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Valikko Lisää

Yhdellä silmäyksellä
pikasilmäys

Ensisilmäys
Uudessa puhelimessasi on suuri ja kirkas, koko puhelimen 
levyinen HD-näyttö. Kaarevaksi muotoiltua puhelinta on 
miellyttävä pitää kädessä. 

Huomautus: oma puhelimesi saattaa näyttää erilaiselta.
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Google Play-kauppa

Kuulokeliitäntä

Äänenvoimakkuusnäppäimet

Virtanäppäin

MicroUSB-,
Laturi 

Mikrofoni

Etukamera

Paluu
Koti
Viimeaikaiset sovellukset

Mikrofoni
Nano-SIM-

kortin pidike

Kaiutin

Vinkkejä ja vihjeitä
• Aloittaminen: Oletko valmis aloittamaan? Katso 

“Aloittaminen”.

• Suosituimmat aiheet: Haluatko vain nähdä puhelimen 
ominaisuudet luettelossa? Katso “Suosituimmat aiheet”.

• Ohje: Saat vastauksen kaikkiin uuteen puhelimeesi liittyviin 
kysymyksiin suoraan puhelimessa. Valitse Sovellukset  
>  Ohje. Haluatko tietää lisää? Katso “Ohjeita ja muuta”.

Huomautus: kaikki sovellukset ja ominaisuudet eivät 
välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa.

Tämä tuote noudattaa kansallisia tai kansainvälisiä 
ohjeistuksia altistumisesta radiotaajuusenergialle 
(SAR-suositukset), kun laitetta käytetään normaalisti 

päätä vasten tai sitä pidetään 1,5 senttimetrin etäisyydellä 
vartalosta. SAR-suosituksiin sisältyy turvamarginaali, jonka 
tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja 
terveydentilasta riippumatta.

Varoitus: tutustu ennen puhelimen käyttöä sen mukana 
toimitettuihin turvallisuus-, säädös- ja lakitietoihin.
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Yhdellä silmäyksellä

Suosituimmat aiheet
Tutustu puhelimen ominaisuuksiin.

• Mukauta aloitusruutua: katso kohtaa “Aloitusruudun 
mukauttaminen”.

• Tee pikamuutos: katso kohtaa “Pika-asetukset”.

• Verkkoyhteydet: katso kohtaa “Selaa”.

• Tutustu: katso kohtaa “Google Play™”.

• Etsi sovelluksia: katso kohtaa “Lataa sovelluksia”.

• Toimi yhteisöllisesti: katso kohtaa “Yhteisöllisyys”.

• Vältä riskit: katso kohtaa “Suojaa”.

• Etsi paikkoja itse: katso kohtaa “Paikannus ja navigointi”.

• Ota valokuvia: katso kohtaa “Ota kuvia”.

• Muodosta Wi-Fi-yhteys: katso kohtaa “Wi-Fi-verkot”.

• Katso elokuvia: katso kohtaa “Play-elokuvat ja -TV”.

• Suojaa puhelin: katso kohtaa “Näyttölukko”.

• Käy läpi interaktiiviset opastusohjelmat: katso kohta 
“Ohjeita ja muuta”.

• Etsi ohjeita: katso kohtaa “Ohjeita ja muuta”.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Interaktiivinen: pääset nopeasti alkuun valitsemalla 

Sovellukset  >  Ohje.

• Google™ -ohje: Lähes kaikissa Google-sovelluksissa pääset 
siirtymään ohjeeseen valitsemalla Valikko  > Ohje. Voit 
myös käyttää Googlen ohjekeskuksia osoitteessa 
www.google.com/support.

Yhdellä silmäyksellä
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Aloittaminen
näin pääset alkuun

SIM-kortin asettaminen paikalleen
Aseta nano-SIM-kortti paikalleen, ja käynnistä puhelin. 

(Nano-SIM-kortti saattaa olla puhelimessa valmiiksi. Tällöin 
riittää, että lataat puhelimen ja käynnistät sen.)

Varoitus: käytä oikeankokoista SIM-korttia äläkä käytä sen 
kanssa sovittimia.

Tuo SIM-kortin 
pidike näkyviin 
työkalun avulla. 

Aseta 
nano-SIM-kortti 
pidikkeeseen. 

Työnnä pidike 
takaisin 
puhelimeen.

1

3
Käynnistä.

Paina ja pidä 
virtanäppäintä, 
kunnes näyttö 
käynnistyy.

Aseta nano-SIM-kortti puhelimeen (jollei sitä ole vielä 
asetettu paikalleen).

3 H

Lataa tarvittaessa.LLL
2

SI
M

Vinkkejä ja vihjeitä
• SIM-kortin pidike ja pidiketyökalu: SIM-kortin pidike on 

puhelimen yläpäädyssä. Avaa SIM-kortin pidike työntämällä 
puhelimen myyntipakkauksen mukana toimitettu 
avaimentyyppinen työkalu pidikkeen koloon. Aseta 
nano-SIM-kortti pidikkeeseen. (Varmista, että sijoitat 
SIM-kortin tylpän kulman pidikkeen tylpän kulman 
mukaisesti.) Pidä pidike kohtisuorassa, ja työnnä se kevyesti 
takaisin puhelimeen.

• Virtanäppäin: Voit asettaa näytön lepotilaan tai avata sen 
lepotilasta painamalla virtanäppäintä. Käynnistä ja sammuta 
puhelin painamalla virtanäppäintä pitkään.

• Akku: Käytä akun virta loppuun asti. Lisätietoja on kohdassa 
“Akun käyttöaika”.

Varoitus: Älä yritä irrottaa tai vaihtaa akkua itse. Saatat vioittaa 
akkua ja aiheuttaa tulipalon tai vammoja. Jos puhelin lakkaa 
vastaamasta, käynnistä se uudelleen—paina virtanäppäintä, 
kunnes näyttö pimenee ja puhelin käynnistyy uudelleen.

