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1.1 Näppäimet ja liitännät
Kuulokemikrofonin
Virtanäppäin
liitäntä
Äänenvoimakkuuden
lisäys/vähennys

Etukamera

Viimeaikaiset
sovellukset
-painike
Takaisin- Kotinäppäin
painike
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Takakamera
C

D

E

Takaisin-painike
• Valitse siirtyäksesi takaisin edelliseen ruutuun
tai sulkeaksesi dialogiruudun, valintaikkunan,
ilmoituspaneelin jne.
Kotipainike
• Koskettamalla voit palata Aloitusruutuun mistä
tahansa sovelluksesta tai näytöstä.
• Paina pitkään 1 palataksesi Google Assistantiin.
Voit saada apua, kuten suuntaopastusta ja
ravintolatietoja näytöllä havaitun sisällön
perusteella.
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Viimeaikaiset sovellukset -painike
• Kosketa nähdäksesi sovellukset, joissa olet
viimeksi käynyt.
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Virtapainike
• Paina: Lukitse näyttö / sytytä näytön valaistus.
• Paina jonkin aikaa: Näytä ponnahdusvalikko,
jossa ovat toiminnot Uudelleenkäynnistys /
Katkaise virta / Lentokonetila.
• Ota näyttökuva painamalla ja pitämällä
virtapainiketta ja Äänenvoimakkuus alas
-painiketta.
• Paina ja pidä painettuna Virta-näppäintä
ainakin
10
sekuntia
pakottaaksesi
uudelleenkäynnistyksen.
Äänenvoimakkuuspainikkeet
• Aseta puhelun äänen voimakkuus puhelun
aikana.
• Aseta median äänen voimakkuus kuunnellessasi
musiikkia tai videota tai suoratoistamalla
sisältöä.
• Säätää soittoäänen voimakkuutta.
• Mykistävät saapuvan puhelun soittoäänen.
• Käyttäessäsi
Kamera-sovellusta
paina
Äänenvoimakkuus ylös tai alas -painiketta
ottaaksesi valokuvan tai kosketa ja pidä
ottaaksesi useimpia valokuvia.
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1.2 Aloittaminen
1.2.1

Määrittäminen

Asenna tai irrota SIM-kortti tai microSD-kortti.

SIM
SD

Akun lataaminen

Suosittelemme lataamaan akun täyteen ( ). Latauksen
tila näkyy ruudulla näkyvänä prosenttilukuna.
Prosenttimäärä kasvaa tablet-laitteen latautuessa.
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 ähentääksesi virrankulutusta ja energiahukkaa
V
akun ollessa ladattu täyteen irrota laturi
pistorasiasta, kytke Wi-Fi, GPS, Bluetooth ja
taustasovellukset pois päältä, kun niitä ei käytetä,
lyhennä taustavalon käyttöaikaa tms.

1.2.2

Virran kytkeminen tablet-laitteeseen

Pidä painettuna Virtanäppäintä, kunnes tablet-laite
käynnistyy, avaa tarvittaessa sen lukitus (pyyhkäisy,
PIN-koodi, salasana tai kuvio), ja vahvista. Aloitusruutu
tulee näkyviin.
Jos et tiedä PIN-koodiasi tai olet unohtanut sen, ota
yhteyttä palveluntarjoajaasi. Varmista, että pidät PINkoodisi turvassa.

1.2.3

Tablet-laitteen sammuttaminen

Paina ja pidä Virta-näppäintä, kunnes valinnat tulevat
näkyviin, valitse sitten Katkaise virta.

1.3 Aloitusruutu
Voit tuoda usein käyttämäsi kohteet (sovellukset,
pikakuvakkeet,
kansiot
ja
pienoisohjelmat)
Aloitusruutuun ja siten käyttää niitä nopeasti. Siirry
Aloitusruutuun koskettamalla Aloitusruutu-näppäintä.
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2

3

1
4
5

1

Tilapalkki
• Tilan/ilmoitusten ilmaisimet
• Pyyhkäise alas avataksesi ilmoituspaneelin.

4

Google-hakupalkki
• Valitse 2 ja syötä tekstiä hakunäyttöön
• Valitse 3 ja puhu hakunäytölle

5

Suosikki-ruudun sovellukset
• Syötä sovellus.
• 
Paina pitkään siirtääksesi tai poistaaksesi
sovelluksia.

Kierrä näyttöä automaattisesti
Kosketa sovellusluettelossa Asetukset > Näyttö >
Käännä näyttö automaattisesti ottaaksesi toiminnon
käyttöön.
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1.3.1

Kosketusnäytön käyttäminen

Kosketa
Käynnistä sovellus koskettamalla sitä sormella.
Paina pitkään
Siirtyäksesi valitun kohteen vaihtoehtoihin, paina
kohdetta pitkään. Esimerkiksi valitse yhteystieto
Yhteystiedoista ja paina sitä pitkään, niin vaihtoehtojen
luettelo tulee näkyviin.
Vedä
Paina pitkään kohdetta ja vedä se toiseen paikkaan.
Liu'uta/Pyyhkäise
Liu'uta näyttöä vierittääksesi ylös ja alas sovelluksia,
kuvia, ja verkkosivuja. Voit liu'uttaa näyttöä myös
vaakasuunnassa.
Vetäise
Pyyhkäisyn kaltainen, mutta vetäisy on kevyempi ja
nopeampi liike.
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Kutista/Laajenna
Muuta näytön osan kokoa asettamalla kaksi sormea
näytön pinnalle ja siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan
tai kauemmas toisistaan.
Tabletti tukee myös zoomausta yhdellä sormella
Galleriassa. Kaksoiskosketa näyttöä kohdentaaksesi/
loitontaaksesi.
Kierrä
Muuta
näytön
katselusuuntaa
paremmaksi
automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi
kääntämällä tablet-laitetta sivusuuntaisesti.

1.3.2

Tilapalkki

Tilapalkissa näkyvät tablet-laitteen tila (oikealla) ja
ilmoitukset (vasemmalla).
Pyyhkäise alas tilapalkista nähdäksesi ilmoitukset
ja pyyhkäise alas uudelleen siirtyäksesi pikaasetuspaneeliin. Pyyhkäise ylös sulkeaksesi sen.
Ilmoituspaneeli
Pyyhkäise alas tilapalkki, jotta voit avata ilmoituspaneelin
ja lukea yksityiskohtaista tietoa.
11

Tyhjennä kaikki
ilmoitukset (jatkuvat
ilmoitukset eivät
tyhjenny)
Pika-asetuspaneeli
Pyyhkäise tilapalkkia kahdesti alaspäin siirtyäksesi pikaasetuspaneelin, jossa voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä toimintoja ja vaihtaa tilaa koskettamalla
kuvakkeita.
Avaa Asetukset
koskettamalla
nähdäksesi kaikki
asetukset.

1.3.3

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Voit suojata tablettisi ja yksityiset tietosi lukitsemalla
tabletin kuviolla, PIN-koodilla, salasanalla tms.
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Näytön lukituksen avaamisen kuvion luominen
• Kosketa aloitusnäytössä Asetukset > Turvallisuus >
Näytön lukitus.
• Määritä oma kuviosi.
Tablet-laitteen näytön lukitseminen
Jos tablettisi on käyttämättä tietyn aikaa, sen näyttö
lukittuu automaattisesti ja se siirtyy lepotilaan
säästääkseen virtaa. Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö
> Lepotila ja valitse näytön aikakatkaisuaika. Voit myös
manuaalisesti lukita näytön painamalla virtanäppäintä
kerran.
Tablet-laitteen näytön lukituksen avaaminen
Paina virtapainiketta kerran valaistaksesi näytön,
pyyhkäise ylös ja avaa näytön lukitus valitsemallasi
avaustavalla.
Jos olet valinnut pyyhkäisyn näytön lukitukseksi, voit
painaa virtapainiketta valaistaksesi näytön, ja sitten
pyyhkäistä ylös avataksesi näytön lukituksen.

