puhelimeen kolmella tavalla:
l

Kappaleiden kopioiminen tietokoneesta USB-kaapelin kautta.

l

Lataa kappaleita Internetistä.

l

Lähetä kappaleita toisiin laitteisiin Bluetoothin tai Wi-Fi Directin avulla.
Musiikin kuunteleminen liiallisella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa kuulovaurioita..

Musiikin etsiminen
Lajittele musiikki luokan mukaan tai hae hakusanaa käyttämällä, niin löydät musiikkitiedostosi
nopeasti.

1
2
3
4

Avaa

Musiikki.

Kosketa Paikalliset.
Kosketa

etsiäksesi ja katsellaksesi puhelimeesi tallennettua musiikkia.

Voit järjestää musiikin kappaleen nimen, esittäjän, albumin nimen tai kansion mukaan. Jos
haluat hakea tietyn kappaleen, kosketa

ja syötä sitten kappaleen nimi, esittäjä tai albumi

hakupalkkiin.

Kappaleiden poistaminen
Poista käyttämättömät kappaleet vapauttaaksesi tallennustilaa.

1
2
3

Avaa

Musiikki.

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

4
5

Kosketa

> Poista.

Kosketa Poista.

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

1
2

Avaa

Musiikki.

Kosketa Soittolistat > Uusi soittolista.
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3
4

Kosketa ponnahdusikkunassa Lisää.

5

Valitse lisättävät kappaleet ja kosketa

Nimeä soittolista ja kosketa Tallenna.

Kosketa soittolistan vieressä

.

, kun haluat Nimeä uudelleen tai Poista soittolistan.

Soittolistan toistaminen
1
2
3

Avaa

Musiikki.

Kosketa Soittolistat.
Kosketa haluamaasi soittolistaa. Kosketa kappaletta aloittaaksesi toisto, tai kosketa
Satunnaistoista kaikki sekoittaaksesi kaikki kappaleet.

Toiston ohjaaminen älykkäällä kuulokesetillä
Kun älykkään kuulokesetin ohjaus on käytössä, voit ohjata toistoa kuulokesetin painikkeita
käyttämällä ilman näyttöä.
l

Jotkin kuulokesetit eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa. Käytä Huawein
kuulokesettejä parhaiden tulosten saamiseksi.

l

Voit myös käyttää kuulokesettiä videon toiston ohjaamiseen (jotkin videosoittimet eivät
ehkä tue tätä ominaisuutta).

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Älykäs avustus > Älykäs kuulokesetin ohjaus.
Kytke päälle Älykäs kuulokesetin ohjaus.

Ohjaa toistoa seuraavilla painikkeilla:
l

Äänenvoimakkuuden lisäyspainike: Lisää äänenvoimakkuutta painamalla kerran tai lisää
nykyinen kappale suosikkeihin painamalla kaksi kertaa.

l

Tauko-painike: Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla kerran, siirry seuraavaan
kappaleeseen painamalla kaksi kertaa tai siirry edelliseen kappaleeseen painamalla kolme
kertaa.

l

Äänenvoimakkuuden vähennyspainike: Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla kerran tai
vaihda toistotila painamalla kaksi kertaa.

Videon toistaminen
Videon toistaminen
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Akun taso
Näytä kelluvassa
ikkunassa
Asetukset ja
äänitehosteet
Näytä/piilota
ohjaimet
koskettamalla
Toistoliukusäädin
Vaihda
toistonopeutta
Lukitse toiston
suunta

1
2
3

Avaa

Videot.

Valitse video, jonka haluat toistaa.
Voit katsoa videon koskettamalla sen pienoiskuvaa.

Videon toiston aikana voit:
l

Säädä toistonopeutta: Kosketa 1.0x oikeassa alanurkassa ja vedä liukusäädintä. Toiston
nopeutta voidaan säätää välillä 0,5x -1,5x.

l

Säädä näytön kirkkautta: Pyyhkäise ylös tai alas näytön vasemmassa reunassa. Pyyhkäise
ylös lisätäksesi kirkkautta, tai pyyhkäise alas vähentääksesi sitä.

l

Säädä äänenvoimakkuutta: Pyyhkäise ylös tai alas näytön oikeassa reunassa. Pyyhkäise
ylös lisätäksesi äänenvoimakkuutta, tai pyyhkäise alas vähentääksesi sitä.

l

Kelaa taaksepäin tai pikakelaa eteenpäin: Vedä toistopalkkia vasemmalle kelataksesi
taaksepäin, tai oikealle pikakelataksesi eteenpäin.
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Suorituskyvyn optimointi
Voit saada puhelimesi toimimaan nopeammin ja optimoida suorituskyvyn käyttämällä Puhelimen
hallintaa.
Avaa

Puhelimen hallinta, ja kosketa OPTIMOI. Puhelin optimoi suorituskyvyn, parantaa

turvallisuutta ja vähentää virrankulutusta automaattisesti.

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

1
2

Avaa

Puhelimen hallinta.

Kosketa Puhdistaminen tyhjentääksesi sovellusvälimuisti ja järjestelmän roskakori.
Vapauttaaksesi lisää tilaa voit:
l

Kosketa Muistinhallinta poistaaksesi suuret tiedostot, kuvat ja sovellustiedot.

l

Palauta sovelluksen oletusasetukset. Kosketa Sovelluksen palauttaminen. Valitse
palautettava sovellus ja kosketa

> Poista. Sovellus palautetaan

oletusasetuksiinsa ja kaikki sovelluskohtainen tieto poistetaan.

3

Poistu koskettamalla Valmis.
Määritä automaattinen siivous
ja muistutukset

Tyhjennä tiedostot tai poista
sovelluksia
Poista sovellushistoria
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Datan käytön hallinta
Phone Manager sisältää datan hallintaominaisuuden, jolla voit valvoa datakäyttöä ja estää
kuukausikiintiön ylityksen.
Avaa

Puhelimen hallinta, ja kosketa Liikenteen hallinta. Voit tarkastella yksityiskohtaisia

datakäytön tilastotietoja tai määrittää seuraavat asetukset:

l

Liikennekäytön sijoitus: Tarkastele kunkin sovelluksen datan käyttöä.

l

Verkkosovellukset: Hallinnoi kunkin sovelluksen Internet-käyttöoikeuksia.

l

Kuukaudessa käytettävissä oleva data yhteensä: Kosketa

> Kuukaudessa

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

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

Häirinnänestosuodatin
Käytä häiriönestosuodatinta estämään ei-toivotut puhelut, viestit ja push-ilmoitukset.
Avaa

Puhelimen hallinta. Kosketa Blocklist >

ja määritä puheluiden musta tai

valkoinen lista, avainsanat ja roskapostiasetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
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Määritä suodatinsäännöt
Mustan listan numeroista tulevat
puhelut ja viestit estetään
Näitä sanoja sisältävät tuntemattomilta
tulevat viestit estetään
Valkoisen listan numeroista tulevia
puheluita ja viestejä ei estetä
Määritä suodatinilmoitukset

Akun hallinta
Akun käytön tilastotietojen tarkasteleminen
Käytä Phone Manageria katsellaksesi kunkin sovelluksen yksityiskohtaisia akun käyttötietoja.
Avaa

Puhelimen hallinta. Kosketa Akku ja pyyhkäise näytössä ylös. Voit suorittaa seuraavat

toiminnot:
l

Näytä yksityiskohtaiset akun käytön tilastotiedot koskettamalla Akun käytön tiedot.

l

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

l

Kosketa Optimoi, niin puhelin tarkistaa virrankulutusongelmat ja optimoi suorituskyvyn.

l

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

Virrankulutuksen vähentäminen
Optimoi suorituskyky ja vähennä virrankulutusta käyttämällä Phone Manageria.
Avaa
l

Puhelimen hallinta, ja kosketa Akku. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

Optimoi suorituskyky: Kosketa Optimoi. Puhelin tarkistaa virrankulutusongelmat ja optimoi
suorituskyvyn. Vähennä virran kulutusta edelleen koskettamalla Optimoi ja sitten valitsemalla
Avaa tai Optimoi säätääksesi virran käyttöä käsin.
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l

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

l

Sulje akkua kuluttavat sovellukset: Kosketa Taustalla virtaa käyttävät sovelluksia ja
valitse sovellukset, joita haluat muokata.
Ilmoituspaneeliin tulee viesti, kun paljon virtaa kuluttavia sovelluksia on toiminnassa
taustalla. Jos et halua saada näitä ilmoituksia, kosketa

ja kytke pois Virtatehokas

kehote.
l

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

l

Sulje automaattisesti paljon virtaa kuluttavat sovellukset: Kosketa

ja kytke päälle

Sulje liikaa virtaa käyttävät sovellukset.

