
Lisätietoja puhelimen käyttämisestä on täydellisessä käyttöoppaassa, jonka voit ladata sivustolta tcl.com. 
Verkkosivustolla on sen lisäksi myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.
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Huomaa:

Tämä on 6102D-laitteen käyttöopas.

Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tiettyjä 
eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin tiettyjen 
palvelujen mukaan.

Ohje

Ks. seuraavat resurssit saadaksesi lisää tietoja koskien usein esitettyjä kysymyksiä 
(FAQ), ohjelmistoa ja palvelutietoja:

Usein esitettyjen kysymysten (FAQ) tarkastelu

Siirry osoitteeseen www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Sarjanumeron tai IMEI:n löytäminen laitteellasi

Voit nähdä sarjanumerosi tai kansainvälisen mobiililaitteen tunnisteen (IMEI) 
pakkausmateriaaleissa. Voit myös valita suoraan puhelimelta Asetukset >  
Järjestelmä > Tietoja puhelimesta > Status > IMEI-tiedot ja laitteen 
sarjanumero.

Takuuhuolto

Noudata ensin tämän oppaan ohjeita tai siirry osoitteeseen www.tcl.com/global/en/
service-support-mobile.html. Tarkista sitten palvelunumerot ja huoltopalveluiden 
tiedot osoitteesta www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-
center.html

Oikeudellisten tietojen tarkastelu

Siirry puhelimessasi kohtaan Asetukset > Järjestelmä > Puhelimen tiedot > 
Oikeudelliset tiedot.
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1 Perusasiat

1.1 Laitteen yleiskatsaus

Mikrofoni

Vastaanotin

USB Tyyppi-C

Kuulokemikrofonin liitäntä

Etukamera

Takaisin-painike

Koti näppäin

Kosketus näyttö

Viimeksi käytetyt 
sovellukset

KaiutinMikrofoni
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Takakamera

Salama
Virtapainike

SIM-kortin 
aukko/ 
microSD-
kortin aukko

Äänenvoimakkuu-
snäppäimet

Sormenjälkitunnistin

Takaisin-painike

•	 Koskettamalla voit palata edelliseen näyttöön tai sulkea esimerkiksi 
valintaikkunan, vaihtoehtojen valikon tai ilmoituspaneelin.

Kotinäppäin

•	 Koskettamalla voit palata Aloitusruutuun mistä tahansa sovelluksesta 
tai näytöstä.

•	 Koskettamalla jonkin aikaa voit käynnistää Google Assistantin. Voit 
saada apua, kuten suuntaopastusta ja ravintolatietoja näytöllä havaitun 
sisällön perusteella.

Viimeksi käytetyt sovellukset

•	 Kosketa nähdäksesi sovellukset, joita olet viimeksi käyttänyt

Virtapainike

•	 Paina: Lukitse näyttö / sytytä näytön valaistus.

•	 Paina jonkin aikaa: Näytä ponnahdusvalikko, jossa on vaihtoehdot 
Katkaise virta/Käynnistä uudelleen/Lentokonetila.

•	 Paina Virtanäppäintä Äänenvoimakkuuden vähennys -näppäintä ja 
pidä ne pohjassa ottaaksesi ruutukaappauksen.

•	 Paina ja pidä painettuna Virtanäppäintä ainakin 10 sekuntia 
pakottaaksesi uudelleenkäynnistyksen.

•	 Kaksoispaina Virtanäppäintä avataksesi kameran.

Äänenvoimakkuusnäppäimet 

•	 Puhelutilassa säätävät kuulokkeen tai kuulokemikrofonin 
äänenvoimakkuutta.

•	 Musiikki-, video tai suoratoistotilassa säätävät median 
äänenvoimakuutta.

•	 Yleistilassa säätävät median voimakkuutta.

•	 Mykistävät saapuvan puhelun soittoäänen.

•	 Paina kameran esikatselutilassa Äänenvoimakkuuden lisäys- tai 
vähennysnäppäintä ottaaksesi kuvan tai paina ja pidä painettuna 
ottaaksesi monta kuvaa peräjälkeen.
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1.2 Aloittaminen

Määrittäminen

SIM- tai microSD-kortin asettaminen tai poistaminen

1    Aseta mukana tullut SIM-avain aukkoon.

2    Vedä SIM-kelkka ulos.

3    Aseta SIM-kortti tai microSD-kortti kelkan aukkoon ja sulje SIM-kelkka 
varovasti.



Vain yhden SIM-kortin laitteet Vain kahden SIM-kortin laitteet



 

Puhelujen soittaminen edellyttää SIM-kortin asettamista. Puhelimen virtaa ei 
tarvitse katkaista ennen SIM-kortin asettamista tai poistamista, koska puhelin 
tukee vaihtoa virta kytkettynä.

 Puhelimesi tukee vain nano-SIM-kortteja. Älä yritä asettaa siihen muun 
tyyppisiä SIM-kortteja, sillä puhelin voi vahingoittua.

Akun lataaminen

Suosittelemme lataamaan akun täyteen (  ). Latauksen tila on ilmaistu näytöllä 
näkyvillä prosenteilla, puhelimen ollessa kytkettynä pois päältä. Prosenttimäärä 
kasvaa puhelimen latautuessa.

 Kun akku on täynnä, voit vähentää virrankulutusta ja energiahävikkiä 
esimerkiksi irrottamalla laturin pistorasiasta, poistamalla käytöstä Wi-Fin, 
GPS:n, Bluetoothin tai taustasovellukset, kun niitä ei käytetä, tai 
lyhentämällä taustavalon käyttöaikaa.

Virran kytkeminen puhelimeesi

Pidä Virtapainiketta painettuna, kunnes puhelin käynnistyy, avaa tarvittaessa 
puhelimen lukitus (pyyhkäisy, PIN-koodi, salasana, kuvio, sormenjälki tai 
kasvojentunnistus) ja vahvista. Aloitusruutu tulee näkyviin.

Jos et tiedä PIN-koodiasi tai olet unohtanut sen, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi. 
Varmista, että pidät PIN-koodisi turvassa.

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

Voit tuoda suosikkikohteesi tai useiten käyttämäsi kohteet (sovellukset, 
pikakuvakkeet ja kansiot) aloitusnäyttöön käyttääksesi niitä nopeasti. Siirry 
aloitusruutuun painamalla Koti-näppäintä.



Tilapalkki
•	 Tilan/ilmoitusten ilmaisimet 
•	 Koske ja vedä alas avataksesi ilmoituspaneelin

Hakupalkki
•	 Kosketa kohtaa  syöttääksesi tekstiä hakunäyttöön
•	 Kosketa kohtaa  siirtyäksesi puhehaun näytölle
•	 Kosketa  siirtyäksesi kamerakäännösnäyttöön

Avaa esimerkiksi sovellus tai kansio koskettamalla 
kuvaketta.

Suosikki-ruudun sovellukset
•	 Avaa sovellus koskettamalla.
•	 Kosketa ja pidä pohjassa siirtääksesi tai 

poistaaksesi sovelluksia.

  

Aloitusruutu näkyy laajennetussa muodossa, jotta esimerkiksi sovellusten ja 
pikakuvakkeiden lisäämiselle on runsaasti tilaa. Saat koko aloitusruudun näkyviin 
liu'uttamalla sitä vaakasuuntaisesti vasemmalle tai oikealle.

Kosketusnäytön käyttäminen

Kosketa 

Käynnistä sovellus koskettamalla sitä sormella.

Kosketa jonkin aikaa    

Siirry kohteen valittavissa oleviin vaihtoehtoihin koskettamalla kohdetta jonkin 
aikaa. Esimerkiksi. Valitse yhteystieto Yhteystiedoista ja kosketa sitä jonkin aikaa. 
Valintaluettelo avautuu.

Vedä 

Aseta sormi näyttöön ja vedä kohde toiseen paikkaan.

Liu'uta/Pyyhkäise   

Liu'uta näyttöä vierittääksesi ylös ja alas sovelluksia, kuvia, ja verkkosivuja. Voit 
liu'uttaa näyttöä myös vaakasuunnassa.

Vetäise   

Kuten pyyhkäisy, mutta vetäisy vierittää nopeammin.

Kutista/Laajenna     

Muuta näytön osan kokoa asettamalla kaksi sormea näytön pinnalle ja siirtämällä 
sormia lähemmäs toisiaan tai kauemmas toisistaan.

Kierrä     

Muuta näytön katselusuuntaa paremmaksi automaattisesti pystysuuntaisesta 
vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelinta sivusuuntaisesti.
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Tilapalkki

Tilapalkissa näkyvät puhelimen tila ja ilmoitustiedot.

Vedä alas tilapalkista katsellaksesi ilmoituksia, ja vedä alas uudelleen avataksesi 
pika-asetuspaneelin.

Sulje ilmoituspaneeli koskemalla sitä ja vetämällä ylöspäin. Kun ilmoituksia on, 
pääset niihin koskemalla niitä.

Ilmoituspaneeli

Jos ilmoituksia on, avaa ilmoituspaneeli koskettamalla tilapalkkia ja vetämällä sitä 
alaspäin, niin voit lukea ilmoitusten lisätiedot.

Koskettamalla voit tyhjentää kaikki 
tapahtumapohjaiset ilmoitukset (muut 
nykyiset ilmoitukset säilyvät entisellään).

Siirry koskettamalla Asetukset-valikkoon, 
jossa voit määrittää muita asetuksia.

Pika-asetuspaneeli

Avaa pika-asetuspaneeli koskettamalla näytön yläosaa ja vetämällä sitä alaspäin.