Pyyhkäise ylös
avataksesi näytön
lukituksen
13

1.3.4

Aloitusruudun mukauttaminen

Lisääminen
Voit painaa kansiota, sovellusta tai widgetiä pitkään ja
vetää kohteen haluamaasi aloitusruutuun.
Paikan muuttaminen
Paina kohdetta pitkään ja vedä se haluttuun kohtaan,
ja vapauta se. Voit siirtää sekä Aloitusruudun että
Suosikki-ruudun kohteita. Kosketa näytön vasemmassa
tai oikeassa reunassa olevaa kuvaketta jonkin aikaa ja
vedä kohde toiseen Aloitusruutuun.
Poistaminen
Paina kohdetta pitkään ja vedä se Poista-kuvakkeen
päälle, ja vapauta se.
Kansioiden luominen
Voit järjestää Aloitusruudun tai Suosikki-ruudun
pikakuvakkeet tai sovellukset pinoamalla ne kansioon
päällekkäin. Voit muuttaa kansion nimeä avaamalla sen,
koskemalla kansion otsikkopalkkia ja syöttämällä uuden
nimen.
Taustakuvan mukauttaminen
Paina pitkään tyhjällä alueella Aloitusruudulla, kosketa
sitten Taustakuvat muokataksesi taustakuvaa.
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1.3.5

Pienoisohjelmat ja äskettäin käytetyt
sovellukset.

Käy läpi käyttöliittymäelementit
Paina pitkään Aloitusruudun tyhjällä alueella ja
kosketa sitten Pienoisohjelmat katsellaksesi kaikkia
pienoisohjelmia.
Kosketa valittua pienoisohjelmaa, ja vedä se halutulle
näytölle.
Katso viimeaikaisia käytettyjä sovelluksia.
Tarkastellaksesi äskettäin käytettyjä sovelluksia kosketa
Viimeaikaiset sovellukset -näppäintä
. Voit avata
haluamasi sovelluksen koskettamalla pikkukuvaa
ikkunassa.

Kosketa yhtä pikkukuvaa ja vedä sitä ylöspäin sulkeaksesi
sovelluksen.
Kosketa Tyhjennä kaikki -näppäintä näytön alaosassa
sulkeaksesi kaikki käynnissä olevat sovellukset.
15

1.3.6

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuuden näppäimien käyttö
Paina Äänenvoimakkuus-näppäintä säätääksesi
äänenvoimakkuutta. Voit aktivoida äänettömän tilan
painamalla Äänenvoimakkuus alas -painiketta, kunnes
tabletti on hiljaa.
Asetukset-valikon käyttö
Kosketa aloitusnäytössä Asetukset > Ääni säätääksesi
soittoäänen, median, ilmoitusten, hälytysten jne.
äänenvoimakkuuden.
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2

Tekstin syöttö

2.1 Näyttönäppäimistön käyttö
Näytöllä näkyvän näppäimistön asetukset
Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja
syöttötapa > Virtuaalinäppäimistö ja kosketa haluamaasi
näppäimistöä, jolloin saataville tulee sarja asetuksia.
Säädä näytöllä olevan näppäimistön suunta
Voit muuttaa näyttönäppäimistön suuntaa kääntämällä
tablet-laitteen vaaka- tai pystyasentoon. Voit säätää
sitä muuttamalla asetuksia (kosketa Asetukset > Näyttö
> Käännä näyttö automaattisesti).

2.1.1

Gboard
1

1

3
4

2

1

S
 yötä tekstiä tai numeroita.

2

P
 itkä painallus valitsee symboleita.
17

3

V
 alitse ”abc/Abc”-tilojen välillä. Vaihda ”ABC”-tilaan
painamalla kaksi kertaa nopeasti.

4

V
 aihda symboli- ja numeronäppäimistön välillä.

2.2 Tekstin muokkaaminen
Voit muokata syöttämääsi tekstiä
• Pitkä painallus tai kaksoisnapsautus teksteissä, joita
haluat muokata.
• Voit muuttaa valittua tekstiä vetämällä välilehtiä.
• Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: Leikkaa,
Kopioi, Jaa ja Valitse kaikki.
• Jos olet aiemmin leikannut tai kopioinut tekstiä,
kosketa välilehteä näyttääksesi valinnan Liitä, jolla
voit liittää tekstin sen hetkiseen kohtaan.

18

3

Puhelin, puhelulokit ja
yhteystiedot ...................................

3.1 Puhelin
3.1.1

Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun valitsemalla kohdan
alustasta.

Suosikit-

6

3

1
4

5

2

1

P
 uheluloki

2

Y
 hteystiedot

3

K
 osketa katsellaksesi yhteystiedon tietoja. Voit
myös muokata, poistaa, jakaa yhteystiedot, tai
lähettää viestin yhteystiedolle.

4

N
 äytä valintanäppäimistö

5

Suosikit
19

6

Soita esitarkastettuun numeroon.
Tee pitkä painallus
siirtyäksesi
vastaajaan

Syötä haluamasi numero näppäimistöltä ja kosketa
soittaaksesi puhelun tai valitse yhteystieto Yhteystiedottai Puhelulokit-luettelosta vetämällä tai koskettamalla
.
välilehtiä, ja soita sitten puhelu koskettamalla
Syöttämäsi numero voidaan tallentaa yhteyshenkilöihin
tai
koskemalla Luo uusi yhteyshenkilö -kuvaketta
.
Lisää yhteyshenkilöihin -kuvaketta
Jos teit virheen, voit poistaa väärät numerot koskemalla
.
Voit lopettaa puhelun koskemalla

.

Ulkomaanpuhelu
Valitaksesi kansainvälisen puhelun, suorita pitkä
painallus syöttääksesi “+”, syötä sitten kansainvälinen
maakoodi jota seuraa täysi puhelinnumero ja koske
.
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Hätäpuhelu
Jos tablet-laitteessa on verkkoyhteys, valitse
soittaaksesi hätäpuhelun.
hätänumero ja kosketa
Tämä toimii jopa ilman SIM-korttia ja syöttämättä PINtunnusta.

3.1.2

Puheluun vastaaminen tai puhelun
hylkääminen

Kun saat puhelun, puheluikkuna näkyy näytön
yläreunassa. Valitse HYLKÄÄ ohittaaksesi puhelun tai
VASTAA vastataksesi puheluun. Kosketa puheluikkunaa
avataksesi Puhelin-soittoikkunan.
21

Puhelin-soittoikkunassa:
-kuvaketta ylös.
• Vastaa pyyhkäisemällä
• Pyyhkäise
-kuvaketta alaspäin hylätäksesi
puhelun.
• Kosketa
hylätäksesi puhelun lähettämällä
valmisviestin.

3.1.3

Vastaajaan soitto

Verkko tarjoaa vastaajapalvelun vastaamattomien
puhelujen välttämiseksi. Se toimii vastaajan tavoin,
johon voit olla yhteydessä milloin vain.
Käyttääksesi vastaajaa, paina pitkään .
Kun saat viestin vastaajaan, uuden vastaajaviestin kuvake
tulee näkyviin Tilapalkkiin. Avaa ilmoituspaneeli ja
kosketa Uusi vastaajaviesti.

3.1.4

Puhelimeen puhuminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana
äänenvoimakkuuspainikkeen avulla.

22

P
 äättää nykyisen puhelun.
Lisää uusi puhelu koskettamalla.
N
 äytä numeronäppäimistö.
Kosketa asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon.
Kosketa avataksesi kaiuttimen.
Kosketa kerran mykistääksesi nykyisen puhelun.
Kosketa tätä kuvaketta uudelleen poistaaksesi
mykistyksen.

