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1 Johdanto
Tervetuloa HUAWEI MediaPad 10 Link (HUAWEI
MediaPad) käyttäjäksi.
HUAWEI MediaPad voit:

> Selata internetiä erittäin korkeilla nopeuksilla.
> Ottaa valokuvia ja videoita missä tahansa ja milloin
tahansa.
> Nauttia uusimmista ja kuumimmista elokuvista.
> Uppoutua vaikuttavaan äänimaailmaan.
> Ja paljon muuta
HUAWEI MediaPad antaa mielikuvituksellesi ja
luovuudellesi vapaat kädet. Aloita nyt ja tutustu hienoihin
yllätyksiin, jotka odottavat sinua.
Kaikki tämän oppaan kuvat ovat viitteellisiä.
Varsinainen tuote voi poiketa oppaan kuvista.
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2 Aloittaminen
HUAWEI MediaPad ulkoiset osat

1

Valoanturi

2

2

Etukamera

3

Virtakytkin

4

Äänenvoimakkuusnäp
päimet

5

Mikrofoni

6

Takakamera

7

Korttipaikka

8

Kuuloke- ja äänen
tuloliitäntä

9

Micro-USB-liitäntä
(latausominaisuudella)

10

Kaiutin

SIM- ja microSD-korttien asettaminen

1

3

2

1. Avaa SIM- ja microSD-korttipaikan kansi.
2. Aseta SIM-kortti korttipaikkaan siten, että kullanväriset
kontaktipinnat osoittavat ylöspäin yllä olevan kuvan
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mukaisesti. Työnnä korttia sisään, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
HUAWEI MediaPad on yhteensopiva vain
vakiokokoisten (0,76 x 15 x 25 mm) SIM-korttien
kanssa. Muunkokoisen SIM-kortin asettaminen
HUAWEI MediaPadiin vaurioittaa laitetta.

3. Aseta microSD-kortti korttipaikkaan siten, että
kullanväriset kontaktipinnat osoittavat ylöspäin yllä
olevan kuvan mukaisesti. Työnnä korttia sisään,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
4. Sulje korttipaikan kansi.
Älä irrota korttipaikan kantta taulutietokoneesta.
Jos haluat poistaa microSD-kortin, kun HUAWEI MediaPad
on käytössä, avaa kotinäyttö ja kosketa
>
Tallentaminen > Poista SD-kortti käytöstä. Avaa sitten
microSD-korttipaikan kansi ja työnnä microSD-korttia
kevyesti. MicroSD-kortti ponnahtaa esiin.

Akun lataaminen
1. Kytke laturi mukana toimitettuun USB-kaapeliin.
2. Kytke laturi virtapistorasiaan.
3. Aloita akun lataaminen kytkemällä HUAWEI
MediaPad USB-kaapeliin.
Kun HUAWEI MediaPad -laitteeseen on kytketty virta ja
akussa on täysi lataus, tilarivin akkukuvake näyttää tältä:
.
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Akun käyttöön liittyviä varotoimia
> Jos HUAWEI MediaPadia ei ole käytetty pitkään aikaan
tai jos akun varaustila on hyvin alhainen, virta ei ehkä
kytkeydy päälle heti akun latauksen alettua. Tämä on
normaali ilmiö. Anna akun latautua muutaman minuutin
ajan, ennen kuin kytket HUAWEI MediaPadiin virran.
> Akun voi ladata uudelleen. Akkujen latauskertojen
määrä on rajallinen. Kun HUAWEI MediaPadia
käytetään pitkään, sen valmiusaika lyhenee. Jos haluat
pidentää akun käyttöikää, älä lataa sitä liian usein.
> Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja
akun iän mukaan.

Virran kytkeminen päälle ja pois
Virran kytkeminen päälle
Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes HUAWEI MediaPad
värisee.
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Jos HUAWEI MediaPad-laitetta ei ole käytetty
pitkään aikaan tai jos akun varaustila on alhainen,
virta ei ehkä kytkeydy päälle välittömästi akun
latauksen alettua. Anna akun latautua muutaman
minuutin ajan, ennen kuin aloitat käytön.
Virran kytkeminen pois
Paina virtanäppäintä yhtäjaksoisesti, kunnes näyttöön tulee
ikkuna. Sammuta HUAWEI MediaPad noudattamalla näytön
ohjeita.

Eleet
Voit ohjata HUAWEI MediaPad -laitetta seuraavilla
yksinkertaisilla eleillä.

Kosketa: Valitse tai avaa kohde
napauttamalla sitä.

Kaksoisnapauta: Suurenna näyttöä
napauttamalla sitä nopeasti kaksi kertaa
peräkkäin.

Kosketa ja pidä: Avaa asetusvalikko
koskettamalla näyttöä pitkään.
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Pyyhkäise: Selaa näyttöä ylös tai alas
pyyhkäisemällä ylös tai alas. Vaihda
näytöstä toiseen pyyhkäisemällä
vasemmalle tai oikealle.

Vedä: Siirrä kohde toiseen paikkaan
koskettamalla ja pitämällä sitä.

Nipistä: Lähennä tai loitonna tuomalla
kahta sormea yhteen tai viemällä niitä
erilleen. Voit käyttää tätä elettä selatessasi
valokuvia ja verkkosivuja.

Näytön lukituksen avaaminen
HUAWEI MediaPad tukee useita näytön lukituksen
avausmenetelmiä. Lukituksen avaamisen
oletusmenetelmää käytetään tässä esimerkkinä näytön
lukituksen avaamisesta.

1. Herätä näyttö painamalla virtapainiketta.
2. Vedä

-kuvake oikealle

-kuvakkeen kohdalle.
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Vetämällä
-kuvakkeen sen yläpuolella,
vasemmalla tai alapuolella olevan pikakuvakkeen
kohdalle voit ottaa kuvaketta vastaavan
sovelluksen nopeasti käyttöön.
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Kotinäyttö
HUAWEI MediaPad -laitteessa on helppokäyttöinen näytön
asettelu. Tässä osassa kuvataan näytön osat ja niiden
perustoiminnot.

1

Näyttää uusimmat sovellukset.

2

Palaa kotinäyttöön.

3

Palaa edelliseen näyttöön.

4

Näyttää ajan, Wi-Fi-yhteyden tilan, signaalin
voimakkuuden, akun varaustason ja muita tietoja.
Voit avata ilmoituspaneelin koskettamalla kelloa.

5

Piilottaa toimintarivin. Voit avata toimintarivin
vetämällä varovasti ylöspäin näytön alaosasta.

6

Näyttää widgetit ja sovellukset.
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Ilmoitus- ja tilakuvakkeet
Ilmoituspalkissa näkyvät ilmoitukset ja kuvakkeet ilmaisevat
HUAWEI MediaPadin tilan.

Lentokonetila

Bluetooth käytössä

GPS käytössä

Ladataan

Akku täynnä

Akku lähes tyhjä

Uudet
sähköpostiviestit

microSD-korttia
valmistellaan

Tuleva tapahtuma

Hälytykset
käytössä

Ladataan verkkoon

Ladataan verkosta

Muisti täynnä

Kirjautumis- tai
synkronointiongelm
a

Tietoja
synkronoidaan

Synkronointi
epäonnistui

Yhdistetty
tietokoneeseen

Internet-yhteys
jaettu USBliitännän kautta

Wi-Fi-verkkoja
käytettävissä

Yhdistetty Wi-Fiverkkoon

Yhdistetty Internetiin
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SD

—

——

> Kun
on näkyvissä, lataa HUAWEI MediaPad
mahdollisimman pian. Muuten laitteen virta
katkeaa pian automaattisesti.
> Kun tallennustila on täynnä,
tulee näkyviin.
Poista tiedostoja tai sovelluksia. Muutoin et voi
asentaa sovelluksia HUAWEI MediaPadiin tai
käyttää niitä.

Ilmoituspaneeli
HUAWEI MediaPad voi suorittaa useita tehtäviä
samanaikaisesti. Voit esimerkiksi selata Internetiä
sovellusten lataamisen aikana. Voit tarkistaa tehtävän
edistymisen tai tulokset ilmoituspaneelin avulla.
Avaa ilmoituspalkki koskettamalla näytön oikeassa
alakulmassa olevaa tilariviä. Siitä voit tarkistaa tehtävän
edistymisen ja uudet ilmoitukset.
Lisäksi voit suorittaa seuraavat toiminnot:

> Ota toimintoja (esimerkiksi Wi-Fi ja Bluetooth) käyttöön
tai poista niitä käytöstä koskettamalla kutakin toimintoa
.
vastaavaa kuvaketta, esimerkiksi
> Aseta Dolby Digital Plus -asetukset koskettamalla
.
> Tuo asetusnäyttö näkyviin koskettamalla

.

> Poista ilmoitus vetämällä sormellasi sen poikki
vasemmalle tai oikealle.
> Tyhjennä ilmoituspaneeli koskettamalla

.

Kun haluat sulkea ilmoituspaneelin, kosketa kotinäyttöä.
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Kotinäytön toiminnot
> Jos haluat avata sovelluksen, kosketa kotinäytössä
sovelluksen kuvaketta.
> Jos haluat vaihtaa näytöstä toiseen, pyyhkäise
kotinäytössä vasemmalle tai oikealle.
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> Jos haluat mukauttaa kotinäyttöä, kosketa kotinäytön
tyhjää kohtaa ja pidä sitä painettuna, kunnes
asetusvalikko tulee näkyviin. Siitä voit valita
taustakuvan, widgetien ja monien muiden kohteiden
mukautusasetukset.
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3 Tekstinsyöttö
Näyttönäppäimistön tuominen esiin ja piilottaminen
HUAWEI MediaPad -laitteessa on esiasennettuna monia
tekstinsyöttömenetelmiä. Voit kirjoittaa tekstiä helposti
näyttönäppäimistöllä.