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

1
2

Avaa

Puhelimen hallinta.

Kosketa Luvat ja määritä halutut oikeudet.
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Virustutka
Käytä Phone Managerin virusskanneria haittaohjelmien poistamiseen.

1
2

Avaa

Puhelimen hallinta.

Kosketa Virusskannaus. Puhelimesi tunnistaa ja poistaa haittaohjelmat automaattisesti.
Virustarkistustila ja määritysten
päivitysasetukset
Virustarkistuksen tulokset
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Kosketa
l

. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

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

l

Ota käyttöön Tarkistusmuistutus saadaksesi ilmoituksia, kun et ole tehnyt
virustarkistusta 30 päivään.

l

Valitse etsintätila. Kattava tarkistus kestää kauemmin ja etsii haittaohjelmatiedostoja,
kun taas Pikatarkistus skannaa vai tärkeät tiedostot ja asennetut sovellukset.

l

Määritä virustorjuntatietokannan päivitysasetukset.

l

Kytke päälle Vain Wi-Fi-päivitys mobiilidatakäytön vähentämiseksi.

Sovellusten salaaminen
Käytä Sovelluslukitusta salaamaan sovelluksia ja estämään luvattoman pääsyn.

1
2

Avaa

Puhelimen hallinta.

Kosketa Sovelluksen lukitus. Kun käytät Sovelluslukitusta ensimmäisen kerran, seuraa
näytölle tulevia ohjeita asettaaksesi nelinumeroisen PIN-koodin ja salasanamuistutuksen.

3

Kytke päälle kytkimet niiden sovelluksien vieressä, jotka haluat salata. Sinun on syötettävä
PIN-koodi joka kerta, kun avaat salatun sovelluksen.
Sovelluslukituksen näytöllä kosketa

vaihtaaksesi PIN-koodia tai poistaaksesi

Sovelluslukituksen käytöstä.

Aseta sovelluksia sulkeutumaan automaattisesti, kun
näyttö on lukittu
Valitse sovellukset, jotka haluat sulkea kun näyttö on lukittu, jotta vähennetään virrankulutusta ja
mobiilidatan käyttöä.

1
2
3

Avaa

Puhelimen hallinta.

Kosketa Lukitusnäytön puhdistaminen.
Kytke päälle kytkimet niiden sovelluksien vieressä, jotka haluat sulkea.
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Valitut sovellukset suljetaan automaattisesti, kun näyttö on lukittu. Et voi saada uusia
viestejä sähköpostiin, pikaviestimiin ja sosiaalisen median sovelluksiin sen jälkeen, kun
ne on suljettu.

Phone Managerin määrittäminen
Pikakuvakkeiden lisääminen
Luo aloitusnäytölle pikakuvakkeita usein käytetyistä Phone Manager -ominaisuuksista.

1

Avaa

2

Kosketa

Puhelimen hallinta.
> Pikakuvakkeet ja kytke päälle ominaisuus, jonka haluat lisätä aloitusnäytölle.
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Terveys
Harjoitustietojen tallentaminen
Tallenna harjoittelutietoja seurataksesi kuntoasi.

1
2

Avaa

Terveys.

Valitse aktiviteetti. Anna harjoitustavoitteesi ja kosketa Aloita liikunta aloittaaksesi harjoitus.
Puhelimesi tallentaa harjoitustietoja automaattisesti, kuten reitin, ajan, etäisyyden, nopeuden
ja kalorimäärän.

Sää
Säätietojen katseleminen
Käytä tarkkoja säätietoja ja sääennusteita auttamaan tekemisiesi suunnittelussa.
Avaa
l

Sää. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

Näytä tämänhetkinen säätila: Näytä tämänhetkinen säätila, lämpötila, ilmanlaatuindeksi,
mukavuusindeksi, tuuliolosuhteet, tuulen nopeus auringon nousu/laskuajat ja kuun vaihe.

l

Näytä säävaroitukset: Näytä hälytyksiä äärimmäisistä sääolosuhteista.

l

Näytä sääennuste: Pyyhkäise näytöllä alhaalta ylös näyttääksesi tunneittaisen ennusteen
seuraaville 24 tunnille, sekä ennustetut maksimi- ja minimilämpötilat seuraaville päiville.

l

Päivitä säätiedot: Pyyhkäise alas näytöllä päivittääksesi tämänhetkisen kaupungin
sääennusteen. Sääennusteita päivitetään säännöllisesti koko päivän ajan. Ennusteen
julkaisuaika näkyy kaupungin nimen alapuolella. Pyyhkäise ylös näytöllä nähdäksesi aika,
jolloin ennuste viimesi päivitettiin.

l

Näytä muiden kaupunkien sää: Näytä muiden kaupunkien sääennuste pyyhkäisemällä
näytössä vasemmalle tai oikealle.

l

Ota käyttöön sää-äänet: Sään äänet ovat oletusarvoisesti pois käytöstä. Kun haluat ottaa ne
käyttöön, kosketa

l

ja kytke sitten Säätilan sävyt-kytkin päälle.

Vaihda lämpötilan yksikköä: Lämpötilan yksikkö asetetaan järjestelmän kielen mukaan.
Kosketa

> Lämpötilan yksikkö vaihtaaksesi yksiköksi Farenheit tai Celsius.
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Hallitse kaupunkeja,
lisää aloitusnäytön
pienoissovellus
Viimeksi päivitetty
Sateen
mahdollisuus

Kaupunkien lisääminen ja poistaminen
Lisää useampia kaupunkeja pysyäksesi selvillä sinua kiinnostavien kaupunkien säästä.
Kotikaupunkisi määrittäminen

1

Avaa

2

Kosketa

Sää.
> Sää-widget ja valitse Lisää kaupunki kohdasta Kotikaupunki. Valitse

kaupunki luettelosta tai hae kaupunkia hakupalkista.
l

Kun olet kotikaupungissasi, aloitusnäytöllä näytetään vain kotikaupungin sää.

l

Kun et ole kotikaupungissasi, näytetään aloitusnäytöllä sekä kotikaupunkisi että
nykyisen sijaintisi sää.

Kaupunkien hallinta

1

Avaa

2

Kosketa
l

Sää.
. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

Lisää kaupunki: Kosketa

. Valitse kaupunki luettelosta tai hae kaupunkia hakurivillä.

Voit lisätä enintään 10 kaupunkia.
l

Poista kaupunki: Kosketa ja pidä pohjassa poistettavaa kaupunkia ja kosketa sitten

l

Siirrä kaupunki: Kosketa ja pidä pohjassa kaupunkia ja sitten kosketa ja pidä pohjassa

.