3.1.5

Useiden puheluiden hallinta

Tällä tablet-laitteella voit käsitellä useita puheluita
samanaikaisesti.
Vaihda puheluita
Kun hyväksyt kaksi puhelua, kosketa
vaihtaaksesi
kahden linjan välillä. Nykyinen puhelu laitetaan pitoon.
23

Neuvottelupuhelut (1)
Voit muodostaa neuvottelupuhelut seuraavasti:
• Aseta puhelu neuvottelupuhelun ensimmäiselle
osallistujalle.
• Lisää uusi puhelu koskettamalla
.
• Syötä sen henkilön puhelinnumero, jonka haluat
lisätä neuvotteluun, ja kosketa
. Voit myös lisätä
osallistujat Puhelulokeista tai Yhteystiedoista.
.
• Aloita neuvottelupuhelu koskettamalla
• Kosketa
päättääksesi neuvottelupuhelun ja
katkaistaksesi kaikkien soittajien puhelut.

3.1.6

Puhelimen asetukset

Kosketa kohtaa puhelunäytössä ja sitten Asetukset
määrittääksesi puhelimen ja yhteyshenkilöt.

3.2 Puheluloki
Pääset puhelulokiin koskettamalla
Puhelin-näytössä,
jolloin näkyviin tulevat vastaamattomat puhelut,
soitetut puhelut ja saapuneet puhelut.

3.3 Yhteystiedot.............................................
Yhteystiedot-ominaisuudella voit ottaa nopeasti ja
helposti yhteyden saamaasi henkilöön.
(1)

Verkkotoimittajastasi riippuen.
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Voit katsella ja luoda yhteystietoja tabletissa ja
synkronoida ne Gmail-yhteystietojen ja muiden
sovellusten kanssa.

3.3.1

Tarkastele yhteystietojasi

Voit esittää yhteystietosi
sovelluskansiossa.

koskettamalla
2
3

1

4

1

N
 äytä yhteyshenkilöluettelon valintavalikon

2

K
 osketa hakeaksesi yhteyshenkilöistä

3

Paina pitkään valitaksesi poistettavat yhteystiedot

4

L
 isää uusi yhteyshenkilö
Poistetut yhteyshenkilöt poistetaan myös muista
tablet-laitteen sovelluksista ja verkosta, kun
seuraavan kerran synkronisoit tablet-laitteesi.
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3.3.2

Yhteystiedon lisääminen

Kosketa
yhteystietoluettelossa luodaksesi uuden
yhteystiedon.
Sinun on annettava yhteystiedon nimi ja muut
yhteystiedot. Vieritä näytöllä ylös ja alas siirtyäksesi
yhdeltä kentältä toiselle.
1
3
2

1

 un olet valmis, kosketa tätä kuvaketta tallentaaksesi
K
muutoksesi

2

V
 alitse kuva tai ota kuva yhteyshenkilöä varten

3

K
 osketa avataksesi saatavilla olevat merkinnät

Lisää suosikkeihin / Poista suosikeista (1)
Lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin, voit koskettaa
yhteystietoa avataksesi yhteystiedon tiedot ja sitten
koskettaa
lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin.

(1)

Vain tablet-laitteen yhteyshenkilöt ja tilin yhteyshenkilöt
voidaan lisätä suosikkeihin.
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Poistaaksesi yhteystiedon suosikeista, koske
yhteystietonäytöllä.

3.3.3

Yhteystietojesi muokkaus

Muokataksesi yhteystietoja,
yhteystietojen näytöllä.

kosketa

Kun olet valmis, tallenna tiedot koskettamalla kohtaa
Tallenna.

3.3.4 Yhteystietojen tuominen, vieminen ja
jakaminen

Tällä tabletilla voit tuoda yhteystietoja sisäisestä
muistista tablettiin ja viedä tabletin yhteystietoja .vcftiedostona jaettavaksi muiden kanssa.
Yhteystietojen tuonti:
avataksesi
Napauta Yhteystiedot-näytössä
asetusvalikon. Napauta Asetukset > Tuo ja valitse
yhteystietojen tuonti SIM-kortilta tai .vcf-tiedostosta
sisäiseen muistiin.
Yhteystietojen vieminen ja jakaminen:
avataksesi
Napauta Yhteystiedot-näytössä
asetusvalikon. Kosketa Asetukset > vie > TALLENNA.
Yhteystiedot viedään .vcf-tiedostoon. Voit vaihtaa .vcftiedoston nimen ennen tallentamista.
27

Voit jakaa vähintään yhden yhteystiedon muiden kanssa
lähettämällä heille yhteystiedon vCard-muodossa
Bluetoothin tai Gmailin kautta.
Kosketa j apidä yhteystietoa, jonka haluat jakaa, kosketa
Jaa ja valitse sitten toiminnossa
yhteystietonäytössä
käytettävä sovellus.

3.3.5

Yhteystietojen näyttö

Kosketa
ja
sitten
Asetukset, valitse
Järjestelyperuste > Etunimi tai Sukunimi järjestelläksesi
yhteystietoluettelon. Voit myös esittää yhteystietojen
nimet Etunimi ensin tai Sukunimi ensin Nimen muoto
-valikosta.

3.3.6

Useilla eri tileillä olevien yhteystietojen
synkronoiminen

Yhteystiedot tai muut tiedot voidaan synkronoida
useiden tilien kesken sen mukaan, mitä sovelluksia
tablet-laitteeseen on asennettu.
yhteystietoluettelosta
Voit lisätä tilin koskettamalla
ja koskettamalla sitten Asetukset > Tilit. Voit myös
valita aloitusnäytössä Asetukset > Tilit > Lisää tili.
Sinun on valittava lisättävä tilityyppi, kuten DUO,
Exchange tai Google.
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Kuten muidenkin tilityyppien asetusten kanssa,
sinun tulee syöttää yksityiskohtaiset tiedot, kuten
käyttäjänimi, salasana, jne.
Voit poistaa tilin ja kaikki liitetyt tiedot tablet-laitteelta.
Kosketa poistettavaa tiliä > valitse POISTA TILI.
Automaattinen synkronointi
Valitse Tilit-näytöstä Synkronoi tiedot automaattisesti.
Kun toiminto on käytössä, kaikki tablet-laitteessa tai
verkossa olevien tietojen muutokset synkronoidaan
automaattisesti molempiin.
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4

Viestintä....................................

4.1 Kirjoita uusi viesti
Voit luoda, muokata ja vastaanottaa teksti- ja
multimediaviestejä tässä tablet-laitteessa.
.

Siirry viesteihin koskettamalla
Kosketa viestiluettelonäytössä
teksti- tai multimediaviestejä.

kirjoittaaksesi

2
1
3

1

Lähetä tekstiviesti

2

 osketa lisätäksesi hymiöitä, liittääksesi sijainnin tai
K
audio- tai videotiedostoja.
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Tekstiviestin lähettäminen
Voit lisätä vastaanottajia syöttämällä vastaanottajan
nimen tai puhelinnumeron Vastaanottaja-riville
ja koskettamalla sitten syöttämääsi numeroa
vahvistaaksesi. Kosketa Tekstiviesti-riviä ja kirjoita
viestin teksti. Kun olet valmis, lähetä tekstiviesti
koskemalla .
rikoismerkit lisäävät myös tekstiviestin kokoa.
E
Tämä voi aiheuttaa sen, että vastaanottajalle
lähetetään useita tekstiviestejä.
Multimediaviestin lähettäminen
MMS:llä voit lähettää videoleikkeitä, kuvia, valokuvia,
yhteystietoja, dioja ja ääniä toiseen, yhteensopivaan
matkapuhelimeen ja sähköpostiosoitteeseen.
Tekstiviesti
muunnetaan
automaattisesti
multimediaviestiksi, kun mediatiedostoja (kuvia,
videoita, ääntä jne.) lisätään tai siihen lisätään aihe tai
sähköpostiosoite.
Kun haluat lähettää multimediaviestin, syötä
vastaanottajan puhelinnumero Vastaanottaja-riville ja
kosketa syöttämääsi numeroa vahvistaaksesi. Kosketa
Tekstiviesti-riviä syöttääksesi viestin tekstin.
Koske

liittääksesi kuvan, videon, äänen, jne.
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Kun olet valmis,
multimediaviestin.