> Saat näyttönäppäimistön esiin koskettamalla jotakin
tekstinsyöttökenttää.
> Kun haluat piilottaa näyttönäppäimistön, kosketa

.

Jos näyttönäppäimistö peittää joitakin
käyttöpainikkeita, piilota näyttönäppäimistö
toimintojen suorittamista varten.

Tekstinsyöttömenetelmän valitseminen
Tekstinsyöttömenetelmän vaihtaminen:

1. Tekstikentän koskettaminen tuo näyttönäppäimistön
näkyviin.
2. Kosketa ilmoituspalkissa
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.

3. Valitse avautuvasta asetusvalikosta haluamasi
tekstinsyöttömenetelmä.
Aseta tekstinsyötön oletusmenetelmä
koskettamalla
syöttötapa.

> KAIKKI > Kieli ja

Tekstin muokkaaminen
Voit kopioida, leikata ja liittää tekstiä näyttönäppäimistön
avulla.

1. Kosketa tekstikenttää, jotta kohdistimen viereen tulee
näkyviin .
2. Siirrä kohdistinta vetämällä

-kuvaketta.

3. Kosketa tekstiä ja pidä sitä painettuna, kunnes
tulevat näkyviin.

ja

4. Valitse enemmän tai vähemmän tekstiä vetämällä
tai -kuvaketta.

-

5. Kosketa VALITSE KAIKKI, KOPIOI tai LEIKKAA.
Voit myös poistaa valitun tekstin koskettamalla
poistopainiketta.
6. Kosketa kohtaa, johon haluat lisätä tekstin, ja liitä
kopioimasi tai leikkaamasi teksti siihen koskettamalla
LIITÄ.
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Android-syöttömenetelmä
7

1

Siirtyy seuraavaan tekstinsyöttökenttään.

2

Vaihtaa numeroiden ja symbolien syöttötilaan.

3

Vaihtaa käyttöön isot tai pienet kirjaimet.

4

Avaa Syöttövalinnat-valikon, jossa voit valita
syöttökielen tai määrittää Androidsyöttömenetelmän asetukset. Voit esimerkiksi
ottaa automaattiset isot kirjaimet ja
näppäinpainalluksen äänen käyttöön tai pois
käytöstä.

5

Lisää välilyönnin.

6

Aloittaa uuden rivin.
> Koskettamalla tätä voit poistaa merkin
kohdistimen vasemmalta puolelta.

7
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> Koskettamalla tätä ja pitämällä sitä painettuna
voit poistaa kaikki merkit kohdistimen
vasemmalta puolelta.

Edeltävä kuva on vain viitteellinen. Näppäimistö
voi näyttää hieman erilaiselta.

Huawei-syöttömenetelmä

1

Vaihtaa käyttöön isot tai pienet kirjaimet.

2

Vaihtaa numeroiden ja symbolien syöttötilaan.

3

Valitsee syöttökielen.

4

Lisää välilyönnin.

5

Aloittaa uuden rivin.
> Koskettamalla tätä voit poistaa merkin
kohdistimen vasemmalta puolelta.

6

> Koskettamalla ja pitämällä tätä voit poistaa
kaikki merkit kohdistimen vasemmalta
puolelta.
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4 Mukauttaminen HUAWEI MediaPad
Haluatko asettaa oman valokuvasi taustakuvaksi? Haluatko
siirtää oman musiikkisoittimesi kotinäyttöön, josta se on
helppo löytää? Haluatko käyttää uusinta hittiä soittoäänenä?
Voit tehdä niin.

Kotinäytön kohteen siirtäminen
Voit järjestää kotinäytön kohteet haluamallasi tavalla.

1. Kosketa ja pidä painettuna siirrettävää kohdetta,
kunnes HUAWEI MediaPad värisee.
2. Vedä kohde haluamaasi paikkaan ja vapauta se sitten.
Jos haluat siirtää kohteen johonkin toiseen
kotinäyttöön, vedä se näytön vasempaan tai
oikeaan reunaan ja pidä sitä painettuna. Edellinen
tai seuraava kotinäyttö tulee näkyviin.
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Widgetien lisääminen kotinäyttöön
Voit lisätä kotinäyttöön widgetejä, esimerkiksi kalenterin,
musiikkisoittimen tai sääkellon.

1. Kosketa kotinäytön tyhjää kohtaa ja pidä sitä
painettuna.
2. Valitse avautuvasta asetusvalikosta Lisää Widgetit.
3. Kosketa widgetiä ja pidä sitä painettuna. Vedä se
sitten haluamaasi paikkaan ja vapauta se.

Kotinäytön kohteen poistaminen
Voit poistaa kotinäytön kohteita, joita et enää tarvitse.
Sovelluksen kuvakkeen poistaminen poistaa myös
sitä vastaavan sovelluksen.

1. Kosketa ja pidä painettuna poistettavaa kohdetta,
kunnes HUAWEI MediaPad värisee.
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2. Vedä kohde roskakorikuvakkeen kohdalle ja vapauta
se.

Kotinäytön lisääminen
Kotinäyttöjä lisäämällä voit lisätä kotinäyttöön lisää
sovelluksia ja widgetejä, mikä helpottaa sovellusten
järjestämistä.

1. Kosketa kotinäytön tyhjää kohtaa ja pidä sitä
painettuna.
2. Valitse avautuvasta asetusvalikosta Hallitse näyttöjä.
3. Kosketa

.

Laitteessa voi olla enintään kuusi kotinäyttöä.

Kotinäytön poistaminen
Voit poistaa kotinäytön, jota et enää tarvitse.
Huomaa, että vain tyhjiä kotinäyttöjä voi poistaa.
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1. Kosketa tyhjän kotinäytön tyhjää kohtaa ja pidä sitä
painettuna.
2. Valitse avautuvasta asetusvalikosta Hallitse näyttöjä.
3. Kosketa vasemmassa yläkulmassa olevaa
kuvaketta.

-

Taustakuvan mukauttaminen
Voit asettaa haluamasi valokuvan taustakuvaksi.

1. Kosketa kotinäytön tyhjää kohtaa ja pidä sitä
painettuna.
2. Valitse avautuvasta asetusvalikosta Aseta
taustakuva.
3. Valitse taustakuva näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
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Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää merkkiäänten, multimedian, hälytysten ja
ilmoitusten äänenvoimakkuutta.

1. Kosketa kotinäytössä
Äänenvoimakkuus.

> KAIKKI > Ääni >

2. Säädä äänenvoimakkuuksia vetämällä liukusäätimiä.
> Voit myös säätää käynnissä olevien sovellusten
äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeilla.
> Voit säätää äänenvoimakkuutta myös koskettamalla
> YLEISET > Äänenvoimakkuus.
Voit määrittää eräitä yleisiä asetuksia myös kohdassa
YLEISET.
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>

Soittoäänen valitseminen
Voit valita soittoääneksi minkä tahansa äänitiedoston,
esimerkiksi musiikkikappaleen tai äänitteen.

1. Kosketa kotinäytössä
Ilmoitusääni.

> KAIKKI > Ääni >

2. Valitse avautuvasta asetusvalikosta Paikallinen
musiikki.
3. Kosketa haluamaasi äänitiedostoa ja kosketa sitten
OK.

Näytön kirkkauden säätäminen
HUAWEI MediaPadissa on valoanturi, joka säätää näytön
kirkkautta automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan.
Voit myös säätää näytön kirkkautta manuaalisesti.
Näytön kirkkauden pienentäminen vähentää
HUAWEI MediaPadin virrankulutusta.

1. Kosketa kotinäytössä
Kirkkaus.

> KAIKKI > Näyttö >

2. Valitse, miten haluat säätää näytön kirkkautta.
> Automaattisesti: valitse Automaattinen kirkkaus valintaruutu.
> Manuaalisesti: valitse Automaattinen kirkkaus valintaruutu ja vedä liukusäädintä.
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Näytön aikakatkaisuajan asettaminen
Virrankulutuksen pienentämiseksi HUAWEI MediaPad
lukitsee näyttönsä automaattisesti, kun se on ollut
käyttämättömänä tietyn ajan. Voit määrittää
aikakatkaisuajan haluamasi mittaiseksi.

1. Kosketa kotinäytössä
Virransäästö.

> KAIKKI > Näyttö >

2. Valitse aikakatkaisuaika.

Näytön lukitus
Näytön lukitseminen estää laitetta suorittamasta toimintoja
vahingossa, kun et käytä laitetta. HUAWEI MediaPadin
näytön voi lukita monella eri tavalla.

1. Kosketa kotinäytössä
Ruudun lukitus.

> KAIKKI > Suojaus >

2. Valitse lukitustapa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Kun näytön lukitus on asetettu ja HUAWEI MediaPad on
käyttämättömänä määritetyn ajan, näyttö lukittuu
automaattisesti. Voit lukita näytön myös painamalla
virtapainiketta.
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5 Internet-yhteys
HUAWEI MediaPad vie sinut langattoman Internetselauksen uuteen aikaan. Katsotaanpa, miten se toimii.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen
Voit yhdistää HUAWEI MediaPadin Wi-Fi-verkkoon ja
käyttää Internetiä Wi-Fi-verkon kautta.
Jos haluat tehdä niin, varmista, että langaton verkko on
käytettävissä. Kun käytät HUAWEI MediaPadia kotona,
kytke langaton reititin muodostamaan Wi-Fi-aktiivialue. Kun
käytät HUAWEI MediaPadia yleisellä paikalla, esimerkiksi
kirjastossa tai ostoskeskuksessa, niissä saattaa olla
vapaasti käytettäviä Wi-Fi-verkkoja.
HUAWEI MediaPadin virrankulutus suurenee, kun Wi-Fitoiminto otetaan käyttöön. Voit säästää akkua poistamalla
Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.