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä toiminnot tai vaihtaa tilaa koskettamalla 
kuvakkeita. 

Kosketa Muokkaa-kuvaketta  muokataksesi pika-asetuspaneeliasi.

Kosketa mukauttaaksesi Pika-
asetuspaneeliasi.

Näytön lukitseminen / lukituksen avaaminen

Voit suojata puhelintasi ja yksityisyyttäsi lukitsemalla puhelimesi kuviolla, PIN-
koodilla, salasanalla, sormenjäljellä tai kasvojentunnistuksella.

Voit luoda näytön avauskuvion koskettamalla Asetukset > Suojaus ja  
biometriikka > Näytön lukitus, sormenjälki tai kasvojentunnistus.

Puhelimen näytön lukitseminen

•	 Jos puhelintasi ei käytetä tietyn ajan, sen näyttö sulkeutuu automaattisesti ja 
se siirtyy lepotilaan virran säästämiseksi. Siirry kohtaan Asetukset > Näyttö > 
Lepotila ja valitse näytön aikakatkaisuaika.

•	 Voit myös lukita näytön manuaalisesti painamalla virtanäppäintä kerran.
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Puhelimen näytön lukituksen avaaminen

Paina virtanäppäintä kunnes näyttöön syttyy valo, pyyhkäise ylös ja avaa näytön 
lukitus asettamallasi avaustavalla. 

Pyyhkäise oikealle 
siirtyäksesi 
kohtaan Puhelin

Pyyhkäise vasemmalle 
siirtyäksesi kohtaan 
Kamera

Pyyhkäise ylös avataksesi 
näytön lukituksen

Syötä salasana avataksesi näytön lukituksen

Kun näyttö on päällä, pyyhkäise ylös mistä tahansa näytöltä tarkastellaksesi 
salasanan syöttöpaneelia. Syötä sitten näytön salasana.

Käytä avaamiseen kuviota

Tee sama kuvio, jonka olet asettanut avataksesi näytön.

Käytä Lukituksen avaamista kasvojentunnistuksella

•	 Kosketa sovellusluettelossa kohtaa Asetukset > Suojaus ja biometriikka >  
Lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksella. Ennen kasvoavaimen 
käyttämistä sinun on asetettava kuvio/PIN-koodi/salasana.

•	 Pidä puhelinta 20-50 cm päässä kasvoistasi. Sijoita kasvosi näytöllä näkyvään 
neliöön. Parhaiden tulosten saamiseksi ehdotamme, että kirjaat kasvoavaimen 
sisätiloissa ja suoraa auringonvaloa välttäen.

•	 Ota Lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksella käyttöön, kun näyttösi 
käynnistyy. Muutoin sinun on pyyhkäistävä ensin ylös näytöllä.

Käytä avaamiseen sormenjälkiä

Kosketa sormenjälkitunnistinta (Asetukset > Suojaus ja biometriikka > 
Sormenjälki) kirjautuneella sormella näytön lukituksen avaamiseksi.

Aloitusruudun mukauttaminen

Lisääminen

Voit koskettaa ja pitää pohjassa kansiota, sovellusta tai pikakuvaketta ja vetää sen 
haluamaasi aloitusnäyttöön.

Paikan muuttaminen

Kosketa kohdetta, pidä se pohjassa, raahaa se haluamaasi paikkaan ja irrota 
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

Kosketa kohdetta, pidä se pohjassa ja raahaa se  poista-kuvakkeen päälle ja 
irrota se, kun se muuttuu punaiseksi.

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

Kosketa tyhjää aluetta aloitusruudulla ja pidä se pohjassa. Kosketa sitten kohtaa 
Taustakuvat mukauttaaksesi taustakuvan.
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Pikakuvakkeet ja äskettäin käytetyt sovellukset

Katso pikakuvakkeita

Kosketa ja pidä tyhjää aluetta aloitusnäytössä ja kosketa sitten Pikakuvakkeet 
nähdäksesi kaikki pikakuvakkeet.

Kosketa valittua pikakuvaketta ja vedä se haluamaasi näyttöön.

Katso viimeaikaisia käytettyjä sovelluksia.

Saat näkyviin äskettäin käytetyt sovellukset koskettamalla Äskettäiset sovellukset 
-painiketta. Voit avata haluamasi sovelluksen koskettamalla pikkukuvaa ikkunassa.

Kosketa yhtä pikkukuvaa ja vedä sitä oikealle sulkeaksesi sovelluksen.

Kosketa Tyhjennä kaikki -näppäintä näytön alaosassa sulkeaksesi kaikki 
käynnissä olevat sovellukset.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina Äänenvoimakkuus-näppäintä säätääksesi median äänenvoimakkuutta.

Kosketa  -kuvaketta säätääksesi puhelujen, soittoäänen, ilmotusten, median ja 
herätysten äänenvoimakkuutta.
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1.4 Tekstin syöttö

Näytöllä näkyvän näppäimistön käyttö
Näyttönäppäimistön asetukset

Kosketa kohtaa Asetukset > Järjestelmä > Kieli ja syöttötapa ja kosketa 
Virtuaalinäppäimistöä, jonka haluat määrittää, jolloin saataville tulee valikoima 
asetuksia.
Näyttönäppäimistön suunnan muuttaminen

Voit muuttaa näyttönäppäimistön suuntaa kääntämällä puhelimen vaaka- tai 
pystyasentoon. Voit säätää sitä muuttamalla asetuksia (kosketa päällä/pois-
valintaa kohdassa Asetukset > Näyttö > Käännä näyttö automaattisesti).

•  Android-näppäimistö

Syötä numeroita tai valitse 
yhteystiedoista.

Kosketa ja pidä pohjassa 
näyttääksesi lisävalinnat.

Kosketa 
vaihtaaksesi "abc/
Abc"-tilojen välillä; 
Kosketa ja 
pidä pohjassa 
vaihtaaksesi "abc/
Abc"-tilojen välillä;

Kosketa ja pidä pohjassa 
valitaksesi symboleja.

Tekstin muokkaaminen

Voit muokata syöttämääsi tekstiä.

•	 Kosketa ja pidä pohjassa tai kosketa kahdesti tekstiä, jota haluat muokata.

•	 Voit muuttaa muokattavan tekstin määrää vetämällä välilehtiä.

•	 Näkyviin tulevat seuraavat vaihtoehdot: Leikkaa, Kopioi ja Jaa. 

Voit myös halutessasi syöttää uutta tekstiä

•	 Kosketa kohtaa, johon haluat kirjoittaa, tai kosketa tyhjää kohtaa ja pidä se 
painettuna. Kursori vilkkuu ja välilehti tulee näkyviin. Vedä välilehteä siirtääksesi 
kursoria.

•	 Jos olet leikannut tai kopioinut tekstiä, kosketa välilehteä näyttääksesi Liitä ja 
Valitse kaikki -vaihtoehdot, joilla voit viimeistellä liittämisen heti.
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2 Multimediasovellukset

2.1 Kamera ..........................................................

Varmista ennen kameran käyttämistä, että poistit linssin suojakannen välttääksesi 
sen vaikutusta kuvasi laatuun.

Kameran käyttäminen

Kamerasovelluksen voi avata monella tavalla.

Aloitusnäytöltä

Aloitusnäytöltä kosketa Kameraa  .

Lukitusnäytöltä

Kun näyttö on lukittu, paina virtanäppäintä kunnes valo syttyy näytölle, sitten 
pyyhkäise vasemmalle kamerakuvakkeesta oikeasta alakulmasta avataksesi 
kameran.

Pikanäppäimen käyttäminen

Vain kaksoispaina Virtanäppäintä avataksesi kameran.

1
2
3
4

5

6

7

8
9

10

11

1    Valitse suodatin 

2    Salamatila

 Kosketa ottaaksesi käyttöön / poistaaksesi käytöstä kameran salaman

VAROITUS: Pidä turvallista etäisyyttä kun käytät salamaa. Älä kohdista 
salamaa ihmisten tai eläinten silmiin.

3    Ota ajastettu valokuva

4    Ota HDR-valokuvia

5    Lähentäminen tai loitontaminen

6    Vaihda etu-/takakameran välillä

7    Ota valokuva

8    Siirry asetuksiin koskettamalla

9    Kuvakoko

10    Purista sormet yhteen loitontaaksesi tai erota sormet toisistaan lähentääksesi

11    Tarkastele ottamiasi valokuvia tai videoita

Valokuvan ottaminen

Näyttö toimii näkymän hakijana. Sijoita ensin kohde tai maisema etsimeen, 
kosketa tarvittaessa näyttöä tarkentaaksesi. Kosketa  siepataksesi. Valokuva 
tallennetaan automaattisesti. Voit myös ottaa kuvasarjoja koskettamalla ja 
pitämällä .

Videon kuvaaminen

Kosketa kohtaa VIDEO muuttaaksesi kameratilan videoon. Kosketa kohtaa  
aloittaaksesi videon tallentamisen. Kosketa kuvakkeen  vasenta puolta 
ottaaksesi valokuvan videon tallentamisen aikana. 

Kosketa kuvakkeen  oikeata puolta keskeyttääksesi videon tallentamisen 
ja kosketa kohtaa  jatkaaksesi. Kosketa  pysäyttääksesi tallennuksen. 
Video tallennetaan automaattisesti.
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Lisätoimintoja, kun katselet ottamaasi valokuvaa/videota

•	 Liu'uta vasemmalle tai oikealle katsellaksesi kuvia tai videoita, jotka olet ottanut.