-kuvaketta kaupungin vieressä, ja vedä se haluamaasi kohtaan.

Säätietojen päivittäminen

1
2

Avaa

Sää.

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle löytääksesi haluamasi kaupunki.
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3

Pyyhkäise alas näytöllä päivittääksesi säätiedot.
Voit myös määrittää sään päivittymään automaattisesti. Kosketa

ja kytke päälle

Automaattinen päivitys. Määritä Päivitysväli. Puhelimesi päivittää säätiedot
automaattisesti määritetyin väliajoin.

Sää-pienoissovelluksen lisääminen
Lisää pienoissovellus katsellaksesi säätietoja aloitusnäytöllä.

1

Aloitusnäytöllä kosketa ja pidä pohjassa tyhjää aluetta, tai nipistä kaksi sormea yhteen
avataksesi aloitusnäytön muokkaimen.

2

Kosketa Widgetit. Valitse Sää ja valitse pienoissovelluksen tyyli.

Kello
Hälytysten hallinta
Aseta hälytys herättämään sinut tai muistuttamaan tärkeistä tapahtumista.
Avaa
l

Kello. Välilehdestä Hälytys voit:

Lisää hälytys: Kosketa
Kosketa

ja aseta hälytyksen aika, soittoääni, toistot ja muut asetukset.

ottaaksesi asetukset käyttöön.

l

Ota käyttöön tai poista käytöstä hälytys: Kosketa hälytyksen vieressä olevaa kytkintä.

l

Määritä hälytyksen asetukset: Kosketa

ja mene kohtaan HÄLYTYS määrittääksesi

torkun keston, äänettömän tilan asetukset ja äänenvoimakkuuspainikkeen toiminnan.
l

Poista hälytys: Kosketa ja pidä pohjassa poistettavaa hälytystä, ja kosketa sitten

.

l

Sammuta hälytys: Kosketa Sulje hälytys liu'uttamalla lukitusnäytön alaosassa.

l

Mykistä hälytys: Paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

l

Siirrä 10 minuuttia: Paina virtapainiketta. Hälytys annetaan uudelleen 10 minuutin kuluttua.
Sammuttaaksesi hälytys pyyhkäise alas näytön yläosasta avataksesi ilmoituspaneeli, ja
kosketa sitten hälytysilmoitusta.

l

Pidä hälytykset käytössä, kun puhelimen virta on katkaistu: Valitse Pidä hälytys
aktiivisena, soi kuluttua. Hälytykset ovat edelleen toiminnassa, vaikka puhelimen virta
katkaistaan.

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

1
2

Avaa

Kello.

Välilehdestä Kellot voit:
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l

Thêm thành phố: Kosketa

. Anna kaupungin nimi tai valitse kaupunki luettelosta.

l

Đặt múi giờ gốc: Kosketa

. Kytke päälle Näytä kotikello, kosketa Kotiaikavyöhyke ja

valitse kotiaikavyöhykkeesi.
l

Đặt ngày và giờ hệ thống: Määritä asetukset koskettamalla

> Päivämäärä ja

kellonaika.
l

Xóa thành phố: Kosketa yhtäjaksoisesti kaupunkia, jonka haluat poistaa. Valitse
kaupungin vierestä, ja kosketa sitten

.
Lisää kaupunki

Aseta päivämäärä,
kellonaika ja
kotiaikavyöhyke
Kaupunkini

Kotiaika

Kaksoiskellojen käyttöönotto
Oletusarvoisesti puhelimesi näyttää verkon ajan. Ottaa käyttöön kaksoiskellon näyttämään
nykyisen aikavyöhykkeesi ja kotiaikavyöhykkeesi aikaa lukitusnäytöllä.

1

Avaa

2
3

Kohdassa Kellot kosketa

Kello.
> Päivämäärä ja kellonaika > Kaksoiskellot.

Kytke päälle Kaksoiskellot. Kosketa Kotikaupunki ja valitse kotiaikavyöhykkeesi
kaupunkiluettelosta.
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Nykyinen verkon
aikavyöhyke

Kotiaikavyöhyke

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

Sekuntikello

1

Avaa

2

Mene Sekuntik.-välilehdelle ja kosketa

Kello.
käynnistääksesi sekuntikello.

Kun sekuntikello on käynnissä, kosketa

laskeaksesi kierroksia. Pyyhkäise

ajastimessa ylöspäin näytön keskellä nähdäksesi kierrostietosi.

3

Keskeytä sekuntikello koskettamalla

4

Jatka ajanottoa koskettamalla

.

tai tyhjennä sekuntikellon tiedot koskettamalla

.

Näyttö pysyy päällä, kun sekuntikello on käynnissä.

Ajastin

1
2
3
4

Avaa

Kello.

Mene Ajastin-välilehdelle ja pyyhkäise ylös tai alas asettaaksesi alaspäin laskennan ajan.
Käynnistä ajastin koskettamalla

.

Kun ajastin hälyttää, hiljennä soittoääni pyyhkäisemällä näyttöä.
Kun ajastin laskee aikaa alaspäin, voit nollata ajastimen koskettamalla
sen koskettamalla

tai keskeyttää

.

Ääninauhuri
Tee äänitallenteita ja tallenna ne puhelimeesi myöhempää käyttöä varten.
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Äänittäminen

1
2
3

Kosketa

Ääninauhuri.

Kosketa Aloita aloittaaksesi nauhoittaminen.
Kosketa Keskeytä tai Jatka tauottaaksesi ja jatkaaksesi nauhoittamista.
Lisää tunniste: Lisää Pikatunniste tai Kuvatunniste helppoa viittausta varten.

4

Lopeta tallennus koskettamalla Lopeta. Anna tiedostonimi (Uusi äänitys) ja kosketa
tallentaaksesi.
Puhelimesi ei soi, jos saat puhelun tallennuksen aikana.

Äänityksen toistaminen
Toista ääni tai käynnistä toisto tunnisteella merkitystä kohdasta.

1
2
3

Kosketa

Ääninauhuri.

Valitse Äänitteet.
Valitse tallenne. Toistonäytöllä voit:
l

Valitse tunniste: Pyyhkäise vasemmalle toistonäytöllä nähdäksesi tallennetunnisteet, ja
valitse sitten tunniste aloittaaksesi toisto vastaavasta kohdasta.

Nopeat tunnisteet

Kuvatunnisteet

l

Vaihda toistotilaa: Vaihda Kuuloke ja Kaiutin välillä.
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Kosketa vaihtaaksesi
kaiutin- ja kuuloketoiston
välillä

Tallenteiden hallitseminen
Jaa, nimeä uudelleen tai lajittele tallenteita.

1
2
3

Kosketa

Ääninauhuri.

Valitse Äänitteet.
Tiedostojenhallintanäytöllä voit lajitella, jakaa ja nimetä uudelleen tallenteita.

Pyyhkäise alas avataksesi
hakulaatikko
Aloita toisto
koskettamalla
Kosketa ja pidä pohjassa
hallitaksesi tallenteita

Luo uusi tallenne
koskettamalla

Lajittele äänitallenteet

Kosketa vaihtaaksesi kaiutinja kuuloketoiston välillä

Tallenteiden hallinta ilmoituspaneelista
Kun Nauhurisovellus tallentaa ääntä taustalla, käytä ilmoituspaneelin ohjainta tehdäksesi
tallennukselle Keskeytä, Jatka tai Lopeta.
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Kosketa avataksesi
Tallennin
Aloita ja lopeta
tallennus nopeasti

Laskin
Käytä laskinta

1
2
3

Avaa Työkalut.
Kosketa Laskin avataksesi tavallinen laskin.
Kierrä näyttöä käyttääksesi tieteislaskinta.