kosketa

lähettääksesi

4.2 Hallinnoi viestejä
Kun uusi viesti saapuu, kuvake
tulee näkyviin
Tilapalkkiin. Vedä alas tilapalkkia avataksesi
ilmoituspaneelin. Voit avata uuden viestin ja lukea sen
koskettamalla sitä. Voit myös avata Viestisovelluksen ja
koskettaa viestiä avataksesi sen.
Viestit näkyvät keskusteluna.
Kosketa viestiin siirtyäksesi viestin muokkausnäytölle:

• Kosketa

soittaaksesi numeroon;

Muokkaa viestiasetuksia valitsemalla
viestiluettelonäytöstä Asetukset.
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ja sen jälkeen

5

Kalenteri, kello ja laskin........

5.1 Kalenteri
Käytä Kalenteria pitääksesi kirjaa tärkeistä kokouksista,
tapaamisista, jne.
Voit katsella kalenteria ja luoda tapahtumia avaamalla
Google-sovellukset-kansion
aloitusnäytöstä
ja
koskettamalla sitten Kalenteri.

5.1.1

Monitilanäkymä

Voit näyttää kalenterin aikataulun, päivän, viikon tai
kuukauden perusteella. Kosketa kohtaa
valitaksesi.

5.1.2

Luodaksesi uusia tapahtumia

Voit lisätä uusia tapahtumia mistä tahansa
Kalenterinäkymästä.
• Kosketa .
• Täydennä kaikki vaaditut tiedot tälle uudelle
tapahtumalle. Jos se on koko päivän kestävä
tapahtuma, voit valita Koko päivä.
• Kutsu vieraita tapahtumaan. Syötä pilkuilla erotettuna
niiden vieraiden sähköpostiosoitteet, jotka haluat
kutsua. Vieraat saavat kutsun Kalenterista ja
Sähköpostista.
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• Kun olet valmis, kosketa Tallenna näytön yläreunassa.
Voit luoda tapahtuman nopeasti viikkonäkymänäytössä
koskettamalla tyhjää kohtaa ja valitsemalla kohdealueen,
. Kosketa sitten kuvaketta
joka muuttuu muotoon
luodaksesi uuden tapahtuman.

5.1.3

Poistaaksesi tai muokataksesi
tapahtumaa

Voit poistaa tai muokata tapahtumaa koskettamalla
tapahtumaa, jolloin pääset sen tietonäyttöön. Kosketa
kohtaa
muokataksesi tapahtumaa tai kohtaa
ja
sitten Poista poistaaksesi sen.

5.1.4

Tapahtumamuistutus

Jos tapahtumalle on asetettu muistutus, tulevan
tapahtuman kuvake
tulee näkyviin tilapalkilla
ilmoituksena kun muistutusaika saapuu.
Kosketa ja vedä alas tilapalkkia avataksesi
ilmoituspaneelin. Kosketa sitten tapahtuman nimeä
tarkastellaksesi kalenterin ilmoitusluetteloa.
Kosketa Takaisin-painiketta pitääksesi odottavat
muistutukset tilapalkissa ja ilmoituspaneelissa.
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5.2 Kello
Tabletissasi on kiinteä kello. Pyyhkäise ylöspäin
aloitusnäytössä ja kosketa Kello.

5.2.1

Kello

Voit avata maailmankellon koskettamalla
näytöllä.
lisätäksesi aikavyöhykkeen.

Kosketa

5.2.2

Aika-

Hälytys
siirtyäksesi Herätys-

Kosketa Kello-näytössä
näyttöön.
Kytke päälle
Kosketa kohtaa

ottaaksesi hälytyksen käyttöön.
lisätäksesi uuden hälytyksen:

Kosketa olemassa olevaa hälytystä
hälytyksen muokkausnäytölle.
Kosketa kohtaa

siirtyäksesi

poistaaksesi valitun hälytyksen.
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5.2.3

Ajastin

Kosketa Kello-näytössä

siirtyäksesi Ajastin-näyttöön.

• Syötä aika. Aika on kirjoitettava sekunnit, minuutit ja
tunnit -numerosarjana.
• Kosketa

käynnistääksesi laskennan.

Keskeytys/toisto

5.2.4

Sekuntikello
siirtyäksesi Sekuntikello-

Kosketa Kello-näytössä
näyttöön.
• Kosketa

käynnistääksesi sekuntikellon.

• Kosketa Kierros näyttääksesi ennätysluettelon
päivitetyn ajan perusteella.
pysäyttääksesi sekä kokonais- että
• Kosketa
kierrosajat. Nämä käynnistyvät uudelleen vasta, kun
.
kosketat
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• Kosketa Nollaa poistaaksesi tiedot.
• Kosketa Jaa jakaaksesi tiedot.

5.2.5

Säädä Kellon asetuksia

Kosketa kohtaa ja sitten Asetukset siirtyäksesi kellon
ja hälytysten asetuksiin.

5.3 Laskin
Ratkaistaksesi matemaattisia ongelmia laskimella
pyyhkäise ylös aloitusnäytössä ja kosketa Laskin.
On kaksi saatavana olevaa paneelia: Peruspaneeli ja
tai
vaihtaaksesi
Lisäasetukset-paneeli. Kosketa
paneelien välillä. Valitse jokin seuraavasta kahdesta
tavasta:

Kosketa

poistaaksesi kaikki kerralla.
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6

Multimediasovellukset..........

6.1 Kamera

Varmista ennen kameran käyttämistä, että poistit linssin
suojakannen välttääksesi sen vaikutusta kuvasi laatuun.
.
Ota kuva tai videota valitsemalla aloitusnäytöstä

2

3

1

4
1

V
 aihda etu- ja takakameran välillä

2

evitä sormia lähentääksesi tai nipistä sormia
L
loitontaaksesi.

3

T
 arkastele ottamiasi valokuvia tai videoita

4

O
 ta valokuva
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Valokuvan ottaminen
siepataksesi. Valokuva tallennetaan
Kosketa
ottaaksesi
automaattisesti. Voit myös painaa pitkään
kuvasarjan.
Videon kuvaaminen
Kosketa VIDEO vaihtaaksesi kameran tilan videoksi ja
kosketa sitten
aloittaaksesi videon kuvaamisen. Voit
myös koskettaa vasenta kuvaketta
ottaaksesi kuvan
videon kuvaamisen aikana.
Kosketa kohtaa
keskeyttääksesi videon tallentamisen
ja sitten
jatkaaksesi. Kosketa
pysäyttääksesi
tallennuksen. Video tallennetaan automaattisesti.

6.2 Valokuvat
Valokuvat mediasoittimena valokuvien katselua ja
videoiden toistoa varten. Lisäksi valittavanasi on joukko
kuvien ja videoiden käsittelyn lisätoimintoja.
Voit tarkastella ottamiasi kuvia pyyhkäisemällä
aloitusnäytössä ylöspäin ja valitsemalla sitten Valokuvat.
Valokuva ja videot ovat esitetään albumeittain.
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Valitse kuvia
jatkokäsittelyyn.