Aloittaminen
   SIM-kortin asettaminen paikalleen
   Akun käyttöaika
   Kirjaudu sisään
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   Google Play™



Paluu Seuraava

Valikko Lisää

Aloittaminen

Akun käyttöaika
Puhelin on kuin tietokone, jossa voit käyttää tietoja ja 
sovelluksia salamannopeasti. Puhelimen toiminnot voivat 
kuluttaa paljon virtaa.

Voit tarkistaa akkuvirran suurimmat kuluttajat valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset > Akku.

Vinkkejä ja vihjeitä
Voit säästää akun virtaa latausten välissä, kun vähennät 
seuraavia:

• Wi-Fi- ja Bluetooth®-käyttö: valitse Sovellukset  > 
 Asetukset ja valitse Wi-Fi- tai Bluetooth-kohdassa , 

kun et tarvitse yhteyksiä.

• GPS-käyttö: voit poistaa GPS-seurannan käytöstä 
valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset > Sijainti > Tila 
> Virransäästötila.

• Näytön kirkkaus: valitse Sovellukset  >  Asetukset 
> Näyttö > Kirkkaus > (siirrä himmentimen liukusäädintä 
vasemmalle), jos et halua käyttää automaattista 
valotunnistinta.

• Näytön aikakatkaisun viive: valitse Sovellukset  > 
 Asetukset > Näyttö > Lepotila > (lyhyempi asetus).

• Aloitusruudussa näkyvien widgetien käyttö (esim. uutiset ja 
säätiedot).

• Rekisteröimäsi verkkotilit, joita et käytä: Valitse Sovellukset  
>  Asetukset. Siirry TILIT-osaan ja kosketa poistettavaa 
tiliä. Kosketa sitä uudelleen ja valitse Valikko  > Poista tili.

• Nauhoitusta ja videoiden katselua, musiikin kuuntelua tai 
kuvien ottamista.

POIS KÄYTÖSTÄ
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Aloittaminen

Kirjaudu sisään
Jos käytät Gmailia™, sinulla on jo Google™-tili. Muutoin voit 
luoda tilin nyt. Kirjautumalla Google-tiliisi voit käyttää 
Google-sovelluksia ja nähdä muun muassa yhteystietosi, 
tapaamisesi ja valokuvasi.

Aloita valitsemalla kieli ja toimi näytön ohjeiden mukaan.

Kyllä

Ei

Käytätkö Googlea?

Onko sinulla Google-tili?

Jos käytät Gmailia tai Google-sovelluksia, 
vastaa Kyllä.

Posti, yhteystiedot, 
tapaamiset, kuvat ja 
muut – näet kaiken 
kirjautumalla sisään.

Voit myös luoda 
uuden Google-tilin 
koskettamalla tätä.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Wi-Fi-verkko: Voit nopeuttaa Internet-yhteyttä tai vähentää 

datakäytön määrää pyyhkäisemällä tilapalkin alas, 
valitsemalla  ja koskettamalla sitten pitkään kohtaa WI-FI. 
Katso “Wi-Fi-verkot”.

• Tilit: Jos haluat lisätä, muokata ja poistaa tilejä, valitse 
Sovellukset  >  Asetukset. Siirry TILIT-osaan ja valitse  
Lisää tili. Voit poistaa tilin puhelimesta, jos se on sallittua, 
valitsemalla tilin > Valikko  > Poista tili. Saat lisätietoja 
sähköpostitilien määrittämisestä kohdassa “Sähköposti”.

Katso Google-tilin ohjeet osoitteesta 
www.google.com/accounts.

• Yhteystiedot: Voit siirtää yhteystiedot vanhasta 
puhelimesta muutamalla tavalla. Jos vanhakin puhelin oli 
Android™-puhelin ja käytit Androidin varmuuskopiointia ja 
palautusta, yhteystiedot näkyvät uudessa puhelimessa 
automaattisesti. Käytä muussa tapauksessa Motorolan 
Siirto-sovellusta kohdassa “Vanhasta puhelimesta uuteen”. 
Voit myös siirtyä osoitteeseen 
www.motorola.com/transfercontacts.

Huomautus: Tämä puhelin tukee paljon dataa käyttäviä 
sovelluksia ja palveluja, joten varmista, että sinulla on sopiva 
datasiirtosopimus. Saat lisätietoja operaattorilta.
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Aloittaminen

Vanhasta puhelimesta uuteen
Oman sisällön kopioiminen vanhasta puhelimesta uuteen käy 
helposti Motorolan Siirto -sovelluksella. 

• Android™: Aloita lataamalla Motorolan Siirto -sovellus 
aiempaan puhelimeesi Google Play™ -kaupasta. Valitse 
sen jälkeen uudessa puhelimessa Sovellukset  > 

 Motorolan Siirto > Android.

• iPhone: valitse uudessa puhelimessa Sovellukset  > 
 Motorolan Siirto > iPhone.

Vaihda vanha uuteen.

Kopioi haluamasi kohteet vanhasta 
puhelimesta uuteen muutamassa 
minuutissa.

Mistä puhelimesta siirrät kohteita?

Motorolan Siirto
Vihje: voit 
kopioida 
sisällön myös 
myöhemmin 
kuin 
alkumääritykse
n yhteydessä. 

Seuraava

Android

Haluatko siirtää tästä puhelimesta? 
Valitse vanha 
puhelin.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Voit käyttää puhelinta, kun siihen siirretään sisältöä.

• Google-tiliin kirjautuminen kopioi varmuuskopioitavat 
sovelluksesi pilveen.

• Jos puhelin tukee musiikin kopiointia, kaikkea musiikkia ei 
voi kopioida. (Jos haluat lisätietoja, voit etsiä verkosta tietoa 
digitaalisten oikeuksien hallinnasta tai DRM-suojatuista 
tiedostoista.)
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Aloittaminen

Google Play™
Google Play on Googlen digitaalinen sisältöpalvelu, josta voit 
etsiä elokuvia, kirjoja, lehtiä sekä Android-sovelluksia ja -pelejä. 

Huomautus: sisältö ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Sovellukset

Play-kauppa

Play-pelit

Play-elokuvat ja -TV

Play-kirjat

Vinkkejä ja vihjeitä
• Katso lisätietoja Google-tuotteista osoitteesta 

www.google.com/about/products.