Laskin-pikakuvake
Pyyhkäise lukitusnäytön alhaalta ylös näyttääksesi lukitusnäytön ominaisuudet ja työkalut, ja
kosketa sitten

avataksesi laskin.

Laskin kiertyy, vaikka automaattinen kierto on pois käytöstä.

Peili
Puhelin voi toimia myös peilinä.
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Vaihda kehystä
Säädä kirkkautta

Lähennä tai loitonna

Avaa
l

Peili. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

Tallenna kuva: Tallenna kuva Galleriaan koskettamalla näyttöä ja valitsemalla

. Puhelin

palaa peiliksi, kun kuva on tallennettu.
l

Lähennä tai loitonna: Vedä näytön alareunassa olevaa liukusäädintä.

l

Säädä kirkkautta: Kosketa plus- tai miinussymboleja näytön yläosassa.

l

Höyrystä peili: Kun puhallat mikrofoniin, peilissä näkyy ’höyrystymis’-tehoste. Poista tehoste
pyyhkimällä näyttöä.

l

Riko peili: Kosketa ja pidä näyttöä painettuna. Peili rikkoutuu, ja kuulet ääniefektin. Kosketa
peiliä poistaaksesi tämän tehosteen.

Kompassi
Kun avaat Kompassi ensimmäisen kerran, seuraa näytön ohjeita puhelimesi kallistamisesta
ja kompassin kalibroinnista.
Koskettamalla

Kompassi voit avata kompassin ja tarkastella suuntimaasi. Kompassissa

esitetään myös suunta, leveys- ja pituusaste. Voit tarkastella vesivaakaa pyyhkäisemällä
vasemmalle.
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Leveysaste, pituusaste

Taskulamppu
Taskulampun käyttäminen

1

Pyyhkäise lukitusnäytön alhaalta ylös näyttääksesi lukitusnäytön ominaisuudet ja työkalut.

2

Kytke taskulamppu päälle koskettamalla
l

.

Kun näytön lukitus on avattu, pyyhkäise alas tilapalkista ja kosketa

sytyttääksesi

taskulamppu.
l

Vaihtoehtoisesti avaa Työkalut ja kosketa Taskulamppu >

.

Taskulampun sammuttaminen
Sammuta taskulamppu käytön jälkeen, jotta vältät akun tyhjentymisen.

1

Pyyhkäise lukitusnäytön alhaalta ylös näyttääksesi lukitusnäytön ominaisuudet ja työkalut.

2

Kosketa
l

sammuttaaksesi taskulamppu.

Kun näytön lukitus on avattu, pyyhkäise alas tilapalkista ja kosketa

sytyttääksesi

taskulamppu.
l

Vaihtoehtoisesti avaa Työkalut ja kosketa Taskulamppu >

.
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Järjestelmän kielen vaihtaminen
Voit vaihtaa järjestelmän kieltä milloin tahansa.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Kieli ja syöttötapa.
Kosketa Kieli ja valitse haluamasi kieli.

Kosketa tai vedä valitaksesi
järjestelmän kieli

Järjestelmän kieli

Lisää kieli koskettamalla

Hae lisää kieliä: Jos etsimääsi kieltä ei ole luettelossa, kosketa Lisää kieli etsiäksesi
kieltä ja lisätäksesi sen luetteloon.

Google-syöttötavan käyttäminen
Vaihda isojen ja pienten
kirjainten välillä

Vaihtele isojen ja
pienten kirjainten välillä

Askelpalautin

Syötä numeroita ja
symboleita
Kosketa syöttääksesi pilkku tai
kosketa ja pidä pohjassa
avataksesi syöttötavan asetukset

Kosketa syöttääksesi välilyönti
tai kosketa ja pidä pohjassa
valitaksesi syöttötapa

Android-syöttötapa tukee useita kieliä. Kosketa

Kosketa syöttääksesi piste
tai kosketa ja pidä
pohjassa valitaksesi muita
symboleja

> Wi-Fi:n lisäasetukset > Kieli ja

syöttötapa > Google-näppäimistö > Kielet ja kytke pois Käytä järjestelmän kieltä.
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Syöttötavan asetukset
Näppäimistön lisääminen

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Kieli ja syöttötapa ja valitse Virtuaalinen näppäimistö
kohdasta Näppäimistö ja syöttötavat.

3

Kosketa Lisää virtuaalinen näppäimistö ja kytke päälle näppäimistö, jonka haluat lisätä.
Lisättyäsi näppäimistön voit määrittää näppäimistön asetukset omien tarpeittesi
mukaisesti.

Näyttönäppäimistön näyttäminen, kun puhelimeesi on liitetty fyysinen
näppäimistö
Kun puhelimeesi on liitetty fyysinen näppäimistö, voit valita poistatko näyttönäppäimistön
käytöstä.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Kieli ja syöttötapa ja valitse Fyysinen näppäimistö
kohdasta Näppäimistö ja syöttötavat.

3

Kytke päälle Näytä virtuaalinen näppäimistö.

Tekstin oletussyöttötavan valinta

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Kieli ja syöttötapa. Kohdassa Näppäimistö ja
syöttötavat kosketa Oletusnäppäimistö ja valitse haluamasi syöttötapa. Puhelimesi ottaa
automaattisesti käyttöön oletussyöttötavan, kun syötät tekstiä.

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

1

Kosketa ja pidä tekstiä, kunnes

2

Vedä

ja

tulee näkyviin.

valitaksesi tekstiä, tai kosketa Valitse kaikki valitaksesi kaiken tekstin.

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

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

Tekstin liittäminen
Kosketa pitkään kohtaa, johon haluat liittää tekstin, ja kosketa sitten Liitä.

Liitetty teksti pysyy leikepöydällä käytettävissä, kunnes leikkaat tai kopioit sinne muuta
sisältöä.

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

Lentokonetila
Välttääksesi häiriöitä ole hyvä ja ota lentokonetila käyttöön, kun olet lentokoneessa. Kun se on
käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai käyttää mobiilidataa Bluetoothia tai Wi-Fiä.
Voit kuitenkin soittaa musiikkia, katsella videoita ja käyttää sovelluksia, jotka eivät tarvitse
Internet-yhteyttä.
Käytä mitä tahansa seuraavista tavoista lentokonetilan käyttöön ottamiseen tai käytöstä
poistamiseen:
l

käytä pikanäppäinyhdistelmää: Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
Pikavalinnat-välilehdessä kosketa

näyttääksesi pikakytkimet, ja vaihda sitten

Lentokonetila-kytkimen asentoa.
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l

Siirry asetuksiin: Avaa

Asetukset ja vaihda Lentokonetila -kytkin.

Kun lentokonetila on käytössä, Wi-Fi, Bluetooth ja mobiilidata poistetaan automaattisesti
käytöstä, etkä pysty soittamaan tai vastaanottamaan puheluja.

näytetään tilapalkissa.

Operaattoriasetuksiesi päivittäminen
Päivitä operaattoriasetuksesi parantaaksesi matkapuhelinverkkoyhteyttä ja puhelujen laatua.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Lisää > Link+ Live Update > Autom. tietojen päivitys ja määritä salasanaasetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Oletusarvoisesti operaattorin asetukset päivitetään automaattisesti, kun yhdistät
internetiin Wi-Fin kautta. Kun valitset päivitykset automaattisesti kaikissa verkoissa,
puhelimesi lataa automaattisesti operaattorin päivitykset Wi-Fin ja mobiilidatan kautta.
Datakäyttö voi olla maksullista.