Kuvien kanssa työskentely
Etsi kuva, jota haluat käsitellä, ja kosketa sitä siirtyäksesi
koko näytön tilaan.
Jaa kuva koskettamalla
Kosketa

.

poistaaksesi tämän kuvan.

Kosketa ja valitse Käytä valitaksesi kuvan yhteystiedon
valokuvaksi tai taustakuvaksi.
Napauta

muokataksesi kuvaa tai videota.
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Erätoimenpide
Valokuvat-osiossa on monivalintatoiminto, jota voit
työskennellä kuvien/videoiden kanssa erissä.
Paina Valokuvat-näytössä pitkään kuvaa tai videota
aktivoidaksesi erätoimenpidetilan ja kosketa sitten
videoita/kuvia, joiden kanssa haluat työskennellä.
poistaaksesi valitut tiedostot. Kosketa
Kosketa
jakaaksesi valitut tiedostot.
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7

Muu

7.1 Tukikeskus
Tukikeskus antaa sinulle lisätietoja koskien tärkeitä
usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ), käyttöohjeita,
vikatiloja, jne. Voit myös toimittaa palautekommenttisi
meille sen välityksellä.

7.2 Muut sovellukset (1)
Tämän osan aiemmat sovellukset on esiasennettu tabletlaitteeseesi. Lukeaksesi lyhyen esittelyn esiasennetuista
kolmansien osapuolien sovelluksista katso tabletlaitteen mukana toimitettu lehtinen. Voit ladata ja
asentaa muita 3. osapuolten sovelluksia Google Play
Store -sovelluksen avulla.

(1)

Sovelluksen saatavuus riippuu maasta ja operaattorista.
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8

Google-sovellukset.............

Google-sovellukset ovat esiasennettuja tabletlaitteellesi parantamaan työn tehokkuutta ja tukemaan
elämästä nauttimista.
Tämä käyttöopas esittelee sovellukset yksi kerrallaan.
Saadaksesi tietoosi yksityiskohtaiset ominaisuudet ja
sovellettavat käyttöoppaat, ks. liitännäisiä verkkosivuja
tai sovelluksissa esillä olevia esittelytietoja.
Sinulle suositellaan rekisteröintiä Google-tilisi kautta
voidaksesi hyödyntää kaikkia toimintoja.

8.1 Chrome
Web-selain, jolla voit surffata internetissä.
Kirjanmerkkisi, selaushistoria, ja asetukset kaikissa
laitteissa, joissa selain on asennettuna voidaan
synkronoida Google-tilisi kanssa.
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8.2 Gmail
Googlen verkkopohjaisena sähköpostipalveluna
Gmail on määritetty, kun määrität tablet-laitteesi
ensimmäisen kerran. Tämän sovelluksen avulla voit
lähettää ja vastaanottaa sähköposteja, hallinnoida niitä
merkintöjen avulla, arkistoida niitä jne. Sähköpostit
voidaan synkronoida automattisesti Gmail-tilisi kanssa.

8.3 Kartat
Google Maps tarjoaa satelliittikuvia, katukarttoja,
360° -panoraamanäkymiä kaduista, ajantasaista tietoa
liikenteen olosuhteista, ja reittien suunnittelua jalan,
autoa käyttäen, tai julkisella liikenteellä kulkemista
varten. Tällä sovelluksella voit selvittää oman
sijaintisi, etsiä paikkaa ja vastaanottaa ehdotettuja
reittisuunnitelmia matkojasi varten.

8.4 YouTube
YouTube on verkossa sijaitseva videonjaon sovellus,
jossa käyttäjät voivat ladata, tarkastella, ja jakaa
videoita. Saatavana oleva sisältö sisältää videoleikkeitä,
TV-leikkeitä, musiikkivideota, ja muita sisältöjä,
kuten videoblogeja, lyhyitä alkuperäisiä videoita, ja
koulutusvideoita. Se tukee suoratoistoa, jolla voit
aloittaa videoiden katselun välittömästi, kun ne alkavat
latautua internetistä.
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8.5 Play Store -sivusto
Toimii
virallisena
Android-käyttöjärjestelmän
sovelluskauppana, mahdollistaen käyttäjien selaavan
ja lataavan sovelluksia ja pelejä. Sovellukset ovat joko
ilmaisia tai maksullisia.
Etsi tarvitsemasi sovellus Play Store -sivustolta, lataa
se, ja noudata sitten asennusohjeita asentaaksesi
sovelluksen. Voit myös poistaa asennuksen, päivittää
sovelluksen, ja hallita latauksiasi.

8.6 Duo
Video-chat-mobiilisovellus.
Vahvistetuilla
puhelinnumeroilla käyttäjät voivat helposti soittaa
videopuheluita yhteystietoluettelonsa henkilöille.
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9

Asetukset..............................

Voit siirtyä asetuksiin pyyhkäisemällä aloitusnäytössä
ylös ja koskettamalla Asetukset.
Voit myös pyyhkäistä alas ilmoituspaneelista ja
koskettaa .

9.1
9.1.1

Verkko ja Internet
Wi-Fi

Voit muodostaa Internet-yhteyden, kun tablet-laite on
langattoman verkon käyttöalueella. Wi-Fi-toimintoa voi
käyttää tablet-laitteessa, vaikka siihen ei olisi asetettu
SIM-korttia.
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja yhdistäminen
langattomaan verkkoon
• Valitse Asetukset > Verkko ja Internet > Wi-Fi.
• Kytke päälle
.
• Kun Wi-Fi on kytketty päälle, luetellaan havaitut
Wi-Fi-verkot.
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• Kosketa Wi-Fi-verkkoa muodostaaksesi yhteyden
siihen. Jos valitsemasi verkko on suojattu, sinun on
annettava salasana tai muut tunnistetiedot (lisätietoja
saa verkko-operaattorilta). Kun olet valmis, kosketa
YHDISTÄ.
Lisätäksesi Wi-Fi-verkon
Kun Wi-Fi on päällä, voit lisätä uusia Wi-Fi-verkkoja
mieltymystesi mukaisesti.
• Kosketa Asetukset > Verkko ja Internet > Wi-Fi.
• Kosketa Lisää verkko.
• Syötä verkon nimi ja kaikki vaaditut verkkotiedot.
• Kosketa TALLENNA.
Unohtaaksesi Wi-Fi-verkon
Seuraavat askeleet estävät automaattisten yhteyksien
muodostamisen verkkoihin, joita et enää halua käyttää.
• Kytke päälle Wi-Fi, mikäli se ei vielä ole päällä.
• Kosketa Wi-Fi-näytöllä tallennetun verkon nimeä.
• Valitse avautuvassa valintaruudussa UNOHDA.
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9.1.2

Mobiiliverkko

Siirry kohtaan Asetukset > Verkko ja Internet >
Mobiiliverkko ottaaksesi käyttöön verkkovierailun,
asettaaksesi haluamasi verkon tyypin, tarkistaaksesi
käyttämäsi verkkoyhteyden tai luodaksesi uuden
tukiaseman jne.
Kun kytket tablet-laitteeseen virran ensimmäisen kerran
ja siinä on SIM-kortti, puhelin määrittää verkkopalvelun
automaattisesti: 2G, 3G tai 4G. Jos verkkoon ei ole
yhteyttä, voit ottaa mobiilidatan käyttöön kohdassa
Asetukset > Verkko ja Internet > Datan käyttö.