• Kirjaudu tai luo Google-tili osoitteessa 
www.google.com/accounts.

• Googlen ohje on osoitteessa www.google.com/support.

• Lataa Android-sovelluksia: valitse Sovellukset  > 
 Play-kauppa.

• Käytä kaikkia tiedostojasi pilvipalvelussa: katso kohtaa 
“Pilvipalvelu”.

Aloittaminen
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Aloitusruutu ja sovellukset
käytä nopeasti

Pikaohje: aloitusruutu ja sovellukset
Aloitusruutu näkyy, kun käynnistät puhelimen. Siinä voit 
tarkastella esimerkiksi sovelluksia. 

• Haku: Kirjoita tekstiä aloitusnäytön yläreunan 
Google-hakukenttään tai tee äänihaku valitsemalla . 
Voit myös kysyä kysymyksen sanomalla määrittämäsi 
äänikehotteen. Lisätietoja on kohdassa “Moto Ääni”.

• Sovellusluettelon avaaminen: saat näkyviin kaikki 
sovellukset valitsemalla Sovellukset . 

11:35
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Google Play-kauppa

Suosikit

Katso ilmoitukset ja 
asetukset näpäyttämällä 
alaspäin.

Hae kirjoittamalla tai 
aloita äänihaku 
valitsemalla       .

Pikavalinta
Saat sovelluksen käyttöön 
nopeasti. 

Katso kaikki sovellukset 
valitsemalla Sovellukset         .       

Lisää widgetejä tai vaihda 
taustakuva koskettamalla 
tyhjää kohtaa pitkään.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Widgetit: voit lisätä aloitusruutuun widgetejä, kuten kellon 

tai vuorovaikutteisen kalenterin, koskettamalla pitkään 
jotakin aloitusruudun tyhjää kohtaa ja valitsemalla sitten 
WIDGETIT.

• Sivut: Voit lisätä sivun vetämällä kuvaketta näytön oikeaan 
reunaan, kunnes valkoinen palkki tulee näkyviin. Voit 
halutessasi lisätä useita sivuja. Voit tuoda näkyviin muita 
sivuja, joilla on lisää pikavalintoja ja widgetejä, 
pyyhkäisemällä aloitusruudussa vasemmalle.

• Haku: avaa Google Now™ pyyhkäisemällä aloitusruudussa 
oikealle.

• Asetukset: voit nopeasti avata asetukset pyyhkäisemällä 
tilapalkin alas ja valitsemalla  >  ASETUKSET.

• Asennuksen poisto: Voit poistaa sovelluksia valitsemalla 
Sovellukset , koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä 
sen kohtaan Poista asennus. (Joitain sovelluksia ei voi 
poistaa).

Aloitusruutu ja sovellukset
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Aloitusruutu ja sovellukset

Aloitusruudun mukauttaminen
Voit mukauttaa aloitusruutua, jotta voit käyttää 
suosikkitoimintojasi nopeasti.

• Vaihda taustakuva: kosketa jotakin aloitusruudun kohtaa 
pitkään ja valitse taustakuva.

• Lisää sivu aloitusruutuun: Vedä kuvaketta aloitusruudun 
oikeaan reunaan, kunnes valkoinen palkki tulee näkyviin. 
Voit halutessasi lisätä useita sivuja. 

• Lisää pikavalintoja: Valitse Sovellukset , kosketa 
sovellusta pitkään, ja vedä se johonkin aloitusruudun sivulle. 
Saat näkyviin kaikki sovellukset valitsemalla Sovellukset  ja 
pyyhkäisemällä vasemmalle.

• Luo pikavalintakansioita: Voit järjestää sovellusten 
pikavalintoja aloitusruudussa kokoamalla niitä ryhmiin. 

Luo pikavalintakansio aloitusruutuun vetämällä pikavalinta toisen 
päälle. Voit lisätä pikavalintoja vetämällä niitä ensimmäisen 
pikavalinnan päälle. Nimeä kansio avaamalla se, koskettamalla 
nimeä ja kirjoittamalla nimi sovellusten alapuolelle.

• Lisää widgetejä: Kosketa pitkään jotakin aloitusruudun 
tyhjää kohtaa, ja valitse WIDGETIT.

Vihje: Jotkin sovellukset sisältävät widgetejä. Voit ladata 
sovelluksia valitsemalla Sovellukset  >  Play-kauppa.

• Muuta widgetien kokoa: Voit muuttaa joidenkin widgetien 
kokoa pitämällä widgetiä valittuna, kunnes se värisee, ja 
sitten vapauttamalla sen. Muuta sitten widgetin kokoa 
vetämällä kulmissa olevista valkoisista ympyröistä.

• Siirrä tai poista widgetejä ja pikavalintoja: kosketa widgetiä 
tai pikavalintaa, kunnes se värisee, ja vedä se sitten toiseen 
kohtaan, toiselle sivulle tai näytön yläreunan kohtaan Poista.

Huomautus: pikavalinnan poistaminen aloitusnäytöstä ei 
poista sovellusta puhelimestasi.

Lisätietoja puhelimen mukauttamisesta kuten eri soittoäänien 
määrittämisestä eri yhteyshenkilöille saat kohdasta “Hallinta ja 
mukautus”.

Ohjeita ja muuta
Miten se tehdään? Katso opastus. Lue ohje. Keskustele. Tutustu 
puhelimeen.

Sijainti: Sovellukset  >  Ohje

Hae ohjeaiheista tai usein kysytyistä kysymyksistä tai 
ota yhteys tukeen.

Ohje

Ohje

Hae laitteen ohjeesta

Chat Soita

Voit esimerkiksi katsoa 
opastuksia ja lukea ohjeita.

Anna meidän suositella joitakin 
muutoksia.

Haluatko olla yhteydessä oikeaan 
ihmiseen? Aloita chat tai soita.
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Haku
Jos haluat tehdä tekstihaun, kosketa aloitusruudun ylälaidassa 
olevaa Googlen hakukenttää. Voit myös kysyä kysymyksen 
sanomalla määrittämäsi äänikehotteen. Lisätietoja on kohdassa 
“Moto Ääni”.