1. Kosketa kotinäytössä

> KAIKKI > Wi-Fi.

2. Ota Wi-Fi käyttöön. Sen jälkeen laitteesi etsii
käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja.
3. Valitse haluamasi Wi-Fi-verkko.
> Avoimeen Wi-Fi-verkkoon voi muodostaa yhteyden
suoraan.
> Jos Wi-Fi-verkko on salattu, salasana on syötettävä
kysyttäessä.
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Kun HUAWEI MediaPad on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon,
koskettamalla sen nimeä saat näkyvin yhteyden tiedot,
esimerkiksi verkon nopeuden, salaustavan ja IP-osoitteen.
Kun Wi-Fi on käytössä ja HUAWEI MediaPad palaa aiemmin
käytetyn Wi-Fi-verkon peittoalueelle, laite muodostaa
automaattisesti yhteyden tähän verkkoon.

Datapalvelujen ottaminen käyttöön
Kun otat HUAWEI MediaPad -laitteen datapalvelut käyttöön,
voit käyttää Internetiä palveluntarjoajasi verkon kautta.
Datapalvelun käyttö voi olla maksullista. Kysy lisätietoja
palveluntarjoajaltasi.

1. Kosketa kotinäytössä

> KAIKKI.

2. Kosketa LANGATTOMAT YHTEYDET JA VERKOTkohdassa Mobiiliverkot.
3. Valitse Tiedot käytössä-ruutu.

Datapalvelujen poistaminen käytöstä
Jos haluat vähentää datayhteyden käyttöä, poista HUAWEI
MediaPadin datapalvelut käytöstä, kun Wi-Fi-verkkoja on
käytettävissä.

1. Kosketa kotinäytössä

> KAIKKI.

2. Kosketa LANGATTOMAT YHTEYDET JA VERKOTkohdassa Mobiiliverkot.
3. Poista Tiedot käytössä -valintaruudun valinta.
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Tietojen jakaminen muiden kanssa Wi-Fiaktiivialueen avulla
1. Kosketa kotinäytössä

> KAIKKI.

2. Kosketa LANGATTOMAT YHTEYDET JA VERKOTkohdassa Lisää... > Jaettu yhteys ja kannett.yht..
3. Valitse Kannettava wifi-yhteyspiste-ruutu.
4. Kosketa Siirrettävän Wi-Fi-hotspotin asetukset >
Määritä wifi-yhteyspisteen asetukset. Määritä sitten
SSID, salasana ja muut asetukset näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.
Sitten voit etsiä HUAWEI MediaPadin SSID-tunnusta Wi-Filaitteiden luettelosta ja käyttää HUAWEI MediaPadin
luomaa Wi-Fi-verkkoa.

HUAWEI MediaPadin tiedonsiirtoyhteyden
jakaminen
Liitä HUAWEI MediaPad tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Sitten voit käyttää Internetiä tietokoneestasi HUAWEI
MediaPadin datayhteyden avulla.
Jos haluat käyttää USB-jakamista, varmista, että
HUAWEI MediaPad on yhteydessä Internetiin.

1. Kytke HUAWEI MediaPadin monitoimiportti
tietokoneen USB-porttiin mukana toimitetulla USBkaapelilla.
2. Kosketa kotinäytössä

> KAIKKI.

3. Kosketa LANGATTOMAT YHTEYDET JA VERKOTkohdassa Lisää... > Jaettu yhteys ja kannett.yht..
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4. Valitse Internetyhteyden jakaminen USB:n kauttaruutu. Kun USB-jakamisyhteys on määritetty, voit
käyttää Internetiä tietokoneella.
Et voi käyttää samanaikaisesti HUAWEI
MediaPadin USB-jakamistoimintoa ja sen
microSD-korttia massamuistilaitteena.
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6 Selain
Selaimella voit selata Internetiä ja katsella Internet-sivuja.
Selaimen avulla pysyt aina ajan tasalla uutisista ja
uusimmista tiedoista. Yhteyden pitäminen ja Internetin
selaaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Verkkosivujen selaaminen
Käynnistä selain koskettamalla kotinäytössä

1

Avaa uuden välilehden.

2

Sulkee nykyisen välilehden.

3

Päivittää nykyisen sivun.

4

Anna WWW-osoite.

5

Lisää nykyisen sivun kirjanmerkkeihin.

.
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6

Avaa hakuruudun.

7

Näyttää kirjanmerkit.

8

Näytä lisää vaihtoehtoja.

Tiedoston lataaminen verkosta
Voit ladata tiedostoja, kuvia ja jopa sovelluksia
verkkosivuilta. Verkosta ladatut tiedostot voidaan tallentaa
HUAWEI MediaPadin sisäiseen muistiin tai microSD-korttiin.
Jos esimerkiksi haluat ladata verkkosivulta kuvan, kosketa
kuvaa ja pidä sitä painettuna ja valitse sitten avautuvasta
asetusvalikosta Tallenna kuva. Jos haluat ladata
verkkosivulta tiedoston, kosketa tiedoston linkkiä ja pidä sitä
painettuna ja valitse sitten avautuvasta asetusvalikosta
Tallenna linkki.
HUAWEI MediaPadin ja henkilökohtaisten tietojesi
suojaamiseksi päivityksiä on syytä ladata vain
luotettavista lähteistä. Jos haluat varmistaa asian,
kosketa

> KAIKKI > Suojausja poista

Tuntemattomat lähteet -valintaruudun valinta.

Kirjanmerkkien hallinta
Voit asettaa verkkosivuja kirjanmerkeiksi, jotta voit avata ne
nopeasti.

1. Käynnistä selain koskettamalla kotinäytössä
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.

2. Tuo kirjanmerkkien hallintanäyttö näkyviin
koskettamalla
.
3. Kosketa ja pidä painettuna kirjanmerkkiä, jonka haluat
jakaa muiden kanssa, avata tai poistaa.

Kotisivun asettaminen
Voit asettaa minkä tahansa verkkosivun kotisivuksi.

1. Käynnistä selain koskettamalla kotinäytössä
2. Valitse

.

> Asetukset > Yleinen.

3. Kosketa Aseta etusivu ja noudata näyttöön tulevia
ohjeita.

Selaushistorian tyhjentäminen
Yksityisyyden suojaamiseksi selaimen selaushistoria on
syytä tyhjentää ajoittain.

1. Käynnistä selain koskettamalla kotinäytössä

.

2. Kosketa
> Asetukset > Tietosuoja ja
turvallisuus.
3. Vieritä alaspäin ja kosketa Tyhjennä historia.
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7 Tietojen jakaminen muiden kanssa
HUAWEI MediaPad -laitteella voit jakaa tiedostoja muiden
kanssa monin eri tavoin. Voit siis jakaa kokemuksesi
perheesi ja ystäviesi kanssa missä tahansa ja milloin
tahansa.

Wi-Fi Direct -yhteyden määritys
Jos haluat jakaa tiedostoja toisen laitteen kanssa Wi-Fi
Direct -toiminnolla, määritä Wi-Fi Direct -yhteys HUAWEI
MediaPadin ja toisen laitteen välille.

1. Kosketa HUAWEI MediaPadin kotinäytössä
KAIKKI > Wi-Fi.
2. Tuo Wi-Fi Direct -näyttö esiin koskettamalla
Suora wifi-yhteys.

>
>

3. Muodosta yhteys haluamaasi laitteeseen
koskettamalla sitä Vertaislaitteet -luettelossa.
Jos haluat nimetä HUAWEI MediaPadin uudelleen, kosketa
Wi-Fi-yhteyden näytössä NIMEÄ UUDELLEEN.

Tiedostojen jakaminen muiden kanssa Wi-Fi
Directin avulla
Voit jakaa valokuvia, videoita, musiikkikappaleita ja muita
tiedostoja ystäviesi kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kosketa ja pidä painettuna tiedostoa, jonka haluat
jakaa muiden kanssa.
3. Kosketa avautuvassa asetusvalikossa Jaa > Wi-Fi.
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4. Valitse laite, jonka kanssa haluat jakaa tiedoston.
> Jos haluamasi laite ei näy, siirry Wi-Fi Direct näyttöön koskettamalla Muut laitteet. Muodosta
yhteys haluamaasi laitteeseen koskettamalla sitä.
> Jos Wi-Fi Direct -yhteyttä ei ole määritetty, HUAWEI
MediaPad tuo näkyviin Wi-Fi Direct -asetusten
näytön. Muodosta yhteys haluamaasi laitteeseen
koskettamalla sitä.

Tiedostojen jakaminen muiden kanssa Bluetoothyhteyden avulla
Bluetooth-yhteyden avulla voit lähettää valokuvia, videoita ja
muita tiedostoja perheenjäsenillesi ja ystävillesi ja
vastaanottaa niitä heiltä. Voit jakaa tiedostoja Bluetoothyhteyttä tukevien laitteiden kanssa suoraan ilman Internetyhteyttä.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kosketa haluamaasi tiedostoa ja pidä sitä painettuna.
3. Kosketa avautuvassa asetusvalikossa Jaa >
Bluetooth ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Tiedostojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden
avulla
1. Kosketa kotinäytössä
ota Bluetooth käyttöön.

> KAIKKI > Bluetooth ja

2. Kun yhdistetty Bluetooth-laite lähettää tiedoston,
HUAWEI MediaPadin ilmoituspalkkiin tulee näkyviin
ilmoitus.
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3. Avaa ilmoitus ja vastaanota tiedosto koskettamalla
näkyviin tulevassa valintaikkunassa Hyväksy.
Vastaa Bluetooth-pariliitos- ja
tiedonsiirtopyyntöihin nopeasti, ettei yhteys
katkea.