9.1.3

Tietojen käyttö

Datansäästäjä
Ota datansäästäjä käyttöön siirtymällä kohtaaan
Asetukset > Verkko ja Internet > Datankäyttö. Voit
vähentää datan käyttöä estämällä tiettyjä sovelluksia
lähettämästä tai vastaanottamasta dataa taustalla.
Mobiilitiedonsiirto
Jos
sinun
ei
tarvitse
lähettää
tietoja
matkapuhelinverkoissa, kytke Mobiilidata pois päältä
välttääksesi merkittäviä kustannuksia tietojen käytöstä
paikallisen palveluntarjoajan matkapuhelinverkoissa,
erityisesti, jos sinulla ei ole mobiilitiedonsiirron
sopimusta.
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Tietojen käyttöä mitataan tablet-laitteen ja
palveluntarjoajasi toimesta, ja ne saattavat tuottaa
eriäviä tuloksia.

9.1.4

Yhteyspiste ja jaettu yhteys

Jos haluat jakaa puhelimen datayhteyden USB:llä tai
Bluetoothilla, siirry kohtaan Asetukset > Verkko ja
Internet > Hotspot ja yhteyden jako aktivoidaksesi
nämä toiminnot.

9.1.5

VPN

Virtuaaliset yksityisverkot (VPN:t) mahdollistavat
resurssien liittämisen varmistettuun paikallisverkkoon
kyseisen verkon ulkopuolelta. VPN:t ovat yleensä
otettuja käyttöön yhtiöiden, koulujen ja muiden
instituutioiden toimesta, niin että näiden omistajat
voivat vierailla paikallisverkon resursseissa, kun eivät
ole kyseisen verkon sisäpuolella, tai kun yhteys on
muodostettu langattomaan verkkoon.
Lisätäksesi VPN:n
• Kosketa Asetukset > Verkko ja Internet > VPN ja
kosketa sitten .
• Noudata avautuvalla näytöllä y ohjeita määritelläksesi
kunkin osan VPN-asetuksista.
• Kosketa TALLENNA.
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VPN lisätään luetteloon VPN-asetusten näytöllä.
Ennen kuin lisäät VPN:n, sinun on määritettävä
tabletille näyttölukitus.
Muodostaaksesi/purkaaksesi VPN-yhteyden
Yhdistääksesi VPN:n:
• Kosketa Asetukset > Verkko ja Internet > VPN.
• Lisäämäsi VPN:t ovat luettelossa. Kosketa VPN:ää,
johon haluat muodostaa yhteyden.
• Syötä avautuvassa valintaruudussa kaikki pyydetyt
tunnistetiedot, ja kosketa MUODOSTA YHTEYS.
Katkaistaksesi yhteys VPN:ään:
• Kosketa VPN:ää, jonka yhteyden haluat katkaista.
Avautuvassa valintaruudussa kosketa KATKAISE
YHTEYS.
Muokataksesi/poistaaksesi VPN:n
Muokataksesi VPN:ää:
• Kosketa Asetukset > Verkko ja Internet > VPN.
• Lisäämäsi VPN:t ovat luettelossa. Kosketa kuvaketta
sen VPN:n vieressä, jota haluat muokata.
• Muokkauksen jälkeen, kosketa TALLENNA.
Poistaaksesi VPN:n
• Kosketa valitsemasi VPN:n vierestä -kuvaketta ja
poista se koskettamalla sitten UNOHDA.
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9.1.6

Lentokonetila

Kytke päälle Lentokonetila
samanaikaisesti
poistaaksesi käytöstä kaikki langattomat yhteydet
mukaan lukien Wi-Fi, Bluetooth ja vielä lisää.

9.1.7

Yksityinen DNS

Kosketa valitaksesi yksityinen DNS-tila.
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9.2
9.2.1

Bluetooth- ja laiteyhteys
Bluetooth

Bluetooth
on
lyhyen
kantaman
langaton
viestintäteknologia, jota voit käyttää tietojen
vaihtamisessa, tai muodostaa yhteyden toisiin
Bluetooth‑laitteisiin erilaisia käyttötarkoituksia varten.
Kytkeäksesi Bluetoothin päälle
• Kosketa Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys >
Bluetooth.
• Kytke Bluetooth
päälle.
Laitteesi nimi ja muut saatavilla olevat laitteet näkyvät
näytöllä.
Laitteen nimeäminen uudelleen
• Kosketa Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys >
Bluetooth.
• Kosketa Laitteen nimi.
• Syötä nimi ja kosketa NIMEÄ UUDELLEEN
vahvistaaksesi.
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Tablet-laitteen
pariliittäminen/yhdistäminen
Bluetooth-laitteen kanssa
Vaihtaaksesi tietoja toisen laitteen kanssa, sinun tulee
kytkeä Bluetooth päälle ja muodostaa pariliitos tabletlaitteesi ja sen Bluetooth-laitteen välille, jonka kanssa
haluat vaihtaa tietoja.
• Kosketa Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys >
Bluetooth.
• Kosketa + Muodosta uusi laitepari.
• Kosketa luettelosta Bluetooth-laitetta, josta haluat
muodostaa laiteparin.
• Valintaruutu tulee näkyviin, kosketa PARIMUODOSTA
vahvistaaksesi.
• Jos pariliitoksen muodostaminen onnistui, tabletlaitteesi muodostaa yhteyden laitteeseen.
Pariliitoksen purkaminen Bluetooth-laitteesta
• Kosketa
sen laitteen vierestä, jonka pariliitoksen
haluat purkaa.
• Kosketa UNOHDA vahvistaaksesi.

9.2.2

Lähettäminen laitteeseen

Tällä toiminnolla voit lähettää tabletin sisältöä
televisioon ja muihin laitteisiin, jotka tukevat videota
Wi-Fi-yhteydellä.
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• Kosketa Asetukset > Bluetooth ja laiteyhteys >
Lähetä.
• Kosketa sen laitteen nimeä, johon haluat muodostaa
yhteyden.
Huomaa: laitteesi on oltava yhteydessä Wi-Fi-verkkoon
ennen tämän toiminnon käyttöä.

9.2.3

USB

USB-kaapelin avulla voit siirtää mediatiedostoja ja
muita tiedostoja sisäisestä muistista tietokoneeseen
ja päinvastoin. Kosketa Asetukset > Bluetooth ja
laiteyhteys > USB. Valitse Siirrä tiedostoja tai Siirrä
kuvia (PTP)

9.2.4

Tulostus

Kosketa Tulostus aktivoidaksesi tulostuspalvelut. Voit
valita oletustulostuspalvelusi tai Lisää palvelu.

9.3

Näyttö

Tässä valikossa, voit säätää näyttösi kirkkautta,
taustakuvaa, puhelimen lepotilan aikaa, kirjasimen
kokoa, jne.
Voit kääntää näytön sisällön, kun laitetta käännetään,
koskettamalla kohtaa Käännä näyttö automaattisesti.
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9.4 Aloitusnäyttö & taustakuvat
Tässä valikossa voit hallinnoida aloitusnäyttöä, vaihtaa
taustakuvan, mukauttaa aloitusnäytön asetuksia,
näyttää tai estää ilmoitukset lukitusnäytössä jne.

9.5

Ääni

Kosketa säätääksesi puheluiden ja ilmoitusten
soittoääniä, musiikkia ja muita ääniasetuksia.

9.6 Lisäominaisuudet
Tässä valikossa voit määrittää eleet nopealle ja kätevälle
käytölle.

9.7 Smart Manager
Älykäs hallinta varmistaa, että tabletti on huippukunnossa,
automaattisesti skannaamalla ja optimoimalla tietojen
käyttöä akun säästämiseksi, muistin hallinnoimiseksi
ja suojelemiseksi tietoturvauhilta. Voit myös jatkaa
optimointia manuaalisilla asetuksilla

9.8

Turvallisuus

• Näytön lukitus
Näytön lukitus Valitse jokin tapa, kuten Pyyhkäisy,
Kuvio, PIN tai Salasana avataksesi näytön lukituksen.
• Älylukko
55

Älylukko pitää laitteen lukituksen auki, kun se on
turvallisesti kädessäsi, ja lukittuna havaitessaan, että se
on laskettu alas.
• Muut
Voit myös määrittää laitteen valvojat, näytön
kiinnityksen jne. kohdassa Asetukset > Turvallisuus.