Hakukentän alapuolelle ilmestyy ehdotuksia kirjoittamisen 
aikana.

• Jos haluat käyttää hakuehdotusta, kosketa sitä.

• Tee haku tekstikentässä näkyvillä sanoilla valitsemalla 
näyttönäppäimistöllä .

Vihje: voit sulkea näyttönäppäimistön valitsemalla .

Google Now™
Google Now tarjoaa oikeat tiedot oikeaan aikaan, ennen kuin 
edes pyydät niitä. Se näyttää sää-, liikenne- ja aikataulutiedot, 
jopa uusimmat urheilutiedot automaattisesti päivän mittaan, 
kun tarvitset niitä.

Aloita pyyhkäisemällä aloitusruudussa oikealle. Voit myös 
koskettaa Aloitus  -kohtaa pitkään ja pyyhkäistä ylös 
Google  -kuvakkeeseen.

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Google Now 
-ominaisuuden, määrittää asetuksia ja katsoa lisätietoja 
avaamalla Google Now -ominaisuuden, vierittämällä näytön 
alareunaan ja valitsemalla Valikko  > Asetukset.

Lisää

Lähellä olevat tapahtumat

The Bordertown Devils
Yliopiston auditorio
3 päivän kuluttua klo 20.00

Konsertit

Capital Cities
Merrill Civic Center East, Morrison...
Huomenna

Konsertit

Haku

Sinulle tärkeät asiat näkyvät tässä.

Mukauta Google Now -palvelua.

Ota käyttöön / poista käytöstä 
Google Now, muuta asetuksia jne.

Aseta muistutuksia.

Aloita äänihaku valitsemalla       .
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Tila ja ilmoitukset
Näytön vasemman yläreunan kuvakkeet ilmoittavat uusista 
viesteistä tai tapahtumista. Jollet tiedä, mitä mikäkin kuvake 
tarkoittaa, katso lisätietoja pyyhkäisemällä tilapalkkia alaspäin.

Vihje: Voit muuttaa yleisiä asetuksia nopeasti valitsemalla 
oikeasta yläkulmasta  (tai pyyhkäisemällä tilapalkin alas 
kahdella sormella yhden sijasta). Katso lisätietoja kohdasta 
“Pika-asetukset”.

16.00

3 uutta viestiä
Yahoo!

10.49

Suojaa puhelin
Käytä kadonneen puhelimen 
ominaisuuksia koskettamalla

17.12.2013

16.00 KE, JOULUKUUN 18.

312-555-1234
1 uusi viesti

15.28

38° - hajanaisia pilviä 16.00
5 korttia

Tyhjennä ilmoitukset.

Tuo näkyviin asetukset 
ja ilmoitukset 
pyyhkäisemällä alaspäin.

Vihje: tyhjennä vain yksi 
näpäyttämällä sitä 
vasemmalle tai oikealle.

Kuvakkeet oikealla ilmoittavat puhelimen tilasta:

Huomautus: sovellukset, joita olet ladannut Google Play™ 
-kaupasta, voivat ilmoittaa tietyistä tapahtumista näyttämällä 
muita kuvakkeita tilapalkissa.

 verkkosignaalin vahvuus /  akku latautuu/täynnä

/  Wi-Fi alueella/
yhdistetty

 äänetön

/  Bluetooth® käytössä 
(tyhjä) / yhdistetty (palaa 
tasaisena)

 värinähälytys

 sijainti käytössä  hälytys asetettu

 lentokonetila  varoitus
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Moto X -puhelimeen tutustuminen
Uusi puhelimesi tietää, oletko autossa, kokouksessa vai kotona, ja 
mukautuu toiminnoissaan sen mukaisesti. Puhelimesi vastaa 
ääneesi ja eleisiisi ja näyttää ilmoitukset ylimääräistä huomiota 
herättämättä.
Vihje: voit muokata ominaisuuksia milloin vain valitsemalla 
Sovellukset  >  Moto.

Moto Avustaja
Sijaintisi sekä suorittamiesi toimintojen perusteella Moto Avustaja 
ehdottaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivia toimintamalleja. Se 
esimerkiksi kysyy, haluatko pitää puhelimen äänettömänä yöllä, 
kun olet nukkumassa, tai haluatko, että tekstiviestit luetaan autolla 
ajaessasi.

Moto Ääni
Uusi puhelimesi on aina valmiina sinua varten. Voit hallita puhelinta 
myös silloin, kun se ei ole ulottuvillasi.

• Valinta: määritä Moto-sovelluksella oma mukautettu äänikomentosi, 
kuten “OK Moto X” tai “Listen Up Moto”.

• Käyttäminen: Sanomalla ensin oman äänikomentosi ja sitten 
“What’s up?” voit kuunnella ilmoitukset avaamatta puhelimen 
lukitusta. Voit kuunnella viestit sanomalla “Voicemail”. Jos olet 
jättänyt puhelimen johonkin lähettyville ja sanot “Find my phone”, 
puhelin alkaa soida.
Voit kokeilla ääniohjausta myös muilla lauseilla, kuten “Where’s 
the nearest coffee shop?” tai “What's the weather like?”. Moto 
Ääni on saatavana vain englanniksi.

• Ohjeet: Valitse Sovellukset  >  Ohje. Saat näkyviin lisää 
komentoja sanomalla oman mukautetun äänikomentosi ja sanomalla 
sitten “Help me”.
Vihje: äänikomennoilla voit ohjata muun muassa seuraavia 
sovelluksia: Facebook™, WhatsApp™ ja YouTube™.

"OK Moto X. . . Help me."

". . . What's up? "

". . . Call Lisa."

". . . Find my phone."
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Moto Näyttö
Näet viestit, puhelut ja muut ilmoitukset heti niiden saavuttua. 
Vaikka puhelin on lepotilassa, tiedot tulevat näkyviin näyttöön.

11:35 Siirry esikatseluun 
painamalla pitkään. 
Avaa viesti vetämällä 
ylöspäin, ja avaa 
puhelimen lukitus 
vetämällä alaspäin.

Avaa muut ilmoitukset 
pyyhkäisemällä 
vasemmalle tai 
oikealle.