Yhdistäminen tietokoneeseen
Voit yhdistää HUAWEI MediaPadin tietokoneeseen
tiedonsiirtoa varten.

1. Kytke HUAWEI MediaPadin micro-USB-portti
tietokoneen USB-porttiin mukana toimitetulla USBkaapelilla.
2. Valitse tietokoneeseen avautuvasta asetusvalikosta
yhteystapa, jota haluat käyttää yhteyden
muodostamiseen HUAWEI MediaPadin kanssa. Sen
jälkeen voit tarkastella tiedostoja ja siirtää dataa
laitteesta toiseen.
Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen
ensimmäisen kerran, tietokoneeseen tulee
näkyviin ohjattu ohjaimen asennustoiminto.
Asenna ajuri ohjeiden mukaisesti. Jos ohjattu
toiminto ei tule näkyviin, aloita asennus
kaksoisnapsauttamalla HUAWEI MediaPadia
vastaavaa kuvaketta Oma tietokone -ikkunassa.

Tiedostojen kopioiminen tietokoneesta
Varmista, että HUAWEI MediaPad on kytketty
tietokoneeseen ja että ohjainohjelma on asennettu.
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1. Kosketa HUAWEI MediaPadissa avautuvassa
asetusvalikossa Medialaite (MTP).
2. Avaa tietokoneen Oma tietokone -ikkunassa HUAWEI
MediaPadia vastaava USB-flash-asema.
3. Valitse haluamasi tiedostot tietokoneesta ja kopioi ne
haluamaasi HUAWEI MediaPadin kansioon.
Edellä kerrotut ohjeet koskevat vain Windowskäyttöjärjestelmällä varustettuja tietokoneita.
Muissa käyttöjärjestelmissä tarvittavat toimet
voivat olla erilaisia.
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8 Yhteystiedot
Enää sinun ei tarvitse kuljetella käyntikorttikoteloita
mukanasi. HUAWEI MediaPadiin voit helposti tallentaa
perheenjäsentesi ja ystäviesi yhteystiedot. Sen
parannettujen tuonti- ja vientitoimintojen ansiosta voit myös
kätevästi noutaa yhteystietoja eri laitteista.

Yhteystiedon luominen
1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla
kotinäytössä

2. Kosketa

.

.

3. Syötä yhteystiedot, esimerkiksi nimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite.
Jos haluat syöttää lisää yhteystietoja (esimerkiksi
Muistiinpanot, Lempinimi ja Sivusto), kosketa
Lisää toinen kenttä.

4. Tallenna yhteystieto koskettamalla

.

Yhteystiedon muokkaaminen
1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla
kotinäytössä

.

2. Kosketa yhteystietoa, jota haluat muokata.
3. Jos haluat muokata yhteystietoa, kosketa

> Jos haluat poistaa turhat tiedot, kosketa
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.

.

> Jos haluat lisätä yhteystiedon, kosketa Lisää
toinen kenttä.

4. Tallenna muutokset koskettamalla

.

Yhteystietojen yhdistäminen
Voit välttää päällekkäiset yhteystiedot yhdistämällä useita
yhteystietoja yhdeksi yhteystiedoksi.
Voit yhdistää vain sisäiseen muistiin tallennettuja
yhteystietoja, et SIM-korttiin tallennettuja.

1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla
kotinäytössä

.

2. Valitse yhteystieto, jonka haluat yhdistää.
3. Kosketa yhteystiedon lisätiedoissa Hallitse liitettyjä
yhteystietoja.
4. Kosketa Lisää yhteystieto ja valitse yhteystieto, jonka
haluat yhdistää ensin valitsemasi yhteystiedon
kanssa.
Voit poistaa yhdistetyn yhteystiedon koskettamalla sen
vieressä olevaa
-symbolia.

Yhteystiedon etsiminen
HUAWEI MediaPadin toiminnoilla voit etsiä mitä tahansa
yhteystietoa syöttämällä jonkin tiedon, esimerkiksi
puhelinnumeron tai nimen.

1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla
kotinäytössä

.

2. Syötä yhteystiedot näkyviin tulevaan hakuruutuun.
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3. Etsi haluamasi yhteystieto hakutuloksista.

Yhteystiedon poistaminen
1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla
kotinäytössä

.

2. Valitse yhteystieto, jonka haluat poistaa.
3. Kosketa

> Poista > OK.

Jos haluat poistaa useita yhteystietoja kerralla, kosketa
yhteystietoluettelossa
> Poista yhteystiedot ja valitse
yhteystiedot, jotka haluat poistaa.

Yhteystietoryhmän luominen
Voit liittää yhteystietoja yhteystietoryhmään ja lähettää niille
viestejä ja sähköpostiviestejä. Voit esimerkiksi yhdistää
useimmin käyttämäsi yhteystiedot yhdeksi ryhmäksi.

1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla
kotinäytössä

.

2. Kosketa

.

3. Kosketa

näytön oikeassa yläkulmassa.

4. Kirjoita ryhmän nimi.
5. Kosketa Lisää jäseniä.
6. Valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja kosketa
LISÄÄ JÄSENIÄ.
7. Kun olet valmis, tallenna ryhmä koskettamalla
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.

Yhteystietojen varmuuskopiointi microSD-korttiin
Voit varmuuskopioida yhteystietosi microSD-korttiin sen
varalta, että yhteystietosi poistetaan vahingossa tai ne
katoavat järjestelmäpäivityksen yhteydessä.
Ennen kuin varmuuskopioit yhteystietosi microSD-korttiin,
kosketa
> Tallentaminen > Oletus tallennustila > SDkortti ja varmista, että HUAWEI MediaPadin
oletustallennuspaikka on microSD-kortti.

1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla
kotinäytössä

2. Kosketa

.
> Yhteystietojen hallinta.

3. Valitse avautuvasta asetusvalikosta Vie
tallennustilaan > OK.

Yhteystietojen tuonti microSD-kortista
HUAWEI MediaPad tukee vain .vcf-muotoisia
yhteystietotiedostoja. Se on yhteystietojen tallennukseen
käytettävä vakiotiedostomuoto. Näihin .vcf-tiedostoihin voi
tallentaa yhteystietojen nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja
muita tietoja.

1. Tallenna tuotavat yhteystiedot .vcf-tiedostoksi ja
tallenna tiedosto microSD-korttiin.
2. Aseta microSD-kortti HUAWEI MediaPadiin. Kosketa
kotinäytössä

>

> Yhteystietojen hallinta.

3. Valitse avautuvasta asetusvalikosta Tuo
tallennustilasta. Valitse sitten tuotava .vcf-tiedosto
näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja kosketa OK.
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Tuomasi .vcf-tiedosto ei ehkä ole yhteensopiva
HUAWEI MediaPadin kanssa. Silloin jotkin
yhteystiedot voivat kadota tiedostojen tuonnin
jälkeen.

Yhteystietojen tuonti SIM-kortista
Voit asettaa SIM-kortin HUAWEI MediaPad -laitteeseesi ja
tuoda yhteystiedot SIM-kortista.

1. Tuo yhteystietoluettelo näkyviin koskettamalla
kotinäytössä

2. Kosketa
kortilta.

.
> Yhteystietojen hallinta > Kopioi SIM-

3. Tuo yksi yhteystieto puhelimeen koskettamalla
yhteystietoa tai tuo kaikki yhteystiedot puhelimeen
koskettamalla VALITSE KAIKKI.
4. Kosketa KOPIOI > Tablet.

> Voit myös tuoda yhteystiedot tiliin.
> Merkit näkyvät eri laitteissa eri tavoin. Kun olet
tuonut yhteystiedot SIM-kortista, jotkin yhteystiedot
voivat näkyä viallisina tai vain osittain.
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9 Sähköposti
Yhteydenpito on tärkeää. Siksi HUAWEI MediaPad tekee
yhteydenpidosta ystäviesi ja perheenjäsentesi kanssa
mahdollisimman helppoa.

Sähköpostitilin määrittäminen
HUAWEI MediaPad -laitteella voi käyttää sähköpostia. Voit
lisätä sähköpostitilejä HUAWEI MediaPadiin ja käyttää sitä
sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen.
Kun lisäät sähköpostitilin, varmista, että määrität pakolliset
parametrit oikein. Kysy lisätietoja sähköpostipalvelusi
tarjoajalta.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Valitse haluamasi tilityyppi Lisää tili -näytöstä.
3. Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi Tilin
asetukset -näyttöön ja kosketa Seuraava.
4. Määritä muut asetukset näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Kun olet lisännyt sähköpostitilin, voit lisätä muita tilejä
koskettamalla
> Asetukset > LISÄÄ TILI.

Sähköpostiviestin lähettäminen
1. Avaa postilaatikkosi koskettamalla kotinäytössä
Jos olet lisännyt useita sähköpostitilejä, valitse
haluamasi tili.

.
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2. Kosketa
näytön oikeassa yläkulmassa. Kirjoita
sitten vastaanottaja, aihe ja viestin sisältö näyttöön
tulevien ohjeiden mukaisesti.
3. Kun sähköpostiviesti on valmis lähetettäväksi, kosketa
.

Sähköpostin tarkistaminen
Jos uusi sähköpostiviesti saapuu, ilmoituspalkkiin tulee
näkyviin ilmoituskuvake.

1. Avaa postilaatikkosi koskettamalla kotinäytössä
Jos olet lisännyt useita sähköpostitilejä, valitse
haluamasi tili.

.