•	 Kosketa kohtaa  ja sitten esim. Gmailia/Bluetoothia/multimediaviestiä 
jakaaksesi valokuvan tai videon.

•	 Kosketa Takaisin-painiketta  palataksesi Kameraan.

Tilat ja asetukset

Tilat

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi tilojen välillä.

•	 AUTO: Kameran oletustila on Autom.

•	 VIDEO: Kosketa käyttääksesi videotilaa.

•	 PYSTYSUUNTA: Kosketa luodaksesi syvyysterävyysvaikutusta. Voit luoda 
kuvan, joka korostaa kohdetta ja tuottaa samalla upeasti sumennetun taustan.

•	 SUPER MACRO: Kosketa käyttääksesi super macro -tilaa. 4 cm on paras 
etäisyys macrokuvien ottamiseen.

•	 PANO: Kosketa ottaaksesi panoraamatoiminto käyttöön. Koske suljin-painiketta 
aloittaaksesi panoraamakuvan ottamisen ja siirrä puhelinta tasaisesti näytöllä 
olevaa linjaa seuraten. Kun kaikki kohdat ovat täynnä, valokuva tallennetaan 
automaattisesti. Jos kohdat eivät ole täynnä, kosketa suljinpainiketta uudelleen 
tallentaaksesi kuva.

•	 STOP MOTION -ANIMAATIO: Ota useita kuvia tietystä näkymästä ja muunna 
ne nopeutetuksi videoksi.

Asetukset

Kosketa kohtaa  käyttääksesi lisävaihtoehtoja:

•	 Kuvan koko: Kosketa valitaksesi valokuvan koon.

•	 Videon laatu: Kosketa valitaksesi videon progressiivisen skannauksen ja 
tarkkuuden.

•	 Äänenvoimakkuusnäppäimen toiminto: Kosketa mukauttaaksesi 
äänenvoimakkuuspainikkeen joko sulkimeksi, lähennykseksi, 
äänenvoimakkuudeksi tai pikakuvaksi kameraa käytettäessä.

•	 Tallennustila: Kosketa valitaksesi tallennuksen puhelimelle tai SD-kortille 
silloin, kun SD-kortti on asennettu. Oletus on puhelimen tallennustila.

•	 Tallenna sijaintitieto: Ota käyttöön  merkitäksesi kuviin ja videoihin 
sijaintisi. Tämä vaihtoehto on saatavilla, kun GPS-sijaintipalvelu on käytössä.

•	 Sulkimen ääni: Kosketa kytkeäksesi päälle/pois päältä sulkimen äänen 
kuvia otettaessa.

•	 Palauta asetukset: Kosketa palauttaaksesi kameran tehdasasetuksiin.

2.2 Galleria ..........................................................

Galleria toimii mediasoittimena valokuvien katselua ja videoiden toistoa varten. 
Lisäksi valittavanasi on joukko kuvien ja videoiden käsittelyn lisätoimintoja.

Voit katsella ottamiasi kuvia koskettamalla kohtaa  Aloitusruudulla.

1

2
3

1   Kosketa nähdäksesi lisää vaihtoehtoja

2   Kuvat

Katsele kuvia / videoita, joita olet juuri ottanut

3    Kansiot

Kuvat, videot, näyttökuvat jne. ryhmitellään automaattisesti kansioihin



23 24

Kuvien kanssa työskentely

Voit työskennellä kuvien kanssa kiertämällä tai rajaamalla niitä, jakamalla niitä 
ystävien kanssa, asettamalla niitä yhteystietojen kuviksi tai taustakuviksi, jne.

Etsi valokuva, jota haluat tarkastella, ja kosketa sitä, jolloin se aukeaa koko näytön 
tilaan.

•	 Kosketa kohtaa  jakaaksesi kuvan.

•	 Kosketa  muokataksesi automaattisesti.

4

1
2

3

•	 Kosketa  muokataksesi kuvaa. 

1   Kierrä

2   Rajaa

3    Hylkää muutokset

4    Tallenna muutokset

•	 Kosketa kohtaa  poistaaksesi kuvan. 

•	 Kosketa kohtaa  asettaaksesi kuvan suosikiksesi.

•	 Kosketa  > Info nähdäksesi lisätietoja kuvasta tai Käytä muodossa valitaksesi 
kuvan yhteystiedon valokuvaksi tai taustakuvaksi.
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Kansioiden hallinta

Kun kuvia ja videoita on paljon, voit hallinnoida kansioita tehdäksesi katselemisesta 
kätevää.

•	 Kansion luominen

Kosketa  > Uusi kansio luodaksesi ja nimetäksesi uuden kansion. Valitse kuvat 
tai videot, jotka haluat sisällyttää siihen, ja kopioi tai siirrä ne koskettamalla Kopioi 
tai Siirrä.

•	 Liikuta / kopioi kuvia tai videoita

Kosketa ja pidä pohjassa kuvia tai videoita. jotka haluat siirtää/kopioida. Kosketa 
 > Siirrä kansioon/Kopioi kansioon ja valitse kansio, johon haluat siirtää tai 

kopioida ne.

•	 Poista tai palauta kuvia tai videoita

Kosketa ja pidä poistettavia kuvia tai videoita ja kosketa .

Poistetut kohteet pysyvät Roskakorissa 30 päivän ajan, jonka jälkeen ne 
poistetaan pysyvästi, Poista kuvia tai videoita pysyvästi tänä aikana etsimällä ja 
Roskakorista ja koskettamalla ja pitämällä pohjassa poistaaksesi.

Palauta kuvat tai videot tänä aikana koskettamalla ja pitämällä niitä pohjassa 
Roskakorissa ja koskettamalla Palauta.

2.3 Musiikki .........................................................

Voit toistaa musiikkitiedostoja, jotka ovat tallennettuja puhelimellesi tai microSD-
kortille.

Toistaaksesi musiikkitiedoston pyyhkäise ylös Aloitusruudulta ja kosketa sitten 
Musiikki .

1
2

3

4

5

1    Lisää vaihtoehtoja

2    Hae kappaletta

3    Toista tai keskeytä

4    Toista seuraava kappale

5    Musiikkiasetukset

 Kun toistat kappaleita Musiikki-sovelluksella, keskeytys-, toisto- ja 
ohitustoiminnot ovat käytössä silloinkin, kun näyttö on lukittu.
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3 Sovellukset ja ominaisuudet

3.1 Puhelin ..........................................................

Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun valitsemalla kohdan  Suosikit-alustasta.

Yhteystiedot

Katso puhelun tarkempia 
tietoja

Puheluloki

Suosikkiyhteystiedot

Näytä valintanäppäimistö

Siirry vastaajaan koskettamalla 
jonkin aikaa.

Syötä numero näppäimistöltä ja kosketa kohtaa  soittaaksesi puhelun 
tai valitse yhteystieto Yhteystiedoista tai Puhelulokeista liu'uttamalla tai 
koskettamalla välilehtiä, ja soita sitten puhelu koskettamalla.

Syöttämäsi numero voidaan tallentaa Yhteystietoihin koskettamalla kohtaa Luo 
uusi yhteystieto tai Lisää yhteystietoon.

Jos teit virheen, voit poistaa väärät numerot koskemalla .

Voit lopettaa puhelun koskemalla .

Ulkomaanpuhelu

Voit soittaa kansainvälisen puhelun koskettamalla ja pitämällä pohjassa kohtaa  
syöttääksesi merkin “+”. Tämän jälkeen voit syöttää kansainvälisen maaetuliitteen 
ja täyden puhelinnumeron ja koskettaa kohtaa .

Hätäpuhelu

Jos puhelimellasi on verkkoyhteys, valitse hätänumero ja kosketa  soittaaksesi 
hätäpuhelun. Maastasi ja verkostasi riippuen tämä voi toimia jopa ilman SIM-
korttia ja ilman SIM-kortin PIN-koodin syöttämistä. 
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Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Kun puhelu saapuu:

•	 Kosketa VASTAA tai vastaa pyyhkäisemällä  -kuvaketta ylöspäin.

•	 Kosketa HYLKÄÄ tai hylkää puhelu pyyhkäisemällä  -kuvaketta alaspäin.

•	 Kosketa  hylätäksesi puhelu ja lähettääksesi esimääritetty viesti.

Vastaajaan soitto 

Verkko tarjoaa vastaajapalvelun vastaamattomien puhelujen välttämiseksi. Se 
toimii vastaajan tavoin, johon voit olla yhteydessä milloin vain. 

Siirry vastaajaasi koskettamalla ja pitämällä pohjassa kohtaa .

Kun saat viestin vastaajaan, uuden vastaajaviestin kuvake  tulee näkyviin 
Tilapalkkiin. Avaa ilmoituspaneeli ja kosketa Uusi vastaajaviesti.

Puhelimeen puhuminen

Säätääksesi äänenvoimakkuutta puheluna aikana, paina Äänenvoimakkuus 
ylös/alas -näppäintä.

Lopeta nykyinen puhelu.

Kosketa mykistääksesi käynnissä olevan puhelun. Kosketa tätä 
kuvaketta uudelleen poistaaksesi mykistyksen.

Näytä valintanäppäimistö.

Kosketa aktivoidaksesi kaiuttimen käynnissä olevan puhelun aikana. 
Kosketa tätä kuvaketta uudelleen poistaaksesi kaiuttimen käytöstä.

Soita toinen puhelu.

Siirry videopuheluun.

Aseta puhelu pitoon.

Yhdistä puheluita käynnistääksesi neuvottelupuhelun.