Moto Toiminnot
Voit hiljentää puhelut tai siirtää herätykset torkkutoiminnolle 
kättä heilauttamalla. Voit tarkistaa kellonajan ja viimeisimmät 
ilmoitukset Moto Näytöstä ojentamalla kätesi kohti puhelinta. 
Kamera käynnistyy, kun heilautat puhelinta kaksi kertaa. 

Vihje: Jos haluat muokata näitä asetuksia, valitse 
Sovellukset  >  Moto >  > Toiminnot.

11:35
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Motorola Connect
Voit liittää puhelimen tietokoneeseen käyttämällä Google-tiliä. 
Näet puheluihin, yhteystietoihin ja viesteihin liittyvät tiedot 
tietokoneessa. Näet, kuka soittaa, ja voit lähettää ja vastaanottaa 
tekstiviestejä työpöytäsi äärestä käyttämällä yksinkertaista 
Chrome™-selaimen lisäosaa.

Sijainti: Sovellukset  >  Connect

Lataa sovelluksia
Google Play™
Hanki esimerkiksi musiikkia, elokuvia, kirjoja, sovelluksia ja pelejä.

Sijainti: Sovellukset  >  Play-kauppa

• Haku: hae sovelluksia valitsemalla oikeasta yläreunasta .

• Lataa: kun haluat ladata löytämäsi sovelluksen, avaa sen 
tiedot koskettamalla sitä ja valitse ASENNA tai hinta.

• Jaa: kun haluat jakaa Play-kaupasta löytämäsi sovelluksen, 
tuo sen tiedot näkyviin koskettamalla sitä ja valitse .

• Asenna uudelleen: tuo näkyviin tai asenna uudelleen 
Play-kaupasta lataamasi sovellukset valitsemalla vasemmasta 
yläkulmasta Play-kauppa > Omat sovellukset.

• Käytä tietokonetta: Voit etsiä ja hallita sovelluksia tietokoneessa 
kirjautumalla sivustoon http://play.google.com käyttämällä 
Google-tiliäsi ja -salasanaasi.

Siellä voit selata sovelluksia suuressa näytössä, hallita sovelluksia 
useissa laitteissa (kuten puhelimessa ja tablet-laitteessa) ja 
määrittää uusia sovelluksia ladattaviksi laitteisiin.

• Nauti musiikista, kirjoista ja elokuvista: Google Play 
-kaupan kautta voit käyttää myös “Play-musiikki”-, 
“Play-kirjat”- ja “Play-elokuvat ja -TV” -sovelluksia.

• Ohje: saat lisäohjeita valitsemalla oikeasta yläkulmasta Valikko .

Sovellukset Internetistä
Voit hankkia sovelluksia sovelluskaupoista selaimessa.

Vihje: Ole tarkkana valitessasi sovelluksia ja päivityksiä, koska 
jotkin niistä saattavat vaikuttaa puhelimen suorituskykyyn. 
Katso kohtaa “Valitse huolellisesti”.

Huomautus: Kun asennat sovellusta, lue aina ilmoitukset siitä, 
mitä tietoja sovellus käyttää. Jos et halua, että sovellus käyttää 
tiettyjä tietoja, peruuta asennus.

Jos haluat antaa puhelimen asentaa sovelluksia muualta kuin 
Google Playsta, valitse Sovellukset  >  Asetukset 
> Suojaus ja lopuksi Tuntemattomat lähteet.

Lisätietoja tiedostojen lataamisesta selaimella on kohdassa 
“Lataukset”.

Valitse huolellisesti
Sovellukset ovat mahtava keksintö. Jokaiselle löytyy jotakin: 
pelaa, pidä yhteyttä, tee töitä tai pidä hauskaa. Muista kuitenkin 
valita sovellukset huolellisesti. Tässä muutamia vinkkejä:

• Lataa sovelluksia vain luotettavista sivustoista, kuten Google 
Play -kaupasta, jotta puhelimeesi ei pääse viruksia tai 
verkkourkintaohjelmia ja tietosi pysyvät salassa.

• Tarkista sovelluksen luokitus ja kommentit Google Play 
-kaupassa ennen asennusta.
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• Jos epäilet jonkin sovelluksen turvallisuutta, älä asenna sitä.

• Lataamiesi sovellusten muistin, akun ja tehon kulutuksessa voi 
olla eroja. Esimerkiksi yksinkertainen akun varauksen ilmoittava 
widget käyttää vähemmän tehoa kuin 
suoratoistomusiikkisovellus. Jos olet asentanut sovelluksen, 
joka kuluttaa mielestäsi liikaa muistia, akkua tai tehoa, poista 
asennus. Voit aina asentaa sovelluksen myöhemmin uudelleen.

• Aivan kuten internetiä käytettäessä, lasten sovellusten käyttöä 
kannattaa valvoa, jotta he eivät altistu sopimattomalle sisällölle.

• Sovelluksen kuvaukset eivät välttämättä aina pidä paikkaansa. 
Ole varovainen etenkin, jos kyseessä on oma tai muiden terveys.

Huolehdi sovelluksista
Voit selata sovelluksia valitsemalla aloitusruudussa Sovellukset  
ja pyyhkäisemällä vasemmalle. Sulje sovellusnäyttö koskettamalla 
aloitusruudun kuvaketta  tai paluukuvaketta .

• Poista sovelluksia: Valitse Sovellukset  >  Asetukset 
> Sovellukset. Pyyhkäise vasemmalle kohtaan KAIKKI, 
kosketa sovellusta ja valitse oikeasta yläkulmasta Poista 
käytöstä tai Poista asennus (jos käytettävissä).

Poista käytöstä poistaa sovelluksen valikosta. Voit ottaa 
sovelluksen käyttöön avaamalla tämän ikkunan uudelleen ja 
valitsemalla Ota käyttöön (käytöstä poistetut sovellukset 
näkyvät luettelon alareunassa).