Ääniasetusten määrittäminen
Muokkaa ääniasetuksia tarpeesi mukaan. Voit säätää äänenvoimakkuutta, määrittää
mykistysasetukset, vaihtaa tulevien puheluiden, viestien ja ilmoitusten soittoääntä, sekä ottaa
käyttöön järjestelmähälytysten ääniä.
Järjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä soittoäänen, median, hälytyksen ja puhelun äänenvoimakkuutta tarpeesi mukaan.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ääni > Äänenvoimakkuus säätääksesi soittoäänen, median, hälytyksen ja puhelun
äänenvoimakkuutta.

Äänettömän tilan määrittäminen
Ota käyttöön hiljainen tila välttääksesi häiritsemästä muita hiljaisissa ympäristöissä, esimerkiksi
kun olet kokouksessa. Kun käytössä, puhelin ei soi, kun saat puhelun tai viestin, mutta näyttö
kuitenkin kytkeytyy päälle. Jos olet lisäksi ottanut käyttöön värinäominaisuuden, puhelin värisee
ilmoituksena saapuvista puheluista ja viesteistä.
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1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ääni > Äänetön tila. Puhelin ei soi, kun saat puhelun tai viestin, mutta näyttö
kuitenkin kytkeytyy päälle.
l

Värinä äänettömässä tilassa: Kun Äänetön tila on käytössä ja Värinä
äänettömässä tilassa on kytketty päälle, puhelimesi värisee kun saat tulevan puhelun
tai viestin.

l

Vaihda nopeasti mykistysasetuksia: Avaa pikavalikkovälilehti pyyhkäisemällä
alaspäin tilapalkista. Kosketa

vaihtaaksesi tilojen Ääni, Äänetön ja Värinä välillä.

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

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ääni > Ilmoitusten oletusääni ja valitse uusi ilmoitus Soittoääni tai Musiikkitiedosto.

Valintanäppäimien kosketusäänten määrittäminen

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ääni > Numerovalistasimen napappainaanet ja valitse Oletus, Melodia tai Ei
mitään.

Järjestelmän hälytysäänien ja haptisen palautteen käyttöönotto tai käytöstä poisto

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ääni. Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Kosketusäänet, Ruudunlukitusääni,
Näyttövedoksen ääni ja Käytä värinää kosketettaessa.
Kun Käytä värinää kosketettaessa on käytössä, puhelimesi värisee kun kosketat
näppäintä navigointipalkissa tai lukituksen avausnäytöllä.
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Yhden käden tila
Ota käyttöön pienoisnäyttönäkymä tai liikkuva näppäimistö, jotta puhelimesi käyttäminen yhdellä
kädellä on helpompaa.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Älykäs avustus > Yhden käden käyttöliittymä. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:
l

Kutista näyttö: Kytke päälle Näytön mininäkymä. Näyttö kutistuu vasempaan tai oikeaan
alakulmaan, tuoden kaiken helposti ulottuville.

l

Ota käyttöön siirtyvän näppäimistön: Kytke päälle Näppäimistön siirtäminen. Huaweinäppäimistö, numerovalitsin soittovalikossa ja lukitusnäytön valintaruutu kutistuvat näytön
kulmaan helpottamaan yhdellä kädellä kirjoittamista. Kosketa näppäimistön vieressä olevaa
nuolta siirtääksesi näppäimistö näytön toiselle puolelle.

Ei saa häiritä -tila
Ei saa häiritä -tila auttaa sinua työskentelemään tai rentoutumaan rauhassa. Puhelin ilmoittaa
vain tärkeät puhelut ja viestit.
Ei saa häiritä -tilan käyttäminen
Määritä ei saa häiritä -tila välttääksesi tärkeiden puheluiden tai viestien ohittamisen.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Ei saa häiritä-näytöllä kytke päälle Ei saa häiritä.
Kosketa Ei saa häiritä -tila. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:
l

Määritä tulevien puheluiden ja viestien asetukset: Valitse Salli vain
prioriteettikeskeytykset. Kosketa Määritä prioriteettikeskeytykset ja lisää yhteystietoja
Puhelut ja Viestit -luetteloihin. Kun ei saa häiritä -tila on käytössä, puhelimesi soi vain kun
saat puheluita tai viesteiltä luettelossa olevilta yhteystiedoilta.
Valitse Vain valkoinen lista, niin saat puheluita tai viestejä vain yhteystiedoiltasi
omassa Puheluiden ja viestien valkoinen lista:ssa.

l

Ota käyttöön hälytysten soittoäänet ei saa häiritä -tilassa: Valitse Vain herätykset
salliaksesi vain hälytyksen soittoäänet. Puhelimesi ei soi, kun saat tulevia puheluita tai
viestejä. Et voi määrittää prioriteettikeskeytyksiä.

l

Poista käytöstä kaikki keskeytykset: Valitse Älä keskeytä poistaaksesi kaikki soittoäänet
ja värinät käytöstä. Näyttö ei kytkeydy päälle tuleville puheluille, viesteille tai hälytyksille. Et
voi määrittää prioriteettikeskeytyksiä.

Ei saa häiritä -ajastimen määrittäminen
Määritä ajastin ei saa häiritä -tilan automaattiseen käyttöönottoon tai käytöstä poistoon
esiasetettuina aikoina.
147

Järjestelmän ominaisuudet ja Asetukset

1
2
3
4

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ei saa häiritä ja valitse Aikasääntö käyttääksesi SIM-kortin lukitusasetuksia.
Määritä Toisto-asetukset ja Alkamisaika sekä Lopetusaika.
Ei saa häiritä -näytöllä kytke päälle Aikasääntö.

Ei saa häiritä -tilan käyttöönotto Exchange-kalenterisi tapahtumille
Kirjaudu Exchange-tilille ja synkronoi kalenteri. Ilmoituspalkissa näytetään viesti, kun saat
kokouskutsun Exchange-tilillesi. Puhelimesi päättää kutsuun antamasi vastauksen perusteella
ottaako se ei saa häiritä -tilan käyttöön.
Lisätäksesi Exchange-tili, katso Sähköpostitilin lisääminen. Katso lisätietoja kalenterin
synkronoinnista Exchange-tilisi kanssa kohdasta Tapahtumien synkronointi.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ei saa häiritä ja valitse Tapahtumasääntö käyttääksesi SIM-kortin lukitusasetuksia.
Kosketa Valitun kalenterin tapahtumien aikana ja valitse Exchange-tilisi.

Määritellyt Exchange-tilit

4

Kosketa Kun vastaus on. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:
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Vastaa tapahtuman
asetuksiin

l

Kun Kyllä, Ehkä tai Ei vastannut on valittuna, ei saa häiritä -tila on käytössä kokouksille,
jos vastasit Kyllä tai Ehkä Exchange-kokouskutsuun, tai jos et vastannut. Ei saa häiritä tilaa ei oteta käyttöön, jos hylkäät kutsun.

Luo kalenteritapahtumia
sähköposteista

Vahvista, aiotko osallistua

l

Kun Kyllä tai Ehkä on valittuna, ei saa häiritä -tila on käytössä kokouksille, jos vastasit
Kyllä tai Ehkä Exchange-kokouskutsuun. Ei saa häiritä -tilaa ei oteta käyttöön, jos hylkäät
kutsun tai et vastaa siihen.

l

Kun Kyllä on valittuna, ei saa häiritä -tila on käytössä kokouksille, jos vastasit Kyllä
Exchange-kokouskutsuun. Ei saa häiritä -tilaa ei oteta käyttöön, jos vastaat Ehkä, hylkäät
kutsun tai et vastaa siihen.
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Ei saa häiritä tilan käyttöönotto kalenteritapahtumillesi
Aseta puhelimesi ottamaan ei saa häiritä -tilan automaattisesti käyttöön Kalenterin tapahtumille.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ei saa häiritä. Kytke päälle Tapahtumasääntö ja kosketa sitten näyttöä
määrittääksesi asetukset.