Jaa neuvottelupuhelu useiksi eri puheluiksi.

Vaihda puhelut.

Lisää omaan kameraan koskettamalla.
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 Jotta kosketusnäyttöä ei käytettäisi vahingossa puhelun aikana, näyttö 
lukitaan automaattisesti, kun puhelin on korvasi kohdalla. Se avataan 
uudelleen, kun puhelin poistetaan korvalta.

Useiden puheluiden hallinta

Tällä puhelimella voit käsitellä useita puheluita samanaikaisesti. 

Vaihda puheluita

Kun hyväksyt kaksi puhelua, kosketa kuvaketta  vaihtaaksesi kahden linjan 
välillä. Käynnissä oleva puhelu asetetaan pitoon ja voit siirtyä toiseen puheluun.

Neuvottelupuhelut(1)

Voit muodostaa neuvottelupuhelut seuraavasti: 

•	 Aseta puhelu neuvottelupuhelun ensimmäiselle osallistujalle. 

•	 Lisää uusi puhelu koskettamalla .

•	 Syötä neuvotteluun lisättävän henkilön numero ja kosketa kohtaa . Voit 
myös lisätä osallistujat Puhelulokeista tai Yhteystiedoista.

•	 Kosketa kohtaa  aloittaaksesi neuvottelupuhelun.

•	 Kosketa kohtaa  päättääksesi neuvottelupuhelun ja poistaaksesi kaikkien 
soittajien puhelut.

Puheluasetukset

Kosketa kohtaa  Puhelin-ruudulla ja sitten kohtaa Asetukset asettaaksesi 
puhelu- ja yhteystietoasetukset.

Puheluloki

Pääset puhelulokiin koskettamalla kohtaa  Puhelin-ruudulla, jolloin näkyviin 
tulevat vastaamattomat puhelut, soitetut puhelut ja saapuneet puhelut.

Kosketa puhelua katsellaksesi tietoja ja lisävalintoja. Voit aloittaa uuden puhelun, 
lähettää viestin yhteystiedon numeroon tai tarkastella puhelun tarkempia tietoja.

Voit poistaa valitun yhteystiedon tai numeron puheluhistorian koskettamalla 
yhteystietoa, pitämällä sen pohjassa ja valitsemalla Poista.  

(1) Verkkotoimittajastasi riippuen.

3.2 Yhteystiedot ..................................................

Yhteystiedot mahdollistaa haluamasi yhteyshenkilön löytämisen nopeasti ja 
helposti. 

Voit katsella ja luoda yhteystietoja puhelimessa ja synkronoida ne Gmail-
yhteystietojen tai muiden sovellusten yhteystietojen kanssa Internetissä tai 
puhelimessa.

Tarkastele yhteystietojasi

Voit nähdä yhteystietosi koskettamalla kohtaa  sovelluskansiossa.

Lisää uusi yhteystieto

•	 Kosketa avataksesi Pikayhteystietojen paneelin
•	 Kosketa ja pidä pohjassa jakaaksesi tai poistaaksesi 

valitun yhteystiedon

 Poistetut yhteystiedot poistetaan myös muista puhelimen sovelluksista ja 
verkosta, kun seuraavan kerran synkronoit puhelimesi.
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Yhteystiedon lisääminen

Kosketa  yhteystietoluettelossa luodaksesi uuden yhteystiedon.

Sinun on annettava yhteystiedon nimi ja muut yhteystiedot. Vieritä näytöllä ylös ja 
alas siirtyäksesi yhdeltä kentältä toiselle.

Valitse kuva tai ota kuva Puhelimen 
yhteystiedolle

Kosketa tallentaaksesi

Kosketa avataksesi saatavilla olevat merkit

Lisää/poista suosikkeja (1)

Voit lisätä yhteystiedot suosikkeihin siirtymällä Puhelin-sovellukseen > Suosikit-
näyttöön ja lisätä yhteystiedot suosikkeihin napsauttamalla LISÄÄ.

Poistaaksesi yhteystiedon suosikeista, koske  yhteystietonäytöllä.

Yhteystietojesi muokkaus

Muokataksesi yhteystietoja, kosketa  yhteystietojen näytöllä.

Kun olet valmis, tallenna koskettamalla Tallenna.

(1) Puhelimen ja Gmailin yhteystiedot voidaan lisätä suosikkeihin.

Pikayhteystietojen paneelin käyttäminen

Kosketa yhteystietoa avataksesi Pikayhteystietojen paneelin

•	 Kosketa kohtaa  tai numeroa soittaaksesi puhelun.

•	 Kosketa kohtaa  lähettääksesi viestin

•	 Kosketa kohtaa  tehdäksesi videopuhelun.

Pikayhteystietopaneelilla saatavilla olevat kuvakkeet riippuvat tiedoista sinulla 
on yhteystietoja ja sovelluksia ja tilejä varten puhelimellasi.

Yhteystietojen jakaminen

Voit jakaa vähintään yhden yhteystiedon muiden kanssa lähettämällä 
vastaanottajille yhteystiedon vCard-muodossa esimerkiksi Bluetoothin tai Gmailin 
kautta.

•	 Kosketa ja pidä pohjassa yhteystietoa Yhteystiedot-ruudulla ja kosketa kohtaa 
.

•	 Valitse sovellus, jolla toiminto tehdään.



35 36

Tilit

Yhteystiedot tai muut tiedot voidaan synkronoida useiden tilien kesken sen 
mukaan, mitä sovelluksia puhelimeen on asennettu.

Lisää tili koskettamalla  yhteystietoluettelossa ja koskettamalla Kirjaudu 
sisään tai koskettamalla aloitusnäytössä Asetukset > Tilit > Lisää tili.

Sinun on valittava lisäämäsi tilin tyyppi, esim. Google.

Kuten muitakin tilejä asetettaessa, sinun on syötettävä yksityiskohtaiset tiedot, 
kuten käyttäjänimi, salasana, jne.

Voit poistaa tilin ja kaikki liitetyt tiedot puhelimelta. Kosketa tiliä, jonka haluat 
poistaa, kosketa kohtaa Poista tili ja vahvista.

Automaattinen synkronointi

Ota Tilit-ruudulla käyttöön kohta Synkronoi tiedot automaattisesti . Kun 
aktivoitu, kaikki puhelimessa tai verkossa olevien tietojen muutokset synkronoidaan 
automaattisesti molempiin.

3.3  Viestit .............................................................

Uuden viestin kirjoittaminen

Voit luoda, muokata, lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä tällä 
puhelimella.

Pääset Viesteihin koskettamalla Sovelluskansiossa kohtaa .

Kosketa viestiluettelonäytössä  kirjoittaaksesi teksti- tai multimediaviestejä.

Tekstiviestin lähettäminen

•	 Lisää vastaanottajia syöttämällä puhelinnumero tai valitsemalla yhteystieto 
Vastaanottaja-palkissa.

•	 Kosketa Tekstiviesti -palkkia syöttääksesi viestin tekstin.

•	 Kun olet valmis, lähetä tekstiviesti koskemalla . 

 Erikoismerkit lisäävät myös tekstiviestin kokoa. Tämä voi aiheuttaa sen, 
että vastaanottajalle lähetetään useita tekstiviestejä.

Multimediaviestin lähettäminen

Multimediaviestillä voit lähettää videoleikkeitä, kuvia, valokuvia, yhteystietoja, dioja 
ja ääniä toiseen, yhteensopivaan matkapuhelimeen ja sähköpostiosoitteeseen. 

Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi, jos siihen liitetään 
mediatiedostoja (esimerkiksi kuvia, video- tai äänitiedostoja tai diakuvia) tai siihen 
lisätään Aihe-otsikko tai sähköpostiosoitteita.

•	 Lähetä multimediaviesti syöttämällä vastaanottajan puhelinnumero 
Vastaanottaja-palkkiin.

•	 Kirjoita viestin teksti Tekstiviesti-palkkiin.

•	 Kosketa kohtaa  salliaksesi pääsyn sijaintiisi, lähettääksesi ääniviestin tai 
liittääksesi tiedostoja.
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•	 Kosketa  ottaaksesi valokuva / video tai liitä valokuva / video, jonka olet 
ottanut.

•	 Kun olet valmis, kosketa kohtaa  lähettääksesi multimediaviestin.

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 Viestit-sovelluksen ja koskettaa viestiä avataksesi sen. 

Viestit näkyvät keskusteluna. 

Kosketa viestiin siirtyäksesi viestin muokkausnäytölle:

1

2

3

1   Kosketa nähdäksesi lisää vaihtoehtoja

2   Kosketa soittaaksesi numeroon

3    Kosketa tallentaaksesi numeron yhteystietoihin tai tarkastellaksesi yhteystiedon 
yksityiskohtia, mikäli numero on tallennettu

Muokkaa viestiasetuksia koskettamalla kohtaa  ja valitsemalla sen jälkeen 
viestiluettelonäytöstä Asetukset.

3.4 Kalenteri ........................................................

Käytä Kalenteria pitääksesi kirjaa tärkeistä kokouksista, tapaamisista, jne.

Voit katsella kalenteria ja luoda tapahtumia avaamalla Google-sovelluskansion 
Aloitusruudulta ja koskettamalla kohtaa Kalenteri.

Monitilanäkymä

Voit näyttää kalenterin aikataulun, päivän, 3 päivän, viikon tai kuukauden 
perusteella. Kosketa kohtaa  valitaksesi.

Luodaksesi uusia tapahtumia

Voit lisätä uusia tapahtumia mistä tahansa Kalenterinäkymästä. 