Jos jokin sovellus lukitsee puhelimen heti, kun käynnistät 
sen, käynnistä puhelin uudelleen suojatussa tilassa. Sammuta 
puhelin ja käynnistä se. Kun näet Motorola-logon 
käynnistyksen aikana, paina molempia 
äänenvoimakkuusnäppäimiä, kunnes näkyviin tulee 
aloitusruutu, jonka vasemmassa alakulmassa on teksti 
Suojattu tila. Kokeile poistaa sovellus.

• Asenna sovelluksia uudelleen: Voit asentaa sovelluksia 
uudelleen Googlen Play-kaupasta valitsemalla Sovellukset  
>  Play-kauppa > Omat sovellukset. Lataamasi sovellukset 
näkyvät luettelossa ja voit ladata ne uudelleen.

• Jaa, näytä tai tyhjennä sovelluksen tiedot: Valitse 
Sovellukset  >  Asetukset > Sovellukset. Alalaidassa 
oleva palkki ilmaisee, kuinka paljon sovellusten tallennustilaa 
on jäljellä. Pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle näet 
LADATTUJEN, KÄYNNISSÄ OLEVIEN tai KAIKKIEN 
sovellusten luettelon. Voit katsoa yksittäisten sovellusten 
tiedot ja muistitilan käytön koskettamalla sovellusta 
luettelossa. Voit valita esimerkiksi Tyhjennä tiedot tai 
Tyhjennä välimuisti.

Vihje: Voit katsella näitä sovelluksen tietoja nopeasti 
sovellusnäytössä: kosketa sovellusta ja pidä sitä valittuna, 
vedä se näytön yläreunassa olevaan kohtaan Sovelluksen 
tiedot.

• Sovellusten tiedonsiirtotietojen näyttäminen: Jos haluat 
selvittää, mikä sovellus käyttää eniten tietoja, valitse 
Sovellukset  >  Asetukset > Tiedonsiirto. Katso 
lisätietoja kohdasta “Tietojen käyttö”.
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Päivitä puhelimesi
Puhelinta tai tietokonetta voidaan käyttää puhelimen 
ohjelmistopäivitysten hakemiseen, lataamiseen ja 
asennukseen:

• Puhelimen käyttäminen:

Kun puhelin ilmoittaa päivityksestä, seuraa ohjeita sen 
asentamiseksi.

Voit tarkistaa päivityksiä manuaalisesti valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset > Tietoja puhelimesta 
> Järjestelmäpäivitykset.

Puhelin lataa päivitykset Wi-Fi-yhteyden (jos käytettävissä) 
tai matkapuhelinverkon kautta. Suosittelemme, että lataat 
päivitykset Wi-Fi-yhteyden kautta. Ota huomioon, että 
päivitykset voivat olla suuria (25 Mt tai enemmän) eivätkä 
ne välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa. Jos 
matkapuhelinverkon päivitykset eivät ole saatavilla omassa 
maassasi, voit ladata ne tietokoneen avulla.

• Tietokoneen käyttäminen:

siirry tietokoneessa osoitteeseen 
www.motorola.com/update.
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toiminta ja ulkoasu

Pikaohje: Hallinta ja mukautus
Hallitse puhelinta:

• Lisää pikavalintoja: valitse Sovellukset , kosketa 
sovellusta pitkään, ja vedä se aloitusruutuun tai uudelle 
sivulle.

• Valitse widgetit: voit lisätä aloitusruutuun widgetejä, kuten 
kellon tai vuorovaikutteisen kalenterin, koskettamalla pitkään 
jotakin aloitusruudun tyhjää kohtaa.

• Mukauta: Voit muuttaa esimerkiksi Wi-Fi-yhteyttä tai kirkkautta 
pyyhkäisemällä tilapalkkia alaspäin ja valitsemalla . Näytä 
lisää asetuksia valitsemalla .

11:35

11:35
KE, 14.1.

Google Play-kauppa

Avaa koskettamalla pikavalintaa.
Kosketa ja pidä valittuna, kun haluat 
siirtää tai poistaa.

Kosketa widgetiä, kun haluat 
muokata sitä. Koskettamalla 
pitkään voit esimerkiksi siirtää 
sitä tai poistaa sen.

Voit vaihtaa taustakuvan koskettamalla 
tyhjää kohtaa pitkään.

Tee ryhmiä vetämällä 
pikavalintoja päällekkäin.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Kosketa: valitse kuvake tai vaihtoehto.

• Kosketa pitkään: avaa luettelokohteiden asetukset.

• Vedä: siirrä kohteita aloitusruudussa.

• Näpäytä: avaa tai poista kohteita nopeasti.

• Pyyhkäise: selaa luetteloja tai näyttöjä.

• Nipistä tai kaksoisnapauta: lähennä ja loitonna 
verkkosivustoja, valokuvia ja karttoja.

• Kierto: voit kiertää karttaa kahdella sormella ja kallistaa sitä 
vetämällä kahdella sormella alaspäin.

• Puhu: Valitse  hakuikkunassa tai  näppäimistöllä. Voit 
myös kysyä kysymyksen sanomalla määrittämäsi 
äänikehotteen. Lisätietoja on kohdassa “Moto Ääni”.

• Asennuksen poisto: Voit poistaa sovelluksia valitsemalla 
Sovellukset , koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä 
sen kohtaan Poista asennus. (Joitain sovelluksia ei voi poistaa).

• Yhteyshenkilön soittoääni:  voit määrittää yhteyshenkilön 
soittoäänen valitsemalla Sovellukset  >  Henkilöt, 
koskettamalla yhteyshenkilöä  ja valitsemalla Valikko  > 
Aseta soittoääni.

• Pika-asetukset: Voit muuttaa esimerkiksi Wi-Fi-, Bluetooth-, 
Kirkkaus- ja Lentokonetila-asetuksia pyyhkäisemällä 
tilapalkkia alaspäin ja valitsemalla . Saat näkyviin lisää 
asetuksia valitsemalla  ASETUKSET.
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• Lisää sivu aloitusruutuun: Vedä kuvaketta aloitusruudun 
oikeaan reunaan, kunnes valkoinen palkki tulee näkyviin. 
Voit halutessasi lisätä useita sivuja. 

• Aloitusruutu: lisätietoja aloitusruudun muuttamisesta on 
kohdassa “Aloitusruudun mukauttaminen”.