2. Valitse sähköpostiviestien luettelosta viesti, jonka
haluat lukea.
> Jos haluat vastata lähettäjälle, kosketa
> Jos haluat vastata kaikille, kosketa

.
.

> Jos haluat välittää sähköpostiviestin eteenpäin,
kosketa
.
Viestien noutaminen voi viivästyä hieman verkon
tilan mukaan. Voit päivittää sähköpostiviestien
luettelon koskettamalla näytön oikeassa
yläkulmassa

.

Sähköpostin poistaminen
1. Avaa postilaatikkosi koskettamalla kotinäytössä
Jos olet lisännyt useita sähköpostitilejä, valitse
haluamasi tili.
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.

2. Valitse sähköpostiviestien luettelosta viesti, jonka
haluat poistaa.
3. Poista se koskettamalla

.

Jos haluat poistaa useita sähköpostiviestejä
yhdessä, valitse poistettavat viestit ja kosketa

.

Sähköpostitilin määrittäminen
Kun olet lisännyt sähköpostitilin, voit muuttaa sen asetuksia.

1. Kosketa kotinäytössä
2. Kosketa

.

> Asetukset.

3. Valitse sähköpostitilien luettelosta tili, jota haluat
muokata.
4. Määritä yleiset asetukset ja ilmoitusasetukset näyttöön
tulevien ohjeiden mukaisesti.
Älä tee muutoksia PALVELINASETUKSET kohtaan, sillä silloin et ehkä voi lähettää tai
vastaanottaa sähköpostia.

Sähköpostitilin poistaminen
Kun poistat sähköpostitilin, palvelimeen tallennettuja
viestejä ei poisteta, mutta HUAWEI MediaPad ei enää lähetä
tai vastaanota sähköpostia tilin kautta.

1. Kosketa kotinäytössä
2. Kosketa

.

> Asetukset.
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3. Valitse sähköpostitilien luettelosta tili, jonka haluat
poistaa.
4. Poista se koskettamalla Poista tili.
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10 Viestit
Tekstiviestin lähettäminen
Kun alat syöttää puhelinnumeroa tai yhteystiedon nimeä,
HUAWEI MediaPad näyttää sitä vastaavat yhteystiedot
luettelossa. Voit valita haluamasi yhteystiedon luettelosta tai
jatkaa kirjoittamista.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kosketa UUSI VIESTI.
3. Määritä vastaanottajat ja kirjoita viesti. Lähetä sitten
viesti koskettamalla
.

Multimediaviestin lähettäminen
HUAWEI MediaPad -laitteella voit lähettää kuvia, videoita,
diaesityksiä ja muita kohteita sisältäviä multimediaviestejä.
Voit lähettää ystävillesi kuvaamasi videon, laulamasi laulun
tai valokuvista tekemäsi diaesityksen.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kosketa UUSI VIESTI.
3. Kirjoita vastaanottajat.
4. Kosketa
, jos haluat liittää valokuvan, videon,
diaesityksen tai muun tiedoston.
Kosketa

> Lisää aihe ja kirjoita viestin aihe.

5. Lähetä viesti koskettamalla

.
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Jos haluat lähettää multimediatiedoston
(esimerkiksi äänileikkeen, kuvan tai videon)
liitteenä, avaa Galleria, valitse lähetettävä tiedosto
ja kosketa sitten

> Viestit.

Viestin lukeminen
1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kosketa viestiä, jonka haluat lukea.
> Kun luet viestiä, voit kirjoittaa vastauksesi viestin
alapuolella olevaan tekstikenttään.
> Jos haluat lähettää viestin edelleen tai poistaa sen,
kosketa viestiä pitkään. Valitse avautuvasta
asetusvalikosta Lähetä edelleen tai Poista.

Viestin etsiminen
Jos et löydä haluamaasi viestiä helposti viestipaljouden
joukosta, tästä toiminnosta voi olla apua.

1. Kosketa viestiluettelossa

.

2. Syötä hakusanat hakuruutuun.
3. Kosketa haluamaasi viestiä hakutuloksissa ja lue
viesti.

Viestin poistaminen
1. Etsi viestiluettelosta keskusteluaihe tai viesti, jonka
haluat poistaa.
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2. Kosketa keskusteluaihetta tai viestiä ja pidä sitä
painettuna. Valitse avautuvasta asetusvalikosta
Poista.
Jos haluat poistaa kaikki viestit viestiluettelosta,
kosketa

> Poista kaikki keskustelut.
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11 Multimedia
HUAWEI MediaPad -laitteella voit kuunnella musiikkia,
katsella valokuvia ja näyttää videoita teräväpiirtonäytössä.
Voit myös katsella suosituimmat uudet videot, kuunnella
uusimmat hitit ja nauttia HUAWEI MediaPadin huippuluokan
äänentoistosta.

Valokuvien ja videoiden katseleminen
Gallerian kautta voit kätevästi katsella valokuvia ja videoita.
Se etsii HUAWEI MediaPadin sisäiseen muistiin ja microSDkorttiin tallennettuja kuvia ja videoita ja järjestää ne helposti
katseltavaan muotoon automaattisesti.

1. Avaa galleria koskettamalla kotinäytössä

.

2. Kosketa haluamaasi valokuvaa tai videota, jotta näet
sen koko näytön tilassa. Siirry edelliseen tai
seuraavaan tiedostoon pyyhkäisemällä vasemmalle
tai oikealle.
Lähennä tai loitonna tuomalla kahta sormea
yhteen tai viemällä niitä erilleen. Kun
automaattinen kierto on käytössä, näytön suunta
muuttuu automaattisesti, kun HUAWEI
MediaPadia käännetään.
Valokuvan katselun tai videon toistamisen aikana voit tehdä
seuraavat toimet:
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Suodata sirpaloituneet kuvat.
Toista kansion valokuvat diaesityksenä.
Ota kamera käyttöön.
Jaa valokuvia ja videoita muiden kanssa.
Näytä lisää vaihtoehtoja.

Valokuvien ja videoiden jakaminen muiden kanssa
Voit jakaa valokuvia ja videoita muiden kanssa Bluetoothyhteyden kautta, sähköpostitse ja monin muin tavoin.

1. Avaa galleria koskettamalla kotinäytössä

.

2. Kosketa ja pidä painettuna valokuvaa, videota tai
kansiota, kunnes
tulee näkyviin näytön
yläreunaan.
3. Kosketa
ja valitse, miten haluat jakaa valitun
tiedoston tai kansion muiden kanssa (esimerkiksi
Bluetooth-yhteyden kautta tai DLNA-tekniikan avulla).
Suorita sitten toiminto loppuun näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.

Valokuvan muokkaaminen
HUAWEI MediaPad tarjoaa tehokkaat valokuvien
muokkausominaisuudet. Voit poistaa punasilmäisyyden ja
kiertää tai rajata valokuvaa.
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1. Avaa

ja avaa sitten haluamasi valokuva.

2. Kosketa
> Muokkaa. Tämän jälkeen voit tehdä
seuraavat toimet:
> Säädä kirkkautta koskettamalla

.

> Lisää valokuvaan ristiinkehitys- tai
posterisointitehosteita ja muita tehosteita
koskettamalla FX .
> Sävytä valokuvaa, muuta se negatiivikuvaksi tai
säädä muita asetuksia koskettamalla

.

> Kierrä tai rajaa valokuvaa tai tee muita asetuksia
koskettamalla

.

3. Kosketa TALLENNA. Muokattu valokuva tallennetaan
samaan kansioon alkuperäisen kuvan kanssa.

Musiikin soittaminen
Haluaisitko kuunnella musiikkia? HUAWEI MediaPad tekee
musiikin kuuntelusta helppoa.
Avaa musiikkisoitin koskettamalla kotinäytössä

.

Kappaleet luokitellaan albumin, esittäjän, kansion ja
soittolistan mukaan. joten löydät aina haluamasi kappaleen
helposti.
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1

Vaihtaa soittotilaa.

2

Lisää kappaleen suosikkeihin.

3

Näyttää parhaillaan toistettavan kohdan. Voit
muuttaa toistettavaa kohtaa vetämällä
vasemmalle ja oikealle.

4

Toisto ja tauko.

5

Säädä äänenvoimakkuuksia vetämällä
liukusäätimiä.

6

Määritä Dolby Digital Plus -asetukset.

7

Avaa parhaillaan soitettavien luettelon.

8

Näytä lisää vaihtoehtoja.
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Videoiden toistaminen
HUAWEI MediaPad voi toimia kannettavana
videosoittimena, jolla voit katsella ladattuja tai
suoratoistovideoita missä tahansa.

1. Avaa galleria koskettamalla kotinäytössä

.

2. Kosketa videota, jonka haluat katsoa, ja aloita sen
toisto koskettamalla
.

> Videon toiston aikana voit säätää
äänenvoimakkuutta tai näytön kirkkautta
pyyhkäisemällä ylös tai alas.
> Jos haluat estää näytön tahattomat kosketukset,
lukitse näyttö koskettamalla

.

> Kun haluat säätää toistoasetuksia, avaa näytön
lukitus koskettamalla
. Toisto-ohjain tulee
näkyviin. Voit ohjata toistoa vetämällä liukusäädintä.
Jos kosketat videon toistamisen aikana näytön oikeassa
yläkulmassa olevaa
-kuvaketta, saat näkyviin
lisäasetuksia, esimerkiksi videoruudun koon ja ohjauseleet
sekä tekstitysvaihtoehdot.
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12 Kamera
Haluat varmasti, että rakkaimmat muistosi säilyvät aina.
Kameran avulla se onnistuu helposti.

Valokuvien kuvaaminen
Kameralla voit kuvata ja tallentaa kalleimmat muistosi.
Ota kamera käyttöön koskettamalla kotinäytössä

.