•	 Koske .

•	 Täydennä kaikki vaaditut tiedot tälle uudelle tapahtumalle. Jos kyseessä on 
koko päivän tapahtuma, voit ottaa käyttöön vaihtoehdon Koko päivä .

•	 Kutsu vieraita tapahtumaan. Syötä kutsuttavien vieraiden sähköpostiosoitteet. 
Vieraat saavat kutsun Kalenterista ja Sähköpostista.

•	 Kun olet valmis, kosketa kohtaa Tallenna ruudun yläosassa.

Voit luoda tapahtuman nopeasti Viikko-näkymänäytöistä koskettamalla tyhjää 
kohtaa valitaksesi kohdealueen, joka muuttuu muotoon , ja koskettamalla sitten 
kuvaketta luodaksesi uuden tapahtuman.

Poistaaksesi tai muokataksesi tapahtumaa

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

Tapahtumamuistutus

Jos tapahtumalle on asetettu muistutus, tulevan tapahtuman kuvake  tulee 
näkyviin tilapalkilla ilmoituksena kun muistutusaika saapuu. 

Kosketa ja vedä alas Tilapalkkia avataksesi ilmoituspaneelin, kosketa tapahtuman 
nimeä katsellaksesi Kalenterin ilmoitusluetteloa. Kosketa Takaisin-painiketta 
sulkeaksesi ja poistuaksesi.
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3.5 Kello...............................................................

Matkapuhelimessasi on sisään rakennettu kello.

Nähdäksesi ajan pyyhkäise ylös aloitusnäytössä ja kosketa Kello.

Hälytys

Kosketa Kelloruudulla kohtaa Hälytys siirtyäksesi hälytykseen.

•	 Kytke päälle  ottaaksesi hälytyksen käyttöön.

•	 Kosketa kohtaa  lisätäksesi uuden hälytyksen, kosketa kohtaa  
tallentaaksesi.

•	 Kosketa olemassa olevaa hälytystä siirtyäksesi hälytyksen muokkausnäytölle.

•	 Kosketa POISTA poistaaksesi valitun herätyksen.

Kello

Katso päivämäärä ja aika koskettamalla kohtaa Kello.

•	 Kosketa kohtaa  lisätäksesi kaupungin luettelosta.

Ajastin

Kosketa Kelloruudulla kohtaa Ajastin siirtyäksesi ajastimeen.

•	 Aseta aika.

•	 Kosketa  käynnistääksesi laskennan.

•	 Kosketa  keskeyttääksesi.

•	 Kosketa  nollataksesi.



41 42

Sekuntikello

Kosketa Kelloruudulla kohtaa Sekuntikello siirtyäksesi sekuntikelloon.

•	 Kosketa kohtaa  käynnistääksesi Sekuntikellon.

•	 Kosketa  näyttääksesi tallenteiden luettelo päivitysajan mukaisesti.

•	 Kosketa  keskeyttääksesi.

•	 Kosketa  nollataksesi.

•	 Kosketa  jakaaksesi.

Säädä Kellon asetuksia

Kosketa kohtaa  päästäksesi Kello- ja Hälytysasetuksiin.

3.6 Laskin ............................................................

Jotta voit ratkaista matemaattisia ongelmia Laskimella, pyyhkäise ylös 
aloitusnäytössä ja kosketa .

1

2

1    Lisää vaihtoehtoja

2    Kosketa vaihtaaksesi peruslaskimen ja tieteellisen laskimen välillä
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3.7 TCL-sovellus

Tukikeskus .................................................................................

Tukikeskuksen avulla saat lisätietoja oleellisimmista usein esitetyistä kysymyksistä, 
käyttöohjeista, vianmäärityksestä, jne. Käytä sitä lähettääksesi meille palautetta.

3.8 Muut sovellukset (1)

Tämän osan aiemmat sovellukset on esiasennettu puhelimeesi. Voit ladata ja 
asentaa muita 3. osapuolten sovelluksia Google Play Store -sovelluksen avulla.

3.9 Google-sovellukset

Google-sovellukset ovat esiasennettuja puhelimellesi parantamaan työn 
tehokkuutta ja tukemaan elämästä nauttimista.

Tämä käyttöopas esittelee sovellukset yksi kerrallaan. Yksityiskohtaiset 
ominaisuudet ja käyttöoppaat löydät katsomalla asiaan liittyviä verkkosivuja tai 
sovelluksien esittelytietoja.

Sinulle suositellaan rekisteröintiä Google-tilille voidaksesi hyödyntää kaikkia 
toimintoja.

Google Go

Web-selain, jolla voit surffata internetissä. 

Kirjanmerkkisi, selaushistoria, ja asetukset kaikissa laitteissa, joissa selain on 
asennettuna voidaan synkronoida Google-tilisi kanssa. 

Chrome

Web-selain, jolla voit surffata internetissä.

Kirjanmerkkisi, selaushistoria, ja asetukset kaikkien laitteiden läpi selain 
asennettuna voivat tulla synkronoiduiksi Google-tilisi välityksellä.

(1) Sovelluksen saatavuus riippuu maasta ja operaattorista.

Gmail

Googlen verkkopohjaisena sähköpostipalveluna Gmail on määritetty, kun määrität 
puhelimesi ensimmäisen kerran. Tämän sovelluksen avulla voit lähettää ja 
vastaanottaa sähköposteja, hallinnoida niitä merkintöjen avulla, arkistoida niitä 
jne. Sähköpostit voidaan synkronoida automaattisesti Gmail-tilisi kanssa.

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.

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.

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.

Duo

Video-chat-mobiilisovellus.

Vahvistetuilla puhelinnumeroilla käyttäjät voivat helposti soittaa videopuheluita 
yhteystietoluettelonsa henkilöille.
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Google Assistant Go

Laitteissa voi olla oma erillinen painike Google Assistant Go -ominaisuudelle.

•	 Oletus - Aktivoi yhdellä painalluksella 

Oletustila on sama kuin käynnistäessäsi Google Assistant Gon painamalla pitkään 
kotipainiketta. 

Tiedostot

Tiedostot näyttävät kaikki puhelimeen tallennetut tiedot, sisältäen ulkoisen 
SD-kortin ja sisäisen tallennustilan, kuten sovellukset, Google Play Storesta, 
YouTubesta ja muualta ladatut mediatiedostot, videot, valokuvat ja äänitteet, joita 
olet tallentanut; tai muut tiedot siirretty Bluetoothin avulla, USB-kaapelin jne kautta.

4 Asetukset ......................................
Voit siirtyä asetuksiin koskettamalla  aloitusnäytössä tai pyyhkäisemällä ylös 
aloitusnäytössä ja koskettamalla .

Voit myös pyyhkäistä alas ilmoituspaneelista ja valita kohdan .

4.1 Wi-Fi

Voit muodostaa internet-yhteyden, kun puhelin on langattoman verkon käyttöalueella. 
Wi-Fi-toimintoa voi käyttää puhelimessa, vaikka siihen ei olisi asetettu SIM-korttia.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja yhdistäminen langattomaan verkkoon

•	 Kosketa kohtaa Asetukset > Wi-Fi.

•	 Kytke päälle .

•	 Kun Wi-Fi on kytketty päälle, luetellaan havaitut Wi-Fi-verkot.

•	 Kosketa Wi-Fi-verkkoa muodostaaksesi yhteyden siihen. Jos valitsemasi verkko 
on suojattu, anna salasana tai muut tunnistetiedot (sinun on pyydettävä tiedot 
verkon pääkäyttäjältä). Kun olet valmis, kosketa Yhdistä. 

Lisätäksesi Wi-Fi-verkon

Kun Wi-Fi on päällä, voit lisätä uusia Wi-Fi-verkkoja mieltymystesi mukaisesti. 

•	 Kosketa kohtaa Asetukset > Wi-Fi > Lisää verkko.

•	 Syötä verkon nimi ja kaikki vaaditut verkkotiedot.

•	 Kosketa kohtaa Yhdistä.

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.

•	 Kosketa kohtaa UNOHDA näkyviin tulevassa valikossa.
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4.2 Bluetooth (1)

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 kohtaa Asetukset > Bluetooth.

•	 Kytke päälle .

Laitteesi nimi näkyy näytöllä.

Laitteen nimeäminen uudelleen

•	 Kosketa kohtaa Asetukset > Bluetooth.

•	 Valitse Laitteen nimi.

•	 Syötä nimi, ja kosketa kohtaa NIMEÄ UUDELLEEN vahvistaaksesi.

Muodostaaksesi yhteyden/liittääksesi puhelimesi Bluetooth-laitteen kanssa 

Vaihtaaksesi tietoja toisen laitteen kanssa, sinun tulee kytkeä Bluetooth päälle 
ja muodostaa pariliitos puhelimesi ja sen Bluetooth-laitteen välille, jonka kanssa 
haluat vaihtaa tietoja.

•	 Kosketa kohtaa Asetukset > Bluetooth > + Parimuodosta uusi laite.

•	 Kosketa luettelosta Bluetooth-laitetta, josta haluat muodostaa laiteparin.

•	 Valintaruutu tulee näkyviin, kosketa PARIMUODOSTA vahvistaaksesi.

•	 Jos pariliitoksen muodostaminen onnistui, puhelimesi muodostaa yhteyden 
laitteeseen.

Pariliitoksen purkaminen Bluetooth-laitteesta

•	 Kosketa kohtaa  sen laitteen vieressä, jonka pariliitoksen haluat purkaa.

•	 Kosketa UNOHDA vahvistaaksesi.