Käynnistys, sammutus, lukitus ja avaus
Kosketusnäyttö on käytössä, kun tarvitset sitä ja pois käytöstä, 
kun et tarvitse sitä. Voit ottaa näytön käyttöön painamalla 
virtanäppäintä.

Kiitos, että löysit puhelimeni!

11:35
KE, 14.1.

Avaa näyttö vetämällä lukko 
uloimpaan ympyrään.

Lisää omistajan tiedot tai 
viesti henkilölle, joka löytää 
puhelimesi.

Avaa kamera pyyhkäisemällä 
vasemmalle.

Avaa Google Now näpäyttämällä.

• Näyttö pois ja käyttöön: poista näyttö käytöstä tai ota se 
käyttöön painamalla virtanäppäintä.

Huomautus: Kosketusnäyttö saattaa jäädä tummaksi 
puhelun aikana, jos näytön yläreunan yläpuolella oleva 
läheisyystunnistin peittyy. Älä peitä tunnistinta kansilla tai 
näytönsuojaimilla (edes kirkkailla).

• Näyttölukko: Avaa näyttö koskettamalla kohtaa  ja 
vetämällä näkyviin tulevaan uloimpaan ympyrään. Voit 
käyttää näytön lukituksen avaamiseen salasanaa, kuviota, 
PIN-koodia tai kasvojentunnistussuojausta valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus 
(katso kohtaa “Näyttölukko”).

• Omistajatiedot: Voit lisätä viestin lukitusnäyttöön siltä 
varalta, että kadotat puhelimen, valitsemalla Sovellukset  
>  Asetukset > Suojaus > Omistajan tiedot. (Voit määrittää 
viestin valitsemalla Takaisin .)

Vihje: älä käytä yhteystietona matkapuhelinnumeroasi, ellet 
voi käyttää vastaajaa jostakin muusta laitteesta.

• Näytön aikakatkaisu: voit muuttaa aikakatkaisua (näyttö 
lukittuu automaattisesti) valitsemalla Sovellukset  > 

 Asetukset > Näyttö > Lepotila.

Kosketa
Liikkuminen on helppoa:

• Paluu: siirry edelliseen näyttöön valitsemalla Edellinen .

• Home: palaa aloitusruutuun valitsemalla Aloitus .
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• Viimeisimmät sovellukset: Valitsemalla Edelliset  voit 
näyttää viimeisimmät sovellukset ja koskettamalla sovellusta 
voit avata sen. Poista sovellus luettelosta pyyhkäisemällä se 
vasemmalle tai oikealle. Vieritä luetteloa pyyhkäisemällä 
ylös- tai alaspäin.

• Valikko: kun Valikko  näkyy näytön kulmassa, voit avata 
senhetkisen näytön asetukset koskettamalla sitä.

Oletko hukassa? Jos et tiedä mitä tehdä, kokeile jotain seuraavista:

• Voit näyttää nykyisen näytön valikon valitsemalla näytön 
kulmassa näkyvän valikon  (jos se on käytettävissä).

• Voit palata aloitusruutuun koskettamalla 
aloitusruutunäppäintä .

• Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla Edellinen .

• Voit sulkea näyttönäppäimistön valitsemalla .

• Voit avata uudelleen sulkemasi sovelluksen valitsemalla 
Edelliset  ja valitsemalla sovelluksen luettelosta.

• Voit käynnistää vastaamasta lakanneen puhelimen 
uudelleen painamalla käynnistysnäppäintä, kunnes näyttö 
muuttuu tummaksi ja puhelin käynnistyy uudelleen.

Paina
Virtanäppäin
Paina virtanäppäintä pitkään ja valitse 
Sammuta, Lentokonetila (ei 
langattomia yhteyksiä, katso kohtaa 
“Lentokonetila”), äänetön , 
värinä  tai äänet käytössä .

Voit säästää akkua, estää 
vahinkokosketuksia tai puhdistaa 
kosketusnäytön tahroista, kun asetat 
kosketusnäytön lepotilaan painamalla 
virtanäppäintä. Avaa kosketusnäyttö 
lepotilasta painamalla virtanäppäintä 
uudelleen.

Vihje: lisätietoja puhelimen suojauksen parantamisesta on 
kohdassa “Suojaa”.

Äänenvoimakkuusnäppäimet
Äänenvoimakkuusnäppäimiä voi käyttää eri tavoin:

• Soittoäänen voimakkuus: Paina näppäimiä 
aloitusruudussa. Voit hiljentää puhelimen soittoäänen 
painamalla näppäimiä, kun puhelin soi.

• Kuulokkeen voimakkuus: paina näppäimiä puhelun aikana.

• Musiikin/videon voimakkuus: paina näppäimiä kappaleen 
tai videon aikana.

Virta-
näppäin
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Puhu
Kerro puhelimelle, mitä haluat.

Vihje: puhu luonnollisesti, mutta selkeästi.

• Soittaminen ja komennot: Kysy kysymys sanomalla 
määrittämäsi äänikehote. Lisätietoja on kohdassa “Moto Ääni”.

Voit myös valita . Voit soittaa sanomalla ensin Soita ja 
kertomalla sen jälkeen yhteystiedon nimen tai puhelinnumeron. 
Voit myös sanoa komennon, kuten Lähetä teksti tai Siirry 
sovellukseen. Voit avata ääniohjauksen ohjeen sanomalla Ohje.

Vihje: Jos yhteyshenkilöllä on useita numeroita, voit sanoa, 
mihin numeroon soitetaan. Voit sanoa esimerkiksi Soita Jari 
Mustonen matkapuhelin tai Soita Susanna Virtanen työ.

Voit valita haluamasi vahvistukset ja kehotteet valitsemalla  
> Valikko  > Asetukset > Puhelu.

• Haku: tee äänihaku valitsemalla aloitusruudussa .

Voit muuttaa äänihaun ja tekstin puhemuunnoksen asetuksia 
valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset > Kieli ja 
syöttötapa.

• Tekstinsyöttö: Valitse kosketusnäytön näppäimistöllä  ja 
sano viesti tai hakuteksti. Voit sanoa myös välimerkit.