3

Kosketa Valitun kalenterin tapahtumien aikana ja valitse Puhelin.
Ota ei saa häiritä -tila automaattisesti käyttöön tapahtumille puhelimesi kohteessa
Kalenteri. Katso lisätietoja tapahtuman lisäämisestä kohdasta Tapahtuman luominen.

Ei saa häiritä -tilan käyttöön ottaminen kaikille tapahtumille
Aseta puhelimesi ottamaan ei saa häiritä -tilan automaattisesti käyttöön kaikille tapahtumille,
kuten Kalenterin tapahtumat ja Exchange-tilisi tapahtumat.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ei saa häiritä. Kytke päälle Tapahtumasääntö ja kosketa sitten näyttöä
määrittääksesi asetukset.

3

Kosketa Valitun kalenterin tapahtumien aikana ja valitse Kaikki kalenterit.

Ei saa häiritä -sääntöjen lisääminen

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Ei saa häiritä > Lisää sääntö.
Valitse Aikasääntö tai Tapahtumasääntö ja kosketa sitten OK määrittääksesi aika- tai
tapahtumasääntö.

Tilin määrittäminen
Tilin lisääminen
Lisää sähköposti tai sosiaalisen median tili synkronoidaksesi sähköpostisi ja viestisi puhelimeesi.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Tilit > Lisää tili. Valitse tilityyppi ja anna tilitiedot näytön ohjeiden mukaisesti.

l

Sinun on asennettava kyseinen sovellus, ennen kuin voit lisätä kolmannen osapuolen tilin.

l

Katso lisätietoja sähköposti- ja yritystilin lisäämisestä kohdasta Sähköpostitilin lisääminen.

Tilin poistaminen

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Tilit ja valitse tilityyppi.
Valitse laite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja noudata näytön ohjeita.
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Tietojen synkronointi puhelimen kanssa
Ota synkronointiominaisuus käyttöön, kun haluat pitää puhelimen kaiken datan ajan tasalla ja
estää datan menettämisen. Voit synkronoida sähköpostit, yhteystiedot ja muun datan vanhasta
puhelimesta tai tietokoneesta.
Synkronoitavat tiedot riippuvat tilin tyypistä.

1
2

Avaa

3

Kosketa

Asetukset.

Valitse Tilit.
näytön oikeassa yläkulmassa. Valitse Tietojen autom. synkronointi ja noudata

näyttöön tulevia ohjeita.
Jos tietojen synkronointikytkin on pois päältä, voit synkronoida manuaalisesti valitsemalla
tilin ja koskettamalla

.

Muistin ja tallennustilan tietojen katselu
Näytä yksityiskohtaisia muistin ja tallennustilan tietoja ja tyhjennä järjestelmän roskakori
suorituskyvyn optimoimiseksi.

1
2

Avaa

Asetukset.

Näytä muistin ja tallennustilan tiedot koskettamalla Muisti ja tallennustila.
l

Näytä sovellusten tallennustilan tiedot: Kosketa Muisti > Sovellusten käyttämä muisti
nähdäksesi mitkä sovellukset vievät eniten tilaa.

l

Tyhjennä järjestelmän roskat: Valitse Muistin puhdistaja. Puhelimesi tutkii
automaattisesti järjestelmän roskakorin ja pyytää sinua poistamaan tarpeettomat tiedostot
suorituskyvyn parantamiseksi.

l

Hallitse tallennustilaa: Kosketa Muistin puhdistaja > Muistinhallinta tuhotaksesi tai
poistaaksesi useita sovelluksia ja muita tietoja.
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Kosketa avataksesi ja
massapoistaaksesi
sovelluksia tai tietoja.
Hallitse sovelluksia ja
tietoja ryhmittäin

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

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Päivämäärä ja kellonaika. Voit suorittaa seuraavat
toiminnot:
l

Aseta aika ja päivämäärä automaattisesti verkosta saataviin arvoihin: Kytke päälle
Määritä automaattisesti. Kytke pois kytkin asettaaksesi aika käsin.

l

Aseta aikavyöhyke automaattisesti verkosta saatavaan arvoon: Kytke päälle
Automaattinen aikavyöhyke. Kytke pois kytkin asettaaksesi aikavyöhyke käsin.

l

Näytä aika 24 tunnin muodossa: Kytke päälle Käytä 24 tunnin muotoa näyttääksesi ajan
24 tunnin muodossa. Oletuksena aika näytetään 12 tunnin muodossa.

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

1
2
3

Ominaisuudet voivat vaihdella operaattorisi mukaan.
Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Sijainnin käyttöoikeus.
Kytke päälle Käytä sijaintitietoja. Voit valita kolmesta eri tilasta:
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l

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

l

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

l

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

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

1
2

Avaa

3

Kosketa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Sijainnin käyttöoikeus.

l

> Hakuasetukset. Voit suorittaa seuraavat toiminnot:

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

l

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

Järjestelmän asetusten palautus
Palauta verkon, sormenjälkitunnisteen ja näyttölukituksen asetukset säännöllisesti pitääksesi
puhelimesi suojattuna.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Varmuuskopioi ja palauta
Palauta asetukset koskettamalla Nollaa kaikki asetukset ja noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.

Verkkoasetuksien palauttaminen
Puhelimesi muodostaa automaattisesti yhteyden aiemmin käytettyihin Wi-Fi-verkkoihin ja
Bluetooth-laitteisiin. Voit palauttaa verkkoasetukset tyhjentämällä yhteyshistoriasi.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Varmuuskopioi ja palauta.
Palauta asetukset koskettamalla Verkkoasetusten nollaus ja noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.

Tehdasasetusten palauttaminen
Palauta tehdasasetukset, jos puhelimesi kaatuu tai vastaa hitaasti.
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Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot puhelimestasi, kuten
tilitiedot, ladatut sovellukset ja järjestelmäasetukset. Varmuuskopioi tärkeät tiedot
puhelimesta ennen tehdasasetusten palauttamista.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Varmuuskopioi ja palauta.
Kosketa Tehdasasetuksien palauttaminen ja valitse haluatko alustaa sisäisen
tallennustilan.
Jos valitset Pyyhi sisäinen tallennustila, niin sisäisestä muistista poistetaan kaikki
tiedostot, kuten musiikki ja kuvat. Jatka varoen.

4

Palauta puhelimen tehdasasetukset koskettamalla Palauta tehdasasetukset.

OTA-päivitykset
Paranna puhelimesi suorituskykyä päivittämällä puhelimen järjestelmä uusimmaksi versioksi.
Varmista ennen päivitystä, että puhelimella on Internet-yhteys. Muodosta yhteys Wi-Fiverkkoon ennen päivitystä, jotta siitä ei koidu datayhteyskustannuksia. Varmista myös, että
puhelimesi akussa on riittävästi virtaa.
l

Puhelimen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi
tehdä puhelimesta käyttökelvottoman tai vaarantaa henkilötietosi. Parhaiden tulosten
saamiseksi käytä OTA-päivitysominaisuutta tai vie puhelimesi lähimpään Huaweipalvelukeskukseen.

l

Järjestelmäpäivitys voi poistaa henkilökohtaiset tietosi. Varmuuskopioi tärkeät tiedot
ennen puhelimesi päivittämistä.

l

Kun suoritat päivityksen, varmista että puhelimen akussa on vähintään 20 % latausta
jäljellä.

l

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

Näytä puhelimesi version numero koskettamalla Asetukset > Tietoja puhelimesta >
Ohjelmistoversion numero.