1

Vaihda kamera- ja videokuvaustilojen välillä.

2

Ota valokuva koskettamalla tätä.

3

Edellisen kuvan pienoiskuva. Voit katsella
kuvaamiasi valokuvia ja videoita koskettamalla tätä.

4

Säädä zoomausta vetämällä liukusäädintä oikealle
tai vasemmalle.
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Koskettamalla tätä voit avata asetusvalikon:
5

6

>

: Valitse kuvatila.

>

: Valitse suodatustila.

>

: Valitse valkotasapaino.

>

: Lisää asetuksia.

Vaihda takakamerasta etukameraan tai päinvastoin.

Videoiden kuvaaminen
Videokameralla voit tallentaa hetkiä elämästäsi.
Siirry videokameratilaan vetämällä kameranäytön oikeassa
yläkulmassa olevaa liukusäädintä.

1

Vaihda kamera- ja videokuvaustilojen välillä.

2

Aloita kuvaaminen.
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3

Edellisen kuvan pienoiskuva. Koskettamalla tätä voit
katsella galleriaan tallennettuja videoita.

4

Säädä zoomausta vetämällä liukusäädintä oikealle
tai vasemmalle.
Tuo näkyviin seuraavat asetukset:

5

>

: Aseta videon laatu.

>

: Säädä valkotasapainoa.

>

6

: Ota videon tarkastelu ja GPS-merkintä
käyttöön tai pois käytöstä.

Vaihda takakamerasta etukameraan tai päinvastoin.

Panoraamavalokuvan ottaminen
Voit ottaa useita valokuvia ja yhdistää ne yhdeksi.

1. Avaa asetusvalikko kameranäytöstä.
2. Siirry panoraamakuvaustilaan koskettamalla
Panoraama.

>

3. Aloita kuvaaminen koskettamalla . Kuvaa näkymä
liikuttamalla HUAWEI MediaPadia hitaasti.
Jos etsin muuttuu punaiseksi, näkymää ei kuvata.
Näin voi käydä, jos liikutat HUAWEI MediaPadia
liian nopeasti tai jos etsimen alue ylittää
panoraamakuvan rajat.

4. Lopeta kuvaus koskettamalla . HUAWEI MediaPad
luo panoraamakuvan automaattisesti.
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Äänileikkeen tallentaminen
HUAWEI MediaPad sisältää äänitystoiminnon. Voit äänittää
puheita, konsertteja ja paljon muuta.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Aloita äänitys koskettamalla
3. Lopeta äänitys koskettamalla

.
.

4. Aloita äänitteen toisto koskettamalla
5. Lopeta äänitteen toisto koskettamalla

.
.

Ympäristön meluisuus vaikuttaa äänitteen laatuun.
Varmista äänitteen laatu sijoittamalla mikrofoni
äänilähteen lähelle.
Jos microSD-kortti on asennettu HUAWEI MediaPadlaitteeseen, äänitykset tallennetaan microSD-kortin
Recordings-kansioon. Jos microSD-korttia ei ole
käytettävissä, tiedot tallennetaan Recordings-kansioon
laitteen HUAWEI MediaPadsisäiseen muistiin.
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13 Hälytykset
Hälytyksen lisääminen
Kello auttaa seuraamaan ajan kulumista ja muistuttaa
tärkeistä tapahtumista.

1. Kosketa kotinäytössä
2. Kosketa HÄLYTYS >

.
.

3. Aseta hälytystiedot ja kosketa OK.
Aseta hälytys koskettamalla sitä. Jos haluat lisätä muita
hälytyksiä, kosketa Lisää herätys.

Hälytyksen poistaminen
1. Kosketa hälytysluettelossa pitkään hälytystä, jonka
haluat poistaa.
2. Kosketa Poista herätys > OK.

Hälytyksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Ota hälytys käyttöön valitsemalla se hälytysluettelosta tai
poista hälytys käytöstä poistamalla sen valintaruudun
valinta.

Hälytyksen muokkaaminen
1. Kosketa hälytysluettelossa hälytystä, jota haluat
muokata.
2. Määritä asetukset.
3. Tallenna hälytys koskettamalla OK.
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14 Kalenteri
Unohdatko aina syntymäpäiviä ja muita tärkeitä tapahtumia?
Ongelma ratkaistu! HUAWEI MediaPadin kalenteri on
henkilökohtainen avustajasi, joka auttaa muistamaan eri
tapahtumat. Et enää koskaan unohda vuosipäivää, kokousta
tai tapaamista.

Kalenterin tarkasteleminen
Kalenterilla voit luoda ja hallita tapahtumia, esimerkiksi
kokouksia ja tapaamisia.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kun haluat vaihtaa päivä-, viikko-, kuukausi- ja
muistikirjanäkymätilasta toiseen, kosketa kellonaikaa
näytön vasemmassa yläkulmassa, sipaise
vasemmalle tai oikealle tai selaa ylös ja alas näytön
poikki.

Päivyri
Päivyri etsii kalenteritapahtumat automaattisesti ja kokoaa
ne näkymäksi, josta voit tarkistaa päivän ohjelmasi yhdellä
vilkaisulla. Voit myös asettaa muistutuksia tärkeille
tapahtumille.
Jos haluat nähdä päivyrisi, kosketa kalenterinäytössä
TAPAHTUMAT.
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1

Koskettamalla tätä voit vaihtaa päivä-, viikko-,
kuukausi- tai päivyrinäkymään.
Kalenteri.

2

> Päivä/viikko-näkymässä nykyistä päivämäärää
edeltävien päivien tausta on harmaa.
> Kuukausinäkymässä nykyisen kuukauden tausta
on harmaa ja nykyisen päivän tausta on valkoinen.

3

Tallennetut tapahtumat tulevat näkyviin.

4

Jos tapahtuma on rekisteröity tiettyyn tiliin tai
kohteeseen, voit valita, haluatko näyttää ne
kalenterissa vai piilottaa ne.

5

Anna päivämäärä, jonka haluat näkyvän
kalenterissa, ja siirry sen kohdalle.

6

Luo tapahtuma.
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7

Koskettamalla tätä voit siirtyä nykyisen päivän
sisältävään aikataululuetteloon.

8

Kosketa tätä, jos haluat syöttää hakusanan ja etsiä
rekisteröityjä tapahtumia.
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15 Sovellusten hallinta
HUAWEI MediaPad tarjoaa monipuolisen valikoiman
sovelluksia, joiden tarkoitus on helpottaa elämääsi ja
parantaa sen laatua. Tässä luvussa kuvataan
perustoiminnot, joita tarvitaan sovellusten hallinnassa.

Sovelluksen lataaminen
Voit laajentaa HUAWEI MediaPadin käyttömahdollisuuksia
asentamalla siihen sovelluksia.
Voit hankkia sovelluksia monella eri tavalla:

> Voit ladata sovelluksia Internetin sovelluskaupoista,
esimerkiksi Google Play Storesta.
> Voit yhdistää HUAWEI MediaPadin tietokoneeseen ja
kopioida ladattuja sovelluksia tietokoneesta.

Sovelluksen asentaminen
Kun olet ladannut sovelluksen laitteeseen, asenna se
seuraavasti:
Jotkin kolmansien osapuolten sovellukset eivät
ehkä ole yhteensopivia HUAWEI MediaPadin
kanssa. Ne eivät ehkä toimi oikein, ja järjestelmä
voi vioittua. On suositeltavaa ladata sovelluksia
vain luotettavista lähteistä.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Valitse sovellus, jonka haluat asentaa.
3. Kosketa

> Asenna.
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4. Kosketa Valmis.
Asennuksen aikana näkyviin saattaa tulla ilmoitus
Asennus estetty. Lue ilmoitus huolellisesti läpi.
Jos haluat jatkaa asennusta, noudata näyttöön
tulevia ohjeita.

Sovellusten näyttäminen
1. Kosketa kotinäytössä
sovelluksia.

> KAIKKI > Hallinnoi

2. Saat näkyviin kaikki laitteeseen tallennetut sovellukset
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle kohtaan
KAIKKI.
3. Kosketa sovellusta, jonka tiedot haluat näyttää.

Sovelluksen poistaminen
Voit vapauttaa tilaa sisäisestä muistista tai microSD-kortin
muistista poistamalla sovelluksia.

1. Kosketa kotinäytössä
sovelluksia.

> KAIKKI > Hallinnoi

2. Saat näkyviin kaikki laitteeseen tallennetut sovellukset
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle kohtaan
KAIKKI.
3. Kosketa sovellusta, jonka haluat poistaa.
4. Aloita sovelluksen poistaminen koskettamalla Poista
> OK.
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16 Tiedostonhallinta
Tiedoston-hallinta-toiminnolla voit kätevästi hallita
HUAWEI MediaPad -laitteen sisäiseen muistiin ja microSDkorttiin tallennettuja tiedostoja ja sovelluksia. Voit suorittaa
perustoimintoja, esimerkiksi luoda, katsella, muokata,
siirtää, poistaa, arkistoida, pakata ja purkaa tiedostoja.

Kansion luominen
Voit luoda kansioita HUAWEI MediaPad -laitteen sisäiseen
muistiin ja microSD-korttiin tallennettujen tiedostojen
hallintaa varten.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kosketa Paikalliset tai SD-kortti.
3. Kosketa

Uusi kansio.

4. Anna kansiolle nimi. Kansion nimi ei voi olla sama kuin
jonkin hakemistossa jo olevan kansion nimi.
5. Kosketa Tallenna.

Tiedoston etsiminen
HUAWEI MediaPad -laitteella voit helposti löytää sisäiseen
muistiin tai microSD-korttiin tallennetun tiedoston.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Valitse haun kohde (Paikalliset tai SD-kortti).
3. Kosketa

näytön oikeassa yläkulmassa.