9.9

Sijainti

Aseta, sallitaanko sovelluksesi päästä laitteesi sijaintiin.
Voit asettaa mahdollistaa jatkuvan pääsyn tai vain kun
sovellus on käytössä.

9.10 Yksityisyys
Voit suojella yksityisyyttäsi määrittämällä, onko
sovelluksella lupa käyttää sijaintia, puhelulokeja,
yhteystietoja jne. Voit määrittää myös, näytetäänkö
salasanat, sekä valita toiminnot ja tiedot, jotka haluat
Googlen tallentavan.

9.11 Sovellukset
Kosketa katsellaksesi tietoja tablet-laitteeseesi
asennetuista sovelluksista, hallitaksesi niiden datan
käyttöä tai pakottaaksesi ne pysähtymään.
Sovelluksen Sovelluksen käyttöoikeudet -valikossa voit
antaa käyttöoikeuksia sovelluksille, kuten sallia sen
käyttää Kameraa, Yhteystietoja, Sijainta, jne.
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9.12 Tallennustila
Käytä näitä asetuksia seurataksesi tablet-laitteen
kokonaistilaa ja käytettävissä olevaa tilaa.

9.13 Tilit
Kosketa lisätäksesi, poistaaksesi ja hallitaksesi
sähköpostiasi ja muita tuettuja tilejä. Voit myös käyttää
näitä asetuksia ohjataksesi miten ja lähettävätkö,
vastaanottavatko, ja synkronoivatko kaikki sovellukset
tiedot aikatauluissaan, ja voivatko sovellukset
synkronoida käyttäjän tiedot automaattisesti.
Kosketa Lisää tili -kuvaketta lisätäksesi tilin valittua
sovellusta varten.

9.14 Digitaalinen hyvinvointi ja
käytönvalvonta
Tässä valikossa näet, kuinka paljon aikaa olet
viettänyt tabletin parissa ja kussakin sovelluksessa.
Voit mukauttaa tabletin käytön aikarajan, mikä tukee
terveellistä ja tasapainoista elämää. Lisäksi vanhemmat
voivat rajoittaa lastensa käyttöaikaa hallitakseen heidän
selailutottumuksiaan verkkosivulla.
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9.15 Google
Kosketa määrittääksesi Google-tilisi ja palveluiden
asetukset.

9.16 Esteettömyys
Käytä esteettömyyden asetuksia määrittääksesi
laitteeseen asennetut esteettömyyslaajennukset.

9.17 Järjestelmä
9.17.1 Tietoja tablet-laitteesta
Tämä sisältää sellaisia tietoja kuin laitteen tekniset
tiedot, oikeudelliset tiedot, mallityyppi, koontiversion
numero jne.

9.17.2 Kielet ja syöttö
Kosketa
määrittääksesi
kieliasetukset,
virtuaalinäppäimistön, oikeinkirjoituksen tarkistuksen,
osoittimen nopeuden jne.

9.17.3 Päivämäärä ja aika
Käytä Päivämäärä ja aika -asetuksia muokataksesi
haluamaasi päivämäärän ja ajan näyttötapaa.
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9.17.4 Varmuuskopiointi
Kytke päälle
varmuuskopioidaksesi tablet-laitteesi
asetukset ja muut sovellustiedot Googlen palvelimiin.
Jos vaihdat tabletin, varmuuskopioimasi asetukset ja
tiedot palautetaan uuteen laitteeseen, kun kirjaudut
Google-tilillesi.

9.17.5 Palauta
Kosketa nollataksesi Wi-Fi, mobiilidata, Bluetooth tai
nollataksesi sovellusasetukset tai poistaaksesi kaikki
tiedot.

9.17.6 Säädökset ja turvallisuus
Kosketa katsellaksesi tuotetietoja.
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10 Tablet-laitteen täysi

hyödyntäminen....................