(1) Suosittelemme, että käytät TCL:n Bluetooth-kuulokemikrofoneja, jotka on testattu 
ja ovat todistetusti yhteensopivat puhelimesi kanssa. Siirry osoitteeseen https://
www.tcl.com saadaksesi lisätietoja TCL:n Bluetooth-kuulokemikrofoneista.

4.3 SIM-kortti ja mobiiliverkko

Siirry kohtaan Asetukset > SIM-kortti ja mobiiliverkko > SIM-kortin asetukset >  
SIM 1 > Verkkovierailutila ottaaksesi verkkovierailun käyttöön, asettaaksesi 
haluamasi verkkotyypin, tarkistaaksesi käyttämäsi verkkoyhteyden tai luodaksesi 
uuden liitäntäpisteen, jne.

SIM-kortit (1)

Kosketa valitaksesi SIM 1 tai SIM 2 verkkoon yhdistämistä, puheluiden soittamista 
ja tekstiviestien lähetystä varten.

Tietojen käyttö

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelimessa on SIM-kortti, 
puhelin määrittää verkkopalvelun automaattisesti: 2G, 3G tai 4G. 

Jos verkkoa ei ole yhdistetty, voit ottaa mobiilidatan käyttöön kohdassa  
Asetukset > SIM-kortti ja mobiiliverkko > Datan käyttö.

Datansäästäjä

Jos otat datansäästäjän käyttöön, voit vähentää datan käyttöä estämällä tiettyjä 
sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta dataa taustakäytössä.

Mobiilitiedonsiirto

Jos sinun ei tarvitse lähettää tietoja matkapuhelinverkoissa, kytke 
Mobiilitiedonsiirto pois päältä välttääksesi merkittäviä kustannuksia tietojen 
käytöstä paikallisen palveluntarjoajan matkapuhelinverkoissa, erityisesti, jos 
sinulla ei ole mobiilitiedonsiirron sopimusta.

 Datan käyttöä mitataan puhelimesi ja palveluntarjoajasi toimesta ja ne 
saattavat tuottaa eriäviä tuloksia.

Sovelluksen datakäyttö

Kosketa nähdäksesi kunkin sovelluksen datan käyttö.

 Operaattorin datakirjanpito saattaa poiketa laitteen kirjanpidosta

Laskutuskausi

Kosketa määrittääksesi mobiilidatan käyttökausi.
(1) Vain kaksi SIM-korttia.
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Wi-Fi-datan käyttö

Kosketa nähdäksesi Wi-Fi-datan käytön.

Verkon rajoitukset

Voit määrittää käytön mukaan laskutettavia Wi-Fi-verkkoja.

Käytön mukaan laskutettavia verkkoja kohdellaan mobiiliverkkoina, kun taustadataa 
rajoitetaan. Sovellukset voivat varoittaa ennen näiden verkkojen käyttöä suuriin 
latauksiin.

Lentokonetila

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

Yhteyspiste ja jaettu yhteys

Jaa puhelimesi datayhteys Wi-Fi:n, Bluetoothin ja USB:n kautta tai mobiilitukiasemalla 
siirtymällä kohtaan Asetukset > SIM-kortti ja mobiiliverkko > Yhteyspiste ja 
jaettu yhteys aktivoidaksesi nämä toiminnot.

Mobiilitukiaseman nimeäminen uudelleen tai suojaaminen

Kun mobiilitukiasema on aktivoitu, voit nimetä puhelimesi Wi-Fi-verkon (SSID) 
uudelleen ja suojata sen Wi-Fi-verkon.

•	 Kosketa kohtaa Asetukset > SIM-kortti ja mobiiliverkko > Yhteyspiste ja 
jaettu yhteys > Mobiilitukiasema.

•	 Kosketa kohtaa Yhteyspisteen nimi nimetäksesi verkon SSID:n uudelleen tai 
kosketa kohtaa Suojaus asettaaksesi verkkosi suojauksen.

•	 Kosketa OK.

 Verkko-operaattorisi voi veloittaa lisämaksuja näiden toimintojen 
käyttämisestä. Myös verkkovierailualueilla voidaan veloittaa lisämaksuja.

Yksityinen DNS

Kosketa valitaksesi yksityinen DNS-tila.

4.4 Yhdistetyt laitteet

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 kohtaa Asetukset > Yhdistetyt laitteet > VPN ja kosketa sitten kohtaa 
.

•	 Noudata avautuvalla näytöllä y ohjeita määritelläksesi kunkin osan VPN-
asetuksista.

•	 Kosketa TALLENNA.

VPN lisätään luetteloon VPN-asetusten näytöllä.

 Ennen VPN:n lisäämistä, sinun on asetettava puhelimeen näyttölukitus.

Muodostaaksesi/purkaaksesi VPN-yhteyden

Yhdistääksesi VPN:n:

•	 Kosketa kohtaa Asetukset > Yhdistetyt laitteet > 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 kohtaa Asetukset > Yhdistetyt laitteet > VPN.
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•	 Lisäämäsi VPN:t ovat luettelossa. Kosketa kuvaketta  sen VPN:n vieressä, 
jota haluat muokata.

•	 Muokkauksen jälkeen, kosketa TALLENNA.

Poistaaksesi VPN:n

•	 Kosketa kuvaketta  valitun VPN:n vieressä ja sitten kohtaa UNOHDA 
poistaaksesi sen.

USB
USB-kaapelin avulla voit siirtää mediatiedostoja ja muita tiedostoja tai valokuvia 
(MTP/PTP) puhelimesi ja tietokoneesi välillä.

Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

•	 Kytke puhelin tietokoneen USB-porttiin puhelimen mukana toimitetulla USB-
kaapelilla. Näyttöön tulee ilmoitus siitä, että USB-kaapeli on kytketty.

•	 Avaa ilmoituspaneeli ja valitse tapa, jolla haluat siirtää tiedostoja, tai kosketa 
Asetukset > Yhdistetyt laitteet > USB. Oletusarvoisesti Lataa tämä laite on 
valittuna. 

 Ennen kuin käytät MTP:tä, varmista, että ajuri (Windows Media Player 11 
tai uudempi) on asennettu. 

Tulostus

Valitse Tulostus aktivoidaksesi Tulostuspalvelut. Voit valita oman 
Oletustulostinpalvelun.

Lähijakaminen

Laitteen sijaintiasetusten on oltava päällä, jotta Bluetooth ja Wi-Fi havaitsisivat 
lähellä olevat laitteet.

4.5 Aloitusruutu ja lukitusnäyttö

Tästä valikosta määritä kotisovelluksesi, valitse suosikki taustakuva ja teematyylit 
jne.

4.6 Näyttö

Kirkkaustaso

Säädä näytön kirkkaus manuaalisesti.

Mukautuva kirkkaus

Säädä näytön kirkkaus automaattisesti.

Pimeän tilan valon kirkkaus

Säädä hämärätilan kirkkautta manuaalisesti.

Pimeä tila

Näytön tyhjä tila muuttuu tässä tilassa mustaksi, mikä helpottaa näytön katselemista 
ja lukemista heikossa valaistuksessa.

Silmien mukavuustila

Silmien mukavuustila voi tehokkaasti vähentää sinisen valon säteilyä ja 
säätää värilämpötilaa lievittääkseen silmien väsymistä. Voit myös luoda sen 
käynnistymiselle mukautetun aikataulun.

Lukutila

Näyttö muuttuu tässä tilassa mustavalkoiseksi imitoidakseen todellista kirjaa.

Virransäästö

Aseta näytön aikakatkaisu.

Kirjasimen koko

Säädä kirjasinkokoa manuaalisesti.

Käännä näyttö automaattisesti

Valitse, kääntyykö näyttö automaattisesti vai ei.
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Tilapalkki ja pykälä 

Tässä valikossa voit valita tilapalkin tyylin, kytkeä verkon nopeuden näyttämisen 
päälle/pois, valita, taitellaanko ilmoituskuvakkeet, ja kuinka akun tason 
prosenttimäärä näytetään

Kytke pykälä päälle koko näytön sovelluksille saadaksesi parhaan mahdollisen 
kokemuksen puhelimesta.

Näytön lisäasetukset

Näytönsäästäjä 

Valitsee Coloursin näytönsäästäjäksi.

Koko näytön sovellukset 

Useimmat puhelimeen asennetut sovellukset sopeutuvat automaattisesti koko 
näytön näyttöön ilman, että niitä asetetaan manuaalisesti.

Sovellukset, jotka eivät mukaudu koko näytön näyttöön automaattisesti, voit 
asettaa kohdassa Asetukset > Näyttö > Näytön lisäasetukset > Koko näytön 
sovellukset.

4.7 Ääni ja värinä

Käytä ääniasetuksia määrittääksesi monia soittoäänien, musiikin ja muiden 
ääniasetusten näkökohtia.

Äänetön tila

Kosketa  kytkeäksesi hiljaisen tilan päälle.

Puhelimen soittoääni ja värinä

Määritä puhelun soittoääni tai valitse, että puhelin vain värisee.

Ilmoitusten soittoääni

Määritä ilmoitusten oletusääni.

Hälytyksen soittoääni

Määritä hälytyksen soittoääni.

Älä häiritse

Jos et halua tulla häirityksi puhelimella tai tiedotusäänillä työn tai levon aikana, voit 
asettaa tilan ei saa häiritä. 

Pyyhkäise alas tilapalkista kahdesti avataksesi pika-asetuspaneelin ja kosketa 
 ottaaksesi Ei saa häiritä -tilan käyttöön.