1
2
3
4

Avaa

Asetukset.

Kosketa Päivittäjä. Puhelin tarkistaa päivitysten saatavuuden automaattisesti.
Lataa päivityspaketti valitsemalla tuorein versio.
Kosketa Päivitä, kun lataus on valmis. Päivitykseen saattaa kulua jonkin aikaa. Älä käytä
puhelinta, ennen kuin päivitys on suoritettu. Puhelin käynnistyy automaattisesti uudelleen,
kun päivitys on valmis.
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Tuotetietojen katseleminen
Laitteen nimeäminen uudelleen
Nimeä laitteesi uudelleen, jotta se on helpompi löytää, kun muodostat yhteyttä muihin laitteisiin
kannetavalla Wi-Fi-yhteyspisteellä, tai kun muodostat laiteparia Bluetoothin kautta.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Tietoja puhelimesta > Laitteen nimi ja nimeä laitteesi uudelleen.

Mallinumeron ja versiotietojen näyttäminen
Näytä järjestelmäsi mallinumero ja versiotiedot.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Tietoja puhelimesta nähdäksesi mallinumero, versionumero, EMUI-versio ja
Android-versio.

IMEI-koodin näyttäminen
Kaikilla puhelimilla on yksikäsitteinen 15-numeroinen IMEI-koodi, jota voit käyttää laitteesi
aitouden varmistamiseen.

1
2

Avaa

Asetukset.

Näytä IMEI koskettamalla Tietoja puhelimesta.
Kaksois-SIM-puhelimissa on kaksi IMEI-koodia.

Puhelimen teknisten tietojen tarkasteleminen
Katso puhelimen tekniset tiedot muutaman yksinkertaisen vaiheen avulla. Voit tarkastella tietoja
suorittimesta, muistista näytön tarkkuudesta yms.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Tietoja puhelimesta. Näytä tietoja suorittimesta, RAM-muistista, sisäisestä
tallennustilasta, näytön tarkkuudesta, yms. pyyhkäisemällä näytössä ylös tai alas.

Esteettömyysominaisuudet
Tietoja TalkBackista
TalkBack on esteettömyysominaisuus, joka antaa äänikehotteita ja otsikkoja auttaakseen näköja kuulovammaisia käyttäjiä käyttämään laitteitaan.

TalkBackin käyttöön ottaminen
TalkBack on esteettömyysominaisuus, joka on suunniteltu näkö- ja kuulovammaisille käyttäjille.
Se antaa puhekehotteita ja otsikkoja auttaakseen puhelimen käytössä. Kun TalkBack on
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käytössä, puhelin antaa puhekehotteita kaikelle koskettamalla, valitsemallesi tai
käyttöönottamallesi sisällölle.
Puhekehotteet eivät ole käytettävissä kaikilla kielillä. Jos kielesi ei ole käytettävissä, voit
ladata kolmannen osapuolen puhesynteesimoottorin. Saadaksesi lisätietoja, katso Teksti
puheeksi (TTS) lähtö.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > TalkBack.
Kytke päälle TalkBack ja kosketa OK.
Puhuttu opetusohjelma käynnistyy automaattisesti, kun TalkBack otetaan käyttöön
ensimmäisen kerran. Toistaaksesi opetusohjelman kosketa

käyttääksesi kohdetta

TalkBack-asetukset, ja valitse sitten opetusohjelma.

4

Kosketa

ja valitse Kosketuksella tutkiminen. Ottaaksesi käyttöön äänikehotteen

sisällölle, jota kosketat, ota käyttöön Kosketuksella tutkiminen.
Poista TalkBack käytöstä: Kosketa ja pidä pohjassa näyttöä kolme sekuntia, samalla kun
pidät virtanäppäintä painettuna.

Puhelimen hallinta TalkBack-toiminnolla
Kun TalkBack on otettu käyttöön, käytä eleitä seuraavilla tavoilla:
Selaa näyttöä: Pyyhkäise näyttöä kahdella sormella (yhden sijasta). Selaa valikkoluetteloa
pyyhkäisemällä ylös tai alas kahdella sormella. Siirry näytöstä toiseen pyyhkäisemällä
vasemmalle tai oikealle.

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

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

TalkBack-asetusten määrittäminen
TalkBack-asetukset voidaan mukauttaa tarpeittesi mukaisesti.

1

Avaa

2
3

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > TalkBack >

Asetukset.
.

Voit säätää palautteen äänenvoimakkuutta ja puhepalauteasetuksia sekä ohjauseleitä, ja
muuta.

Otsikot
Puheohjeiden lisäksi TalkBack näyttää tekstityksen kuulovammaisille käyttäjille.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > Kuvatekstit
Kytke päälle Kuvatekstit ja määritä sitten kieli, kirjasinkoko ja kuvatekstin tyyli.

Suurennuseleet
Lähennä tiettyä aluetta käyttämällä suurennuseleitä.
Näppäimistöä tai navigointipalkkia ei voi suurentaa.

1

Avaa

Asetukset.
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2
3

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys > Suurennuseleet.
Kytke kytkin Suurennuseleet päälle.
l

Lähennä: Kosketa näyttöä kolme kertaa nopeasti peräkkäin lähentääksesi. Kosketa
näyttöä uudelleen kolme kertaa palataksesi loitommalle. Poistaaksesi käytöstä
Suurennuseleet, kytke Suurennuseleet-kytkin pois päältä.

l

Selaa suurennettua aluetta: Pyyhkäise näytöllä kahdella sormella.

l

Säädä zoomia: Voit lähentää levittämällä sormiasi näytöllä. Loitontaaksesi nipistä kahta tai
useampaa sormea yhteen näytöllä.

l

Lähennä väliaikaisesti: Kosketa näyttöä kolme kertaa nopeasti peräkkäin ja pidä sitten
sormeasi näytöllä. Pyyhkäise selataksesi suurennettua aluetta. Voit loitontaa nostamalla
sormet pois näytöstä.
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Puhelun päättäminen virtapainikkeella

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys ja kytke päälle Virtapainike katkaisee
puhelun.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, lopeta puhelu painamalla virtapainiketta.

Salasanan puhekehotteet
Tämä ominaisuus antaa puhepalautetta näkövammaisille käyttäjille. Kun kirjoitat salasanan,
puhelin lukee kirjoittamasi kirjaimet ja numerot ääneen. Teksti puheeksi (TTS) lähtö vaatii, että
TalkBack on käytössä.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys ja kytke päälle Puhu salasanat.
Kun tämä ominaisuus on pois käytöstä, salasanan äänikehotteet toistetaan vain, kun
kuulokkeet on kytketty.

Teksti puheeksi (TTS) lähtö
Tämä ominaisuus muuntaa tekstin puheeksi näkövammaisille käyttäjille. Teksti puheeksi (TTS)
lähtö vaatii, että TalkBack on käytössä.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys. Kytke päälle Tekstistä puheeksi toisto ja valitse sitten haluttu puhesynteesimoottori ja puheen nopeus.

Kosketa ja pidä pohjassa -viiveen määrittäminen
Säädä aikaa, joka puhelimelta kuluu vastata koskettamiseen ja pohjassa pitämiseen.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys ja valitse Pitkäkestoisen
kosketuksen viive.

3

Valitse Lyhyt, Keskipitkä tai Pitkä tarpeen mukaan.