4. Kirjoita tiedoston nimen osa tai koko nimi.
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5. Aloita haku koskettamalla Siirry tai Enter-painiketta.
Hakutulokset tulevat näkyviin luetteloon, ja löydettyjen
kohteiden määrä tulee näkyviin ilmoituspalkkiin.

Tiedoston kopioiminen tai siirtäminen
1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kosketa pitkään tiedostoa, jonka haluat kopioida tai
leikata, ja valitse avautuvasta asetusvalikosta Kopioi
tai Leikkaa.
3. Avaa kohdekansio ja kosketa LIITÄ.

Kansion poistaminen
Kun kansio poistetaan, kaikki sen sisältö katoaa. Tarkista
ennen kansion poistamista, ettei siinä ole tärkeitä tiedostoja.

1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kosketa ja pidä painettuna kansiota, jonka haluat
poistaa, ja valitse avautuvasta asetusvalikosta Poista.
3. Valitse näkyviin tulevasta valintaikkunasta OK.

Kansion nimeäminen uudelleen
Jos haluat nimetä kansion uudelleen, sulje ensin kansio ja
kaikki siinä olevat tiedostot ja sovellukset.
Kansion uusi nimi ei voi olla sama kuin jonkin hakemistossa
jo olevan kansion nimi.
Älä nimeä uudelleen järjestelmäkansioita tai sovellusten
asennuskansioita, sillä se voi estää järjestelmän tai
sovelluksen toiminnan.
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1. Kosketa kotinäytössä

.

2. Kosketa ja pidä painettuna kansiota, jonka haluat
nimetä uudelleen, ja valitse avautuvasta
asetusvalikosta Nimeä uudelleen.
3. Syötä uusi nimi esiin tulevaan kenttään ja tallenna
muutokset koskettamalla OK.
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17 Asetukset
Käyttäjätilin lisääminen
HUAWEI MediaPad -laitteeseen voi lisätä useita tilejä,
esimerkiksi sähköpostitilejä. Kun olet lisännyt tilin, voit
synkronoida tiedot tilin ja palvelimen välillä.

1. Kosketa kotinäytössä

> KAIKKI > Lisää tili.

2. Valitse tilin tyyppi, syötä sähköpostiosoitteesi ja
salasanasi ja kosketa sitten Seuraava.
3. Määritä tili näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Oletusasetusten säilyttäminen on suositeltavaa.
Kun tili on määritetty, se tulee näkyviin tilien hallinnan
luetteloon.
Voit määrittää tilin nimen, sähköpostin allekirjoituksen ja
postilaatikon päivitystiheyden sekä synkronoida HUAWEI
MediaPad -laitteessa olevat kalenterisi ja yhteystietosi
tilipalvelimen kanssa.

Tilin poistaminen
Voit poistaa tilejä, joita et enää tarvitse.
Se ei vaikuta palvelimeen tallennettuihin tietoihin.

1. Kosketa kotinäytössä

> KAIKKI.

2. Valitse TILIT-kohdasta tilin tyyppi.
3. Valitse tili, jonka haluat poistaa.
4. Kosketa
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> Poista tili > Poista tili.

Tilin synkronoiminen palvelimen kanssa
Voit synkronoida tietoja tilien ja palvelimien välillä.
Synkronoitavat tiedot vaihtelevat tilin palveluntarjoajan
mukaan. Yleensä synkronoitavia tietoja ovat
sähköpostiviestit, yhteystiedot ja tapahtumat.

1. Kosketa kotinäytössä

> KAIKKI.

2. Valitse TILIT-kohdasta tilin tyyppi.
3. Valitse tili, jonka haluat synkronoida.
4. Kosketa Synkronoi nyt näytön oikeassa yläkulmassa.

Virransäästövinkkejä
HUAWEI MediaPad -laitteen virrankulutusta voi pienentää
helpoilla asetuksilla.

1. Kosketa kotinäytössä

> KAIKKI > Virransäästö.

2. Siirrä HUAWEI MediaPad virransäästötilaan
koskettamalla Akunsäästö tai Tasapainotettu.

Päivämäärän ja ajan asettaminen
Jos HUAWEI MediaPad asetetaan päivittämään
päivämäärä ja aika automaattisesti, se saa
päivämäärä- ja aikatiedot verkosta ja päivittää ne
aikavyöhykkeen mukaan. Silloin et voi asettaa
päivämäärää ja aikaa itse.

1. Kosketa kotinäytössä
kellonaika.

> KAIKKI > Päivämäärä ja
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2. Poista Autom. päivä ja aika -valintaruudun valinta.
3. Aseta päivämäärä ja aika manuaalisesti näyttöön
tulevien ohjeiden mukaisesti.

Sovellusvälimuistin tyhjentäminen
Järjestelmä voi ilmoittaa sisäisen muistin
riittämättömyydestä sovelluksen asennuksen tai
suurikokoisen sovelluksen suorittamisen aikana. Voit
vapauttaa sisäistä muistia tyhjentämällä sovellusvälimuistin.
HUAWEI MediaPad -laitteessa on rajallinen määrä sisäistä
muistia. Voit asentaa sovelluksia microSD-korttiin, mutta
jotkin sovellukset toimivat vain, jos ne asennetaan HUAWEI
MediaPadin sisäiseen muistiin. Sovellusvälimuistin
tyhjentäminen:

1. Kosketa kotinäytössä
sovelluksia.

> KAIKKI > Hallinnoi

2. Tuo sovellusluettelo näkyviin pyyhkäisemällä
vasemmalle tai oikealle kohtaan KAIKKI.
3. Kosketa Tyhjennä välimuisti.

Muistin tilan tarkistaminen
Tarkista ennen suurten tiedostojen siirtämistä HUAWEI
MediaPadin sisäiseen muistiin, paljonko tilaa on
käytettävissä.
HUAWEI MediaPadin sisäisen muistin ja microSD-kortin
muistin kokonaismäärän ja jäljellä olevan määrän
tarkistaminen:
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1. Avaa asetusnäyttö koskettamalla kotinäytössä
KAIKKI.

2. Tarkista HUAWEI MediaPadin muistin tila
koskettamalla Tallentaminen.

Alustetaan microSD-korttia
MicroSD-kortin alustaminen poistaa kaikki tiedot kortista.
Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen microSDkortin alustamista.

1. Kosketa kotinäytössä

KAIKKI.

2. Kosketa Tallentaminen > Tyhjennä SD-kortti.

Päivitys, HUAWEI MediaPad
HUAWEI MediaPadin päivittäminen on helppoa.
On suositeltavaa käyttää järjestelmän päivittämiseen vain
Huawein virallisesti julkaisemia päivityksiä sen varalta, että
päivitys epäonnistuu eikä HUAWEI MediaPad käynnisty.

1. Tuo järjestelmän tiedot näkyviin koskettamalla
kotinäytössä

> Tietoja tablet-laitteesta.

2. Kosketa Järjestelmäpäivitykset tai
Järjestelmäpäivitykset (SD-kortti).
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> Jos haluat ladata ja asentaa päivityksiä Huaweipalvelimesta, kosketa Järjestelmäpäivitykset.
> Jos haluat asentaa microSD-korttiin tallennettuja
päivityksiä, kosketa Järjestelmäpäivitykset (SDkortti).

70

18 Usein kysyttyä
Miten voin säästää akkuvirtaa?
> Kun HUAWEI MediaPad ei ole käytössä, sammuta
näyttö painamalla virtapainiketta.
> Aseta näytön aikakatkaisuaika pieneksi.
> Aseta näytön kirkkaus vähäiseksi.
> Käytä kuulokkeita, kun kuuntelet musiikkia tai katselet
videoita.
> Poista Bluetooth käytöstä, kun sitä ei tarvita.
> Poista Wi-Fi käytöstä, kun sitä ei tarvita.
> Poista GPS käytöstä, kun sitä ei tarvita.

Miten voin vähentää datayhteyden käyttöä?
Voit vähentää datayhteyden käyttöä seuraavin tavoin:

> Poista HUAWEI MediaPadin synkronointitoiminto
käytöstä.
> Poista verkkosivujen kuvien automaattinen lataaminen
käytöstä laitteessa.
Käynnistä selain, kosketa Asetukset >
Kaistanleveyden hallinta ja poista Lataa kuvat valintaruudun valinta.
> Poista HUAWEI MediaPadin datayhteys käytöstä, kun
et tarvitse sitä.

> Kun käytät HUAWEI MediaPadin datayhteyttä, älä
katsele verkossa olevia videoita, kuuntele verkkoon
tallennettua musiikkia tai lataa e-kirjoja tai muita
tiedostoja, jotka vaativat reaaliaikaista datasiirtoa.
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> Poista verkkovierailutoiminto käytöstä. Jos haluat
käyttää datapalveluita verkkovierailun aikana, ota
yhteyttä palveluntarjoajaasi ja valitse tarpeisiisi sopiva
datapalvelu.

En voi lisätä kuvakkeita kotinäyttöön. Miksi? Mitä
voin tehdä?
Poista kuvakkeita ja widgetejä kotinäytöstä.
Widgetit vievät suuren osan kotinäytön alasta. Jotkin
widgetit näyttävät pieniltä, mutta todellisuudessa ne
täyttävät lähes koko kotinäytön.

Miten sisäinen muisti alustetaan?
1. Kosketa kotinäytössä

KAIKKI.

2. Kosketa Tallentaminen > Tyhjennä SD-kortti.
Kaikki sisäiseen muistiin tallennetut tiedot
poistetaan. Joissakin sovelluksissa voi ilmetä
ongelmia, jotka korjaantuvat, kun käynnistät
HUAWEI MediaPadin uudelleen.