10.1 FOTA-versiopäivitys
Käytä FOTA (Firmware Over The Air) -päivitystyökalua
päivittääksesi tablet-laitteesi ohjelmisto. Voit siirtyä
koskettamalla
sovellusluettelossa
päivityksiin
Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmäpäivitykset.
Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa TARKISTA
PÄIVITYKSET. Kun se on suoritettu, tabletti on
päivitetty uusimpaan ohjelmistoversioon.
Älä muuta oletustallennussijaintia FOTA-latauksen
tai ‑päivityksen aikana, jotta vältyt virheiltä oikeiden
päivityspakettien haussa.
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11 Lisävarusteet........................
Vakiovarusteet
1. Laturi
2. USB-kaapeli
3. Pika-aloitusopas
4. Tuotteen turvallisuustiedote
• Lisätarvikkeet vaihtelevat maittain.
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12 Vianmääritys........................
Ennen kuin otat yhteyttä huoltokeskukseen, käy läpi
seuraavat laitteesi vianmääritysohjeet:
• Parhaan toiminnan saamiseksi lataa akku täyteen.
• Parantaaksesi tablet-laitteesi suorituskykyä poista
siitä tarpeettomat tiedostot ja sovellukset.
• Päivitä tabletin ohjelmisto siirtymällä kohtaan
Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmäpäivitys.
• Nollaa tabletti kohdassa Poista kaikki tiedot
(tehdasasetusten palautus). Kosketa Asetukset
> Järjestelmä > Nollaa > Tehdasasetuksien
palauttaminen. Toinen tapa on pitää virtapainiketta
ja Äänenvoimakkuus ylös -painiketta painettuna
samaan aikaan, kun tabletti on sammutettu. Kaikki
tabletin tiedot menetetään peruuttamattomasti.
Suosittelemme vahvasti tabletin varmuuskopioimista
ennen nollaamista.
ja tarkista seuraavat asiat:
Tabletti ei käynnisty tai se on jumittunut
• Jos tablet-laite ei käynnisty, varmista akun
vähimmäisvaraus lataamalla sitä vähintään 20
minuuttia, ja yritä sitten käynnistystä uudelleen.
Kytke se sitten päälle uudelleen.
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• Jos tabletti joutuu silmukkaan käynnistysanimaation
aikana eikä käyttöliittymää voi käyttää, nollaa se
painamalla ja pitämällä virtapainiketta. Tämä poistaa
kolmannen osapuolen tiedostojen aiheuttamat
epänormaalit käyttöjärjestelmän käynnistysongelmat.
• Jos kumpikaan tapa ei toimi, nollaa tabletti painamalla
virtapainiketta ja Äänenvoimakkuus ylös -painiketta
samaan aikaan, valitsemalla kieli ja valitsemalla
sitten Pyyhi tiedot/Tehdasasetusten palautus. Paina
Äänenvoimakkuus-näppäintä valitaksesi ja paina
Virta-näppäintä vahvistaaksesi kukin valinta..
Tablet-laite ei ole reagoinut useaan minuuttiin
• Jos tabletti ei reagoi, sammuta se painamalla ja
pitämällä Virtapainiketta, kunnes se sammuu ja
käynnistyy uudelleen.
• Jos tablet-laitteessa on irrotettava akku, poista akku
ja aseta se takaisin paikoilleen, ja käynnistä sitten
tablet-laite uudelleen.
• Jos se edelleenkään ei toimi, tee tablet-laitteen
palautus.
Tablet-laitteen virta katkeaa itsestään
• Tarkista, että näyttö lukittuu, kun et käytä tablettia,
ja varmista, ettei virtapainiketta paineta vahingossa
näytön ollessa lukitsematta.
• Tarkista akun varaus.
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• Jos se edelleenkään ei toimi, tee tablet-laitteen
palautus tai päivitä ohjelmisto.
Tablet-laitetta ei voi ladata oikein
• Varmista, että käytät tabletin mukana toimitettua
TCL-laturia.
• Varmista, että akku on asetettu oikein, ja puhdista
akun kosketuspinnat, jos ne ovat likaisia. Akku on
asetettava ennen laturin liittämistä.
• Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkua
pidetään tyhjänä pitkään, akkulaturin ilmaisimen tulo
näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.
• Varmista, että lataat akun normaalissa lämpötilassa
(0 °C–40 °C).
• Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on
yhteensopiva.
Tablet-laite ei saa yhteyttä verkkoon, tai näytössä
näkyy ilmoitus ”Ei signaalia”
• Yritä verkkoon yhdistämistä siirtymällä toiseen
paikkaan.
• Tarkista verkon kattavuus operaattoriltasi.
• Varmista SIM-kortin kelvollisuus operaattoriltasi.
• Yritä luoda yhteys myöhemmin, jos verkko on
ylikuormittunut.
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Tablet-laite ei saa yhteyttä Internetiin
• Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on
käytettävissä.
• Tarkista tablet-laitteen Internet-yhteysasetukset.
• Varmista, että olet verkon kuuluvuusalueella.
• Yritä luoda yhteys myöhemmin toisesta paikasta.
Virheellinen SIM-kortti
• Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein päin.
• Varmista, ettei SIM-kortin mikropiiri ole
vahingoittunut.
• Varmista, että SIM-kortin palvelu on käytettävissä.
Tablet-laitteella ei voi soittaa puheluja
• Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron ja
koskettanut Soita.
• Ulkomaanpuheluissa tarkista maan numero ja
suuntanumero.
• Varmista, että tablet-laite on yhdistetty verkkoon,
ettei verkko ole ylikuormittunut ja että verkko on
saatavilla.
• Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi
puheaika, SIM-kortti voimassa).
• Varmista, ettet ole estänyt lähteviä puheluita.
• Varmista, ettei tablet-laite ole lentokonetilassa.
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Tablet-laite ei vastaanota saapuvia puheluja
• Varmista, että tablet-laitteeseen on kytketty virta, ja
että se on yhdistetty verkkoon (varmista, ettei verkko
ole ylikuormittunut ja että se on saatavilla).
• Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi
puheaika, SIM-kortti voimassa).
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonsiirtoa
saapuville puheluille.
• Varmista, ettet ole estänyt tiettyjä puheluja.
• Varmista, ettei tablet-laite ole lentokonetilassa.
Soittajan nimeä tai numeroa ei näy, kun puhelu saapuu
• Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää
kyseisen palvelun.
• Soittaja on piilottanut nimensä tai numeronsa.
Yhteystietoja ei löydy
• Varmista, ettei SIM-kortti ole rikkoutunut.
• Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
• Tuo kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot
tablet-laitteeseen.
Puhelujen äänenlaatu on heikko
• Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana
painamalla Äänenvoimakkuuspainiketta.
• Tarkista verkon voimakkuus. Siirry paikkaan, jossa
kenttä on voimakkaampi.
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• Varmista, ettei tablet-laitteen vastaanotin, liitäntä tai
kaiutin ole likaantunut.
Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää
• Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää
kyseisen palvelun.
• Varmista, että tämä toiminto ei vaadi TCLlisävarustetta.
Tablet-laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen
• Tarkista, että USB-portti ei ole rikki. Jos se ei toimi,
kokeile toista tietokoneesi USB-porttia.
• Varmista, että USB-ajurit on asennettu oikein.
• Jos käytät Windows-tietokonetta, niin varmista, että
se tukee MTP-tilaa. Jos käytät Mac-tietokonetta,
niin varmista, että asennat Android File Transfer
-ohjelmiston
osoitteesta www.android.com/
filetransfer/.
En voi ladata uusia tiedostoja
• Varmista, että tablet-laitteen sisäinen tallennustila
riittää lataamista varten.
• Valitse microSD-kortti ladattujen tiedostojen
tallennuspaikaksi.
• Tarkista tilaustilanteesi operaattoriltasi.
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Muut laitteet eivät löydä tablet-laitetta Bluetoothyhteydellä
• Varmista, että Bluetooth on käytössä ja tablet-laite
on muiden käyttäjien löydettävissä.
• Varmista, että kaksi tablet-laitetta ovat Bluetoothtoiminta-alueen sisäpuolella.
Akku tyhjenee liian nopeasti
• Varmista, että lataat akun täyteen (vähintään 240
minuuttia).
• Kun akku on vain osittain ladattu, akun varauksen
näyttö ei ehkä ole tarkka. Näyttö on tarkka vasta
vähintään 20 minuutin kuluttua laturin irrottamisesta.
• Säädä näytön kirkkaus haluamaksesi.
• Määritä uusien sähköpostiviestien automaattisen
tarkistuksen aikaväli mahdollisimman pitkäksi.
• Päivitä uutis- ja säätiedot manuaalisesti tai pidennä
niiden automaattisen päivityksen aikaväliä.
• Lopeta taustalla suoritettavat sovellukset, jos niitä ei
ole käytetty pitkään aikaan.
• Poista Bluetooth, Wi-Fi ja GPS käytöstä, kun et
tarvitse niitä.
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Tabletti kuumenee pelien pelaamisen, Internetin
selailun ja muiden monimutkaisten sovellusten käytön
aikana
• Tämä lämpeneminen on normaali seuraus siitä, että
suoritin käsittelee suuria tietomääriä. Yllä mainittujen
toimintojen päätyttyä tablet-laitteen lämpötila palaa
normaaliksi.
Tehdasasetusten palautuksen jälkeen en voi
käyttää tablet-laitettani antamatta Google-tilini
tunnistustietoja
• Kun palautus on suoritettu, sinun on annettava
sen Google-tilin tunnistustiedot, jota alun perin
käytettiin tablet-laitteessa.
• Jos et muista Google-tunnistustietojasi, tee Googletilin palautustoiminto.
• Jos et vieläkään pysty käyttämään tablet-laitettasi,
ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, mutta muista,
että takuu ei kata tätä korjausta.
Unohdin joitakin tablet-laitteen salasanoja / koodeja
/ avaimia
• Tee tehdasasetusten palautus.
• Jos et vieläkään pysty käyttämään tablet-laitettasi,
ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, mutta muista,
että takuu ei kata tätä korjausta.
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13 Tekniset tiedot.....................
Suoritin:
MT8788A
Alusta:
Android Q
Muisti:
9295G: (64 Gt ROM + 4 Gt RAM)
9295G1: (32 Gt ROM + 3 Gt RAM)
Mitat (P x L x S):
247,8 x 157,56 x 7,65 mm
Paino:
470g
Näyttö:
1200*2000 FHD
Verkko:
Wi-Fi
GPS:
GPS
Yhdistettävyys:
• Bluetooth BT5.0
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• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
• Audioliitäntä-USB
• USB Type C
Kamera:
• 8 megapikselin etukamera
• 13 megapikselin takakamera
Tuetut äänimuodot:
AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced
AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC) AMR-NB),
AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Tuetut videomuodot:
H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8,
VP9
Akku (1):
Kapasiteetti: 8000 mAh
Laajennustila:
microSD™ -muistikortti
(microSD-kortin saatavuus riippuu markkinoista)
Huomaa: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
(1)

Alkuperäiselle
akulle
on
suoritettu
tarkat
turvallisuustarkastukset, jotta voidaan täyttää
laatustandardit, ei-alkuperäisten akkujen käyttö voi olla
vaarallista.
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