159

Järjestelmän ominaisuudet ja Asetukset

Värinkorjaus
Värinkorjaustila säätää värejä, jotta käyttäjien, joilla on heikentynyt värinäkö, olisi helpompi
erottaa näytön eri osat.
Ota tämä tila käyttöön varoen, sillä se voi vaikuttaa puhelimen suorituskykyyn.

1
2
3

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys ja valitse Värikorjaus.
Kytke päälle Värikorjaus ja valitse Korjaustila.

Kosketa vaihdellaksesi
automaattista näytön
kirkkautta

Ota käyttöön esteettömyysominaisuuksien pikakuvakkeet
Käytä virtapainiketta ottaaksesi esteettömyysominaisuuksia nopeasti käyttöön.

1
2

Avaa

Asetukset.

Kosketa Wi-Fi:n lisäasetukset > Helppokäyttöisyys ja valitse Esteettömyystilan
pikakuvake.

3

Kytke päälle Esteettömyystilan pikakuvake. Voit ottaa käyttöön esteettömyysominaisuuksia
kahdella tavalla:
l

a

Pidä virtanäppäintä pohjassa kunnes kuulet vahvistusäänen tai puhelimesi värisee.

b

Kosketa ja pidä pohjassa näyttöä kahdella sormella, kunnes kuulet vahvistusäänen.
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Avun saaminen
Lue puhelimen mukana tullut pika-aloitusopas.
Lue lailliset tiedot koskettamalla Asetukset > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot.
Lisätietoja on osoitteessa http://consumer.huawei.com.
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Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva
Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen laitteessasi voi
aiheuttaa henkilökohtaisten tietojesi katoamisen tai sen, että muut pääsevät käsiksi niihin. Käytä
seuraavia toimenpiteitä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen:
l

Estä luvaton käyttö laittamalla laite turvalliseen paikkaan.

l

Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaan ja aseta salasana tai avauskuvio.

l

Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM-korttiisi, muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista
henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset
tietosi vanhasta laitteesta.

l

Ota säännöllisesti varmuuskopiot muistikorttiisi tai laitteesi muistiin tallennetuista
henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta, muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset
tietosi vanhasta laitteesta.

l

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

l

Kun käytät laitetta Internetin selaamiseen, älä käy mahdollisesti vaarallisilla verkkosivustoilla,
jotta henkilökohtaisia tietojasi ei varastettaisi.

l

Jos käytät kannettavaa Wi-Fi-tukiaseman tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, aseta palveluille
salasanat, jotta ulkopuoliset eivät pääse niihin ilman lupaa. Poista tällaiset palvelut käytöstä,
kun niitä ei tarvita.

l

Asenna laitteen turvaohjelmisto ja tee virustarkistus säännöllisesti.

l

Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat peräisin luotettavasta lähteestä. Ladatut
kolmannen osapuolen sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta.

l

Asenna Huawein tai valtuutetun kolmannen osapuolen sovellusten toimittajien julkaisema
suojausohjelmisto tai korjaustiedostoja.

l

Laitteen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa
laitetta tai vaarantaa henkilökohtaiset tietosi. Päivitykseen kannattaa käyttää laitteen onlinepäivitysominaisuutta tai ladata laitemallin viralliset päivityspaketit Huaweilta.

l

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

l

Eräät kolmannen osapuolen sovellusten tarjoajat voivat kerätä laitteen tunnistus- ja
vianmääritystietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamista varten.
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Huawei-puhelimissa on mukana joukko turvaominaisuuksia, jotta tietosi pysyvät suojattuna.
Lukitusnäytön tyyli ja

Määritä näytön lukitussalasana estääksesi puhelimesi luvaton käyttö.

salasana

Saadaksesi lisätietoja, katso Lukitusnäytön tyylin vaihtaminen.
Käytä sormenjälkeä näytön lukituksen avaamiseen, salattujen

Sormenjäljen tunnistus

tiedostojen avaamiseen, sovellusten avaamiseen ja turvallisten
maksujen tekemiseen. Saadaksesi lisätietoja, katso Sormenjäljen
tunnistaminen.

microSD-kortin
salaaminen

Salaa microSD-kortti, jos haluat estää datasi luvattoman käytön.
Salasana on annettava, kun microSD-kortti asetetaan toiseen
puhelimeen. Saadaksesi lisätietoja, katso microSD-kortin salaaminen.
Ota käyttöön SIM-lukitus estääksesi muita käyttämästä SIM-korttiasi.

SIM-kortin PIN-koodin Sinun on syötettävä SIM-korttisi PIN-koodi aina kun käynnistät
asettaminen

puhelimesi tai asetat SIM-korttisi toiseen puhelimeen. Saadaksesi
lisätietoja, katso SIM-kortin PIN-koodin asettaminen.

Roskapostiviestien
estäminen
Haitallisten URLosoitteiden
tunnistaminen
viesteistä
VPN:t

Käytä Phone Managerin häirinnänestosuodatinta ja mustaa listaa
estääksesi roskapuhelut ja viestit. Saadaksesi lisätietoja, katso
Roskapostiviestien estäminen.
Ota käyttöön URL-tunnistus saadaksesi varoituksia haitallisista URLosoitteista. Saadaksesi lisätietoja, katso Haitallisten URL-osoitteiden
tunnistaminen tekstiviesteistä.
Voit käyttää VPN:ää muodostaaksesi yhteyden yrityksesi verkkoon ja
sähköpostipalvelimeen. Saadaksesi lisätietoja, katso VPN:t.
Käytä Phone Managerin häirinnänestosuodatinta ja mustaa listaa

Häirinnänestosuodatin estääksesi roskapuhelut ja viestit. Saadaksesi lisätietoja, katso
Häirinnänestosuodatin.
Käytä Phone Managerin sovelluslukkoa lukitaksesi sovelluksia ja
Sovelluslukko

estääksesi luvaton käyttö. Sovelluslukon salasana tarvitaan lukittujen
sovellusten avaamiseksi. Saadaksesi lisätietoja, katso Sovellusten
salaaminen.
Käytä Phone Managerin tietojenhallintaominaisuutta seurataksesi

Datan käytön hallinta

mobiilidatan käyttöäsi. Mobiilidata poistetaan automaattisesti käytöstä,
kun ylität esiasetetun rajan, jotta estetään suurien dataveloitusten
syntyminen. Saadaksesi lisätietoja, katso Datan käytön hallinta.
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Virustutka

Käytä Phone Managerin virusskanneria haittaohjelmien poistamiseen.
Saadaksesi lisätietoja, katso Virustutka.
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Oikeudellinen huomautus
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään
tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua
kirjallista suostumusta.
Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huawein ja
mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa,
muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai
alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset
tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.
Tavaramerkit ja luvat
,

ja

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

tavaramerkkejä.
Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja
Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.
Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa
omaisuutta.
Huomautus
Osa tässä kuvatuista tuotteen ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta
ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai
niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien
toimesta.
Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.
Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä
ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.
Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus
Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai
sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien
osapuolten ohjelmistoille ja sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka
käyttävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden
toiminnoista tai suorituskyvystä.
Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan keskeyttää milloin
tahansa, eikä Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen
palveluntarjoajat tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin
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Oikeudellinen huomautus

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, GOODWILLSÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ,
OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI EI.
HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA
KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA
HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN
RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.
Tuontia ja vientiä koskevat säädökset
Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä.
Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen
viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien.
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Tämä opas on vain viitteellinen. Itse tuote, esimerkiksi sen väri, koko ja näytön asettelu,
voi olla erilainen. Mitkään tämän oppaan lausunnot, tiedot ja suositukset eivät anna
minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta.

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