Mitä tehdä, jos unohdan SIM-korttini PIN-koodin?
Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

HUAWEI MediaPad toimii hyvin hitaasti. Mitä voin
tehdä?
Voit kokeilla seuraavaa:

> Sulje sovellukset, joita et käytä.
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> Poista sovellukset, joita et enää käytä.
Jos ongelma ei häviä, käynnistä HUAWEI MediaPad
uudelleen.

Miten voin jakaa diaesityksen ystävieni kanssa?
Voit lähettää diaesityksen multimediaviestinä.

1. Kosketa viestin muokkausnäytössä
Diaesitys.

>

2. Lisää dioja koskettamalla Lisää dia. Kosketa diaa,
jota haluat muokata.
3. Sen jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:
> Kosketa Lisää kuva ja valitse haluamasi
valokuvat.
> Kosketa
> Lisää musiikkia ja määritä
taustamusiikki.
> Kosketa
> Asettelu (alareunassa) ja valitse
kohta, jossa teksti näkyy.
> Syötä teksti tekstiruutuun.

4. Siirry seuraavaan diaan koskettamalla

.

5. Palaa viestin muokkausnäyttöön koskettamalla
Valmis ja lähetä viesti koskettamalla
.

Mikä on HUAWEI MediaPadin akunkesto videoita
katseltaessa?
Enintään kuusi tuntia.

Voiko HUAWEI MediaPad toistaa RMVB-muotoisia
videoita?
Kyllä.
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HUAWEI MediaPad ei toista kaikkia verkossa olevia
videoita. Miksi? Mitä voin tehdä?
Syynä voi olla, että selaimella ei voi toistaa Flash-videoita,
tai että asentamasi Flash-toistin ei tue kyseistä
videomuotoa. Voit kokeilla jotakin toista selainta tai asentaa
jonkin toisen Flash-toistimen.

En voi asettaa HUAWEI MediaPadin päivämäärää
ja aikaa. Miksi?
Olet ehkä valinnut verkon päivämäärän ja ajan käyttämisen.
Jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan, kosketa
>
Päivämäärä ja kellonaika ja poista Autom. päivä ja aika valinta.

Hälyttääkö HUAWEI MediaPad, kun sen virta on
katkaistu?
Ei.

Voinko muuttaa tallenteiden tallennuspolkua?
Et, mutta voit kopioida tai siirtää tallenteita toiseen paikkaan.

HUAWEI MediaPad -laitteeni ei vastaanota GPSsignaaleja. Miksi? Mitä voin tehdä?
GPS-toimintoon vaikuttavat monet seikat, esimerkiksi
seuraavat:

> Auringonpilkut.
> Sähkömagneettiset häiriöt.
> Esteet, joita signaalit eivät läpäise, esimerkiksi
rakennukset tai tunnelit.
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Voit ratkaista ongelman muuttamalla HUAWEI MediaPadin
paikkaa esimerkiksi seuraavasti:

> Jos käytät HUAWEI MediaPadia sisällä, vie se
avoimelle alueelle.
> Jos käytät HUAWEI MediaPadia autossa, pidä se
kaukana tuulilasista.

HUAWEI MediaPad näyttää väärää sijaintia. Miksi?
Mitä voin tehdä?
Mahdolliset syyt ja ratkaisut ovat seuraavat:

> HUAWEI MediaPad ei ole löytänyt tarpeeksi
satelliitteja. HUAWEI MediaPad tarvitsee
paikantamiseen vähintään neljän satelliitin signaalit.
Ratkaise ongelma muuttamalla HUAWEI MediaPadin
paikkaa.
> Paikannussovellusta ei ole määritetty oikein. Katso
ongelman ratkaisuohjeet sovellukseen liittyvistä
ohjeista.
> Paikannussovellusta ei ole asennettu oikein tai
sovellus on vioittunut. Ratkaise ongelma lataamalla ja
asentamalla sovellus uudelleen tai vaihtamalla se
toiseen.

Mikä ero on näytön lukituksen avauksen PINkoodilla ja salasanalla?
> PIN-koodi: 4–16 numeroa.
> Salasana: 4–16 numeroa, kirjainta tai symbolia.
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19 Lisäohjeita
Katso maasi tai alueesi tukipalvelujen uusimmat
puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet osoitteesta
www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.
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20 Henkilökohtaiset tiedot ja tietoturva
Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten
käyttäminen laitteessasi voi aiheuttaa henkilökohtaisten
tietojesi katoamisen tai sen, että muut pääsevät käsiksi
niihin. Suosittelemme useita toimenpiteitä, joiden avulla voit
suojata henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja.

> Sijoita laitteesi turvalliselle alueelle estääksesi sen
luvattoman käytön.
> Aseta laitteesi näyttö lukkiutumaan ja luo salasana tai
avauskuvio sen avaamista varten.
> Ota säännöllisesti varmuuskopiot SIM/UIM-kortillesi,
muistikortillesi tai laitteesi muistiin tallennetuista
henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos vaihdat laitetta,
muista siirtää tai poistaa henkilökohtaiset tietosi
vanhasta laitteesta.
> Jos olet huolissasi viruksista, kun saat viestejä tai
sähköpostia tuntemattomilta, voit poistaa ne avaamatta
niitä.
> Jos käytät laitettasi Internetin selailemiseen, vältä
sivustoja, jotka voivat aiheuttaa turvallisuusriskin, jotta
henkilökohtaisia tietojasi ei varasteta.
> Jos käytät palveluja, kuten Wi-Fi-yhteyden jakamista
tai Bluetoothia, aseta palveluille salasanat, jotta
ulkopuoliset eivät pääse niihin ilman lupaa. Kun et
käytä näitä palveluita, kytke ne pois toiminnasta.
> Asenna tai päivitä laitteen turvaohjelmisto ja tee
virustarkistus säännöllisesti.
> Varmista, että kolmannen osapuolen sovellukset ovat
peräisin luotettavasta lähteestä. Ladatut kolmannen
osapuolen sovellukset tulee tarkistaa virusten varalta.
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> Asenna Huawein tai kolmannen osapuolen sovellusten
toimittajien julkaisema suojausohjelmisto tai
korjaustiedostoja.
> Jotkin sovellukset vaativat ja välittävät sijaintitietoja.
Tästä johtuen joku kolmas osapuoli voi pystyä
jakamaan sijaintitietojasi.
> Laiteesi voi toimittaa tunnistus- ja diagnostiikkatietoja
kolmannen osapuolen sovellusten toimittajille.
Kolmannen osapuolen myyjät käyttävät näitä tietoja
tuotteidensa ja palveluidensa parantamiseen.
> Jos olet huolissasi henkilökohtaisten tietojesi
turvallisuudesta, ota yhteyttä osoitteeseen
mobile@huawei.com.
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21 Oikeudellinen huomautus
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää
missään muodossa tai millään tavalla ilman Huawei
Technologies Co. Ltd:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei")
etukäteen saatua kirjallista suostumusta.
Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää
tekijänoikeuden suojaamia Huawein ja mahdollisten
lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään
tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, purkaa, avata
salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa
tai alilisensoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait
kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden
haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat

,
ja
ovat Huawei Technologies Co.,
Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories
rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki.
LTE on ETSI:n tavaramerkki.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei
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Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen
alaisena.
Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja
yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Huomautus
Osa tässä kuvatuista tuotteen ja sen lisävarusteiden
toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta sekä
lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä
voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa
paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien
toimesta.
Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin
hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.
Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan
sisältämiä tietoja tai teknisiä ominaisuuksia erikseen
ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva
ilmoitus
Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja
kolmannen osapuolen ohjelman tai sovelluksen
immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista
takuuta kolmansien osapuolten ohjelmistoille ja
sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille,
jotka käyttävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja
sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden toiminnoista tai
suorituskyvystä.
Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut
saatetaan keskeyttää milloin tahansa, eikä Huawei takaa
minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen
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osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat sisältöä ja palveluita
verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweilla ei ole
määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat,
todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei korvaa eikä ole
vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien
tuottamista palveluista tai kolmannen osapuolen sisällön tai
palveluiden keskeytymisestä tai päättymisestä.
Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen
asennetun ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai mistään
muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien
osapuolten töistä missään muodossa, mukaan lukien, mutta
ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot.
Asiakas vastaa itse kaikista riskeistä, mukaan lukien
ohjelmiston ja tämän laitteen välinen yhteensopimattomuus,
jotka aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien
osapuolten töiden lataamisesta.
Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android™alustalle. Huawei on tehnyt alustaan tarvittavia muutoksia.
Siksi tämä tuote ei ehkä tue kaikkia Android-vakioalustan
tukemia toimintoja tai se voi olla yhteensopimaton
kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa.
Huawei ei tarjoa mitään takuita ja edustuksia minkään
tällaisen yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti
sulkee pois kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE
KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU
"SELLAISENAAN". MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA
TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN KUIN
SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, MUTTA
NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET
TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA
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JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ
TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS
TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.
HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN
SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, ERITYISISTÄ,
SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI
SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI
VOITTOJEN, LIIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN,
GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN
SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ,
OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI
EI.
HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN
KÄYTÖSTÄ JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ
RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA
HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI
KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) RAJOITTUU
ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.

Tuontia ja vientiä koskevat säädökset
Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja
tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa
tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen
tuotteen viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset
tiedot mukaan lukien.

Yksityisyyssuoja
Katso Web-sivustoistamme lisätietoja
yksityisyyssuojastamme ja tavoista, joilla suojaamme
henkilökohtaisia tietojasi.
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