Kuuloke-tila 

Soittoäänet kuuluvat vain kuulokkeista, jos ne on kytketty.

Äänten lisäasetukset

Aseta valintataulun äänet, näytön lukitusäänet, kosketusäänet jne.

4.8 Ilmoitukset

Ilmoitukset-valikosta voit määrittää, estetäänkö tämän sovelluksen ilmoitukset, 
piilotetaanko arkaluontoinen sisältö tms.

4.9 Painike ja eleet

Eleet

Voit määrittää eleitä kätevää käyttöä varten, kuten käännä mykistääksesi, 3 
sormen näyttökuva, ota valokuva/kuvaa video tms.

Virtapainike

Kosketa valitaksesi Käynnistä kamera nopeasti ja Virtapainike sulkee puhelun.

4.10 Smart Manager

Älykäs hallinta varmistaa, että puhelin toimii huippukunnossa automaattisesti 
skannaamalla ja optimoimalla tietojen käyttöä akun varaustasojen säilyttämiseksi, 
hallitsee tallennustilaa ja suojautuu turvallisuusuhilta.

Automaattisesti käynnistyvien sovellusten rajoittaminen voi nopeuttaa järjestelmän 
toimintaa ja lisätä akun kestoa.
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Voit myös tehdä joitain manuaalisia valintoja optimoidaksesi lisää.

4.11 Suojaus ja biometriikka

Näytön lukitus

Valitse yksi tapa avata näytön lukitus, kuten Pyyhkäisy, Kuvio, PIN-koodi tai 
Salasana.

Sormenjälki

Avaa näyttö sormenjäljelläsi.

Aktivoi nämä toiminnot kohdassa Asetukset > Suojaus ja biometriikka > 
Sormenjälki.

Lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksella

Lukituksen avaaminen kasvojentunnistuksella mahdollistaa laitteen lukituksen 
avaamisen kasvotiedoillasi. Aseta se näytön vaiheiden mukaan.

Varmista, että asetut puhelimen näyttöä päin kasvojentunnistusta käytettäessä.

HUOMIO: sinun on asetettava kuvio, PIN-koodi tai salasana ennen 
kasvojentunnistuksen käyttämistä.

Älylukko

Älylukko pitää laitteen auki, kun se on turvallista ja lukittuna havaitessaan, kun 
se on pistetty pois.

Muuta

Voit myös asettaa Pika-avustajan, Laitteen järjestelmänvalvojan sovellukset, 
SIM-kortin lukituksen, Salauksen ja tunnistetiedot, Luotettavat edustajat jne. 
kohdassa Asetukset > Suojaus ja biometria.

4.12 Sijainti

Määritä koskettamalla, sallitaanko sovelluksesi käyttää laitteesi sijaintia. Voit 
mahdollistaa jatkuvan pääsyn tai pääsyn vain, kun sovellus on käytössä.

4.13 Yksityisyys

Tietosuojasyistä voit joko estää tai sallia sovelluksen pääsyn sijaintiisi, 
tekstiviesteihisi, puhelimeesi, jne. Voit myös valita, näyttääkö sovellus salasanat 
vai ei, ja valita toiminnot ja tiedot, jotka annat Googlen tallentaa.

4.14 Sovellukset

Kosketa katsellaksesi tietoja puhelimeesi asennetuista sovelluksista, hallitaksesi 
niiden datan käyttöä tai pakottaaksesi ne pysähtymään. 

Sovelluksen Käyttöoikeudet -valikossa voit antaa käyttöoikeuksia sovelluksille, 
esimerkiksi sallia sen käyttää Kameraa, Yhteystietoja, Sijainta, jne. 

Sovelluksen erityiskäyttöoikeudet -valikossa voit määrittää Akun 
optimointi, Laitteen valvojan sovellukset, Ei saa häiritä -käyttöoikeudet, 
Ilmoituskäyttöoikeus, Wi-Fi-ohjaus jne.

4.15 Tallennustila

Siirry kohtaan Asetukset > Tallennustila tarkistaaksesi tallennustilan käyttöasteen 
ja vapauttaaksesi tarpeen vaatiessa lisää tilaa.

4.16 Tilit

Kosketa lisätäksesi, poistaaksesi ja hallitaksesi sähköpostiasi ja muita tuettuja 
tilejä. Voit käyttää näitä asetuksia myös hallitaksesi niitä valintoja, joiden perusteella 
sovellukset lähettävät, vastaanottavat ja synkronoivat tietoja, esimerkiksi tehdäänkö 
se automaattisesti, aikataulun mukaisesti joka sovellukselle vai ei ollenkaan.

Kosketa Lisää tili -kuvaketta lisätäksesi tilin valittua sovellusta varten.

4.17 Digitaalinen hyvinvointi ja käytönvalvonta

Tässä valikossa voit selvittää, kuinka paljon aikaa olet viettänyt puhelimessa 
ja jopa kussakin sovelluksessa. Voit mukauttaa puhelimen käytölle aikarajan 
terveellisen ja tasapainoisen elämän takaamiseksi.

Lisäksi vanhemmat voivat rajoittaa lastensa käyttöaikaa hallitakseen heidän 
selailutottumuksiaan verkkosivulla.
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4.18 Google

Kosketa määrittääksesi Google-tilisi ja palveluiden asetukset.

4.19 Esteettömyys

Käytä esteettömyyden asetuksia määrittääksesi laitteeseen asennetut 
esteettömyyslaajennukset.

4.20 Järjestelmä

Tietoja puhelimesta
Näytä puhelimen perustietoja, kuten mallinimi, suoritin, kamera, resoluutio jne.
Voit myös tarkistaa oikeudellista tietoa, rakennusnumero, tila ja muut tekniset 
tiedot.

Järjestelmän päivitys

Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa kohtaa TARKISTA PÄIVITYKSET 
(katso "5 Puhelimen täysi hyödyntäminen > FOTA-päivitys"). 

Kielet ja syöttö

Kosketa määrittääksesi laitteesi kielen ja määrittää näytöllä näkyvän näppäimistön, 
saneluasetukset, osoittimen nopeuden jne.

Päivämäärä ja aika

Käytä Päivämäärä ja aika -asetuksia muokataksesi haluamaasi päivämäärän ja 
ajan näyttötapaa.

Varmuuskopiointi

Kytke päälle  varmuuskopioidaksesi puhelimesi asetukset ja muut 
sovellustiedot Googlen palvelimiin. Jos vaihdat puhelinta, varmuuskopioimasi 
asetukset ja tiedot palautetaan uuteen puhelimeen, kun kirjaudut Google-tilillesi.

Palauta
Kosketa nollataksesi kaikki verkko- ja sovellusasetukset, et menetä tietoja näiden 
asetusten kanssa.
Jos Palautus tehdasasetuksiin on valittu, kaikki puhelimesi sisäisessä 
tallennustilassa olevat tiedot poistetaan. Varmuuskopioi tietosi ennen palauttamista.

Säädökset ja turvallisuus
Koskettamalla tätä voit tarkastella tuotetietoja, kuten Tuotteen malli, Valmistajan 
nimi, valmistajan osoite, IMEI, CU-viite, Bluetooth-ilmoituksen tunnus jne.

Käyttäjäkokemusten parantamisohjelma
Kosketa liittyäksesi Käyttäjäkokemusten parantamisohjelmaan, jotta voimme 
jatkaa tarjoamiemme tuotteiden ja käyttäjäkokemusten parantamista.
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5  Puhelimen täysi hyödyntäminen

FOTA-päivitys

Käytä FOTA (Firmware Over The Air) -päivitystä puhelimesi ohjelmisto 
päivittämiseen. 

Pääset päivityksiin sovellusluettelosta koskettamalla kohtaa Asetukset > 
Järjestelmä > Järjestelmän päivitykset. Ota käyttöön datayhteys tai Wi-Fi 
ennen kuin haet päivityksiä. 

Wi-Fi:n ollessa päällä järjestelmä havaitsee uuden laiteohjelmistopäivityksen ja, 
jos uusi päivitys on saatavilla, järjestelmä alkaa lataamaan sitä automaattisesti. 
Kun lataus on valmis, ponnahdusikkuna antaa sinulle mahdollisuuden valita, 
päivitätkö puhelimesi nyt vai myöhemmin.

Jos kohtaa Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmän päivitykset >  > Päivitä 
asetukset > Päivitä automaattisesti ei ole kytketty päälle, saat vain ilmoituksen, 
joka näkyy Tilapalkissa.

Älä muuta oletustallennussijaintia FOTA-latauksen tai -päivityksen aikana, jotta 
vältyt virheiltä oikeiden päivityspakettien haussa.

Kun FOTA-päivitys on suoritettu, sinun on käynnistettävä laite uudelleen. Laite 
kehottaa käynnistämään sen uudelleen

6 Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltokeskukseen, käy läpi seuraavat laitteesi 
vianmääritysohjeet:

•	 Parhaan toiminnan saamiseksi lataa akku täyteen.

•	 Parantaaksesi puhelimesi suorituskykyä poista tarpeettomat tiedostot ja 
sovellukset puhelimestasi.

•	 Päivitä puhelimesi ohjelmisto kohdasta Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmän 
päivitykset.

•	 Palauta puhelimesi kohdasta Asetukset > Järjestelmä > Palautus > Palautus 
tehdasasetuksiin. Toinen tapa on pitää painettuna Virta-näppäintä ja 
Äänenvoimakkuus ylös -näppäintä samaan aikaan, kun puhelimesi käynnistyy. 
Päästä virtanäppäin irti ja sitten äänenvoimakkuusnäppäin värinän jälkeen. 
Palauta sitten valitsemalla Pyyhi tiedot / palautus tehdasasetuksiin > Palautus 
tehdasasetuksiin. Kaikki puhelimesi tiedot menetetään peruuttamattomasti. 
Suosittelemme vahvasti puhelimesi täyttä varmuuskopioimista ennen palautusta.

ja tarkista seuraavat asiat:

Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa, tai se on lukkiutunut

•	 Jos puhelin ei käynnisty, varmista akun vähimmäisvaraus lataamalla sitä 
vähintään 20 minuuttia, ja yritä sitten käynnistystä uudelleen. Kytke se sitten 
päälle uudelleen.

•	 Jos puhelin jumittuu käynnistysanimaation aikana niin, että et pääse 
käyttöliittymään, palauta puhelin painamalla Virta-näppäintä ja pitämällä 
se pohjassa. Tämä poistaa kolmannen osapuolen tiedostojen aiheuttamat 
epänormaalit käyttöjärjestelmän käynnistysongelmat.

•	 Jos kumpikaan tapa ei toimi, palauta puhelimen asetukset painamalla 
Virta-näppäintä ja Äänenvoimakkuus-näppäintä samaan aikaan. Päästä 
virtanäppäimestä irti, kun laite värisee, ja palauta sitten valitsemalla kohta 
Pyyhi tiedot / palautus tehdasasetuksiin > Palautus tehdasasetuksiin. 

Puhelin ei ole reagoinut useaan minuuttiin

•	 Jos puhelimesi ei vastaa, sammuta se painamalla ja pitämällä Virta-näppäintä, 
kunnes se sammuu ja käynnistyy sitten uudelleen.

•	 Jos se edelleenkään ei toimi, tee puhelimen palautus.
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Puhelimen virta katkeaa itsestään

•	 Varmista, että näyttö on lukittu, kun et käytä puhelinta. Varmista myös, ettei 
Virta-näppäintä paineta vahingossa näytön ollessa lukitsemattomana.

•	 Tarkista akun varaus.

•	 Jos se edelleenkään ei toimi, tee puhelimen palautus tai päivitä ohjelmisto.

Puhelinta ei voi ladata oikein

•	 Varmista, että käytät puhelimesi mukana toimitettua TCL-laturia.

•	 Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkua pidetään tyhjänä pitkään, 
akkulaturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.

•	 Varmista, että akku ladataan normaaliolosuhteissa 0°C (32°F) - 45°C (113°F) 
lämpötilassa.

•	 Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva.

Puhelin 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.

Puhelin ei saa yhteyttä Internetiin

•	 Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on käytettävissä.

•	 Tarkista puhelimen 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.

Puhelimellani ei voi soittaa puheluja

•	 Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron ja koskettanut -kuvaketta.

•	 Ulkomaanpuheluissa tarkista maan numero ja suuntanumero.

•	 Varmista, että puhelin 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 puhelin ole lentokonetilassa.

Puhelimeni ei vastaanota saapuvia puheluja

•	 Varmista, että puhelimeen 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 puhelin 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.

Puhelujen äänenlaatu on heikko

•	 Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla Äänenvoimakkuus-
näppäintä.

•	 Tarkista verkon voimakkuus. Siirry paikkaan, jossa kenttä on voimakkaampi.

•	 Varmista, että puhelimesi vastaanotin, liitin ja kaiutin ovat puhtaat.
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Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää

•	 Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.

•	 Varmista, että tämä toiminto ei vaadi TCL-lisävarustetta.

Kun valitsen numeron yhteystiedoista, numeroon ei voida soittaa

•	 Varmista, että olet tallentanut numeron oikein yhteystietoihisi.

•	 Varmista ulkomaille soittaessasi, että olet valinnut maatunnuksen.

En voi lisätä yhteystietoa

•	 Varmista, että SIM-korttisi yhteystiedot eivät ole täynnä; poista yhteystietoja tai 
tallenna niitä puhelimeesi.

Minulle soittavat henkilöt eivät voi jättää viestiä vastaajaani

•	 Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

En pääse vastaajaani

•	 Varmista, että operaattorin vastaajanumero on annettu oikein "Vastaajanumero"-
asetuksella.

•	 Jos verkko on varattu, yritä uudelleen myöhemmin.

En voi lähettää enkä vastaanottaa multimediaviestejä

•	 Varmista, ettei sisäinen tallennustila ole täynnä.

•	 Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi ja tarkista 
multimediaviestiasetukset.

•	 Varmista palvelinkeskuksen numero tai multimediaviestiprofiilisi operaattoriltasi.

•	 Palvelinkeskus voi olla varattu. Yritä uudelleen myöhemmin.

SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla

•	 Pyydä verkko-operaattoriltasi PUK (Personal Unblocking Key) -koodi.

Puhelinta 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 puhelimen sisäinen tallennustila riittää lataamista varten.

•	 Valitse microSD-kortti ladattujen tiedostojen tallennuspaikaksi.

•	 Tarkista tilaustilanteesi operaattoriltasi.

Muut laitteet eivät löydä puhelinta Bluetooth-yhteydellä

•	 Varmista, että Bluetooth on käytössä ja puhelin näkyy muille käyttäjille.

•	 Varmista, että kaksi puhelinta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

Akku tyhjenee liian nopeasti

•	 Varmista, että lataat akun täyteen (vähintään 120 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.

Puhelin lämpenee pitkien puhelujen, pelien pelaamisen, Internet-selailun ja 
muiden monimutkaisten sovellusten käytön aikana.

•	 Tämä lämpeneminen on normaali seuraus siitä, että suoritin käsittelee suuria 
tietomääriä. Yllä mainittujen toimintojen päätyttyä puhelimen lämpötila palaa 
normaaliksi.

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen en voi käyttää puhelintani antamatta 
Google-tilini tunnistustietoja

•	 Kun palautus on suoritettu, sinun on annettava sen Google-tilin tunnistustiedot, 
jota alun perin käytettiin puhelimessa.
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•	 Jos et muista Google-tunnistustietojasi, tee Google-tilin palautustoiminto.

•	 Jos et vieläkään pysty käyttämään puhelintasi, ota yhteyttä valtuutettuun 
huoltoon, mutta muista, että takuu ei kata tätä korjausta.

Unohdin joitakin salasanoja / koodeja / avaimia puhelimeeni

•	 Tee tehdasasetusten palautus.

•	 Jos et vieläkään pysty käyttämään puhelintasi, ota yhteyttä valtuutettuun 
huoltoon, mutta muista, että takuu ei kata tätä korjausta.

Miten laitteen tiedot varmuuskopioidaan

•	 Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä > Varmuuskopio (katso kohta ”4.20 
Järjestelmä > Varmuuskopiointi”)

•	 Voit myös varmuuskopioida tietosi toiseen puhelimeen Switch Phone 
-sovelluksella. Pyyhkäise ylöspäin aloitusnäytössä avataksesi hakurivin ja 
kirjoita Switch Phone. Siirrä tiedot noudattamalla ohjeita.

7 Tekniset tiedot
Alusta: 

•	 MT6761V/WB

Käyttöjärjestelmä: 

•	 Android 11 Go

Muisti: 

•	 32 Gt ROM + 2 Gt RAM(1)

Mitat (PxLxS): 

•	 165,2 x 75,5 x 8,9 mm

Paino: 

•	 190 g

Näyttö: 

•	 6.52" kosketusnäyttö, jossa on 720 x 1600 HD+ (in-cell)

Verkko:

•	 GSM 850/900/1800/1900

•	 UMTS B1/2/5/8

•	 LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2496-2690 MHz)

GPS: 

•	 BDS/GPS/Glonass/Galileo, ml. A-GPS

Yhdistettävyys:

•	 Bluetooth 5.0

•	 Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

•	 3,5 mm audioliitin

•	 Tyyppi-C

(1) Riippuu ostamastasi laitteesta. 
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Kamera:

•	 Takakamera: 13 MP+2 MP (D)+2 MP (Makro)

•	 Etukamera: 5MP

Tuetut ääni- ja videomuodot: 

•	 AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM-toisto 

•	 1080p / 30 fps, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, VP8, VP9, MPEG-4

Akku (1): 

•	 Kapasiteetti: 5000 mAh

Laajennustila:

•	 microSD™-muistikortti

 (microSD-kortin saatavuus 512GB asti)

Anturit:

•	 G-anturi

•	 Valoanturi

•	 Läheisyystunnistin

•	 E-kompassi

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.

8 Lisävarusteet
Vakiovarusteet

•	 Laturi

•	 USB-kaapeli

•	 SIM-korttialustan neula

•	 LCD-tarra

•	 Pikaopas

•	 Tuotteen turvallisuustiedote 

 •	 Lisätarvikkeet vaihtelevat maittain.
•	 Käytä ainoastaan laitteesi mukana toimitettuja TCL-akkuja, -latureita 

ja -lisävarusteita.



69

9 Lisenssit
microSD-logo on tavaramerkki.

Bluetooth SIG, Inc. lisensoi ja sertifioi TCL 6102D:n Bluetooth-
ilmoituksen tunnuksella D048575

Wi-Fi Alliancen sertifioima

10 Ilmoitus
Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tiettyjä 
eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin tiettyjen 
palvelujen mukaan.

TCL Communication Ltd. ei ole laillisesti vastuussa tällaisista mahdollisista eroista 
eikä niiden mahdollisista seurauksista, vaan operaattori on niistä yksinomaisessa 
vastuussa.

Suomi - CJA2J62LCANA 
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