Vihje: lisätietoja ääneenluvusta on kohdassa “TalkBack”.

Mukauta
Mukauta puhelimen ääniä ja ulkoasua:

• Soittoääni ja ilmoitukset: voit valita soittoäänet ja ilmoitukset 
valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset > Ääni.

• Värinä tai äänetön: Voit määrittää puhelimen käyttämään 
värinähälytystä saapuvissa puheluissa valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset > Ääni > Värinä ja soittoääni. 
Voit poistaa saapuvien puheluiden soittoäänet käytöstä 
valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset > Ääni 
> Puhelimen soittoääni > Ei mitään.

• Yhteyshenkilön soittoääni:  voit määrittää yhteyshenkilön 
soittoäänen valitsemalla Sovellukset  >  Henkilöt, 
koskettamalla yhteyshenkilöä  ja valitsemalla Valikko  
> Aseta soittoääni.

• Äänenvoimakkuus: määritä äänenvoimakkuus painamalla 
äänenvoimakkuusnäppäimiä aloitusnäytössä (soittoäänen 
voimakkuus), puhelun aikana (kuulokkeen 
äänenvoimakkuus) tai toistaessasi musiikkia tai videota 
(mediatiedostojen äänenvoimakkuus).

• Viestihälytys: voit muuttaa uuden viestin ilmoitusta 
valitsemalla Sovellukset  >  Viestit > Valikko  
> Asetukset ja Ilmoitukset.

• Näyttöasetukset: voit muuttaa kirkkaus- ja 
animointiasetusta sekä muita näyttöasetuksia valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset > Näyttö.
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• Kierto: Monissa sovelluksissa kosketusnäyttö muuttuu 
pystyasennosta vaaka-asentoon, kun käännät puhelimen 
poikittain. Poista tämä ominaisuus käytöstä tai ota se 
käyttöön valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset 
> Näyttö > Kierrä näyttöä automaattisesti.

• Taustakuva: Voit vaihtaa taustakuvan koskettamalla 
aloitusnäytön tyhjää kohtaa pitkään. Katso lisätietoja 
kohdasta “Aloitusruudun mukauttaminen”.

• Kieli ja alue: voit valita valikkokielen ja alueen valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Kieli.

Pika-asetukset
Voit käyttää nopeasti esimerkiksi Wi-Fi-, Bluetooth-, Kirkkaus- ja 
Lentokonetila-asetuksia pyyhkäisemällä tilapalkin alas ja 
valitsemalla . Voit näyttää lisää asetuksia valitsemalla  
ASETUKSET.

Etkö löydä tätä näyttöä? Katso “Tila ja ilmoitukset”.

Huomautus: puhelimesi pika-asetukset voivat poiketa tästä.

• Pika-asetusten pikavalinta: voit avata pika-asetusnäytön 
suoraan pyyhkäisemällä tilapalkin alas kahdella sormella.

• Omistajan profiili: Määritä omistajan profiili valitsemalla 
Sovellukset  >  Henkilöt > Luo profiili. (Sinun täytyy 
ehkä vierittää näytön yläreunaan.)

LENTOKONETILA BLUETOOTH POIS 
KÄYTÖSTÄ

KE, JOULUKUUN 18.16.00

SIJAINTI

LADATTU

KIRKKAUS

VERKKOSIGNAALIRICON WI-FI

ASETUKSETRico

Katso kaikki asetukset.

Palaa ilmoituksiin.

Määritä omistajan profiili.
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Esteettömyys
Katsele, kuuntele, puhu, tunne ja käytä Esteettömyystoimintojen 
ansiosta puhelimen käyttäminen on helppoa jokaiselle.

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Esteettömyys

Huomautus: lisätietoja esteettömyystoiminnoista, 
lisävarusteista ja paljon muuta on osoitteessa 
www.motorola.com/accessibility.

Puheentunnistus
Sano puhelimelle, mitä haluat tehdä, kuten soittaa, käyttää 
Internetiä, tehdä haun tai lähettää tekstiviestin. Kokeile 
toimintoa, ja kysy kysymys sanomalla määrittämäsi äänikehote. 
Lisätietoja on kohdassa “Moto Ääni”. Voit myös tutustua 
äänihakuun valitsemalla aloitusruudun yläreunasta . 

TalkBack
TalkBack-toiminnolla voit lukea näytön sisällön ääneen, kuten 
navigointiohjeet, valinnat tai jopa kirjat.

Ota TalkBack käyttöön valitsemalla Sovellukset  > 
 Asetukset > Esteettömyys > TalkBack ja valitsemalla 

yläreunasta , joka vaihtuu valinnaksi .

Huomautus: saattaa edellyttää tekstin puheeksi muuntavan 
sovelluksen lataamista (tiedonsiirto voi olla maksullista).

TalkBack-toiminnon käyttäminen:

• Valikot ja näytöt: Kosketa kohdetta valikossa tai näytössä. 
Puhelin sanoo sen ääneen.

• Numerovalinta ja tekstinsyöttö: Ala kirjoittaa. Puhelin 
sanoo numerot ja kirjaimet ääneen.

POIS KÄYTÖSTÄ KÄYTÖSSÄ

• Ilmoitukset: Vedä tilapalkkia alas. Puhelin sanoo kaikki 
ilmoitukset ääneen.

• Kirjat ja muut tekstit: Avaa esimerkiksi kirja, tiedosto tai 
viesti. Puhelin lukee tekstin ääneen (sovelluksen mukaan).

• Selaimet: Ääneenluvun ottaminen käyttöön selaimessa. Siirry 
sivujen, kappaleiden, rivien, sanojen tai merkkien välillä.

Vihje: voit kokeilla ääneenlukutoimintoa siirtymällä 
sovelluksissa ja valikoissa.

TalkBack-toiminnon keskeyttäminen/jatkaminen:

• Heilauta kättä puhelimen yläosan läheisyystunnistimen yli. 
Ota toiminto käyttöön valitsemalla Sovellukset  >

 Asetukset > Esteettömyys > TalkBack > ASETUKSET 
> Käytä läheisyystunnistinta.

• Kun kosketuksella tutkiminen on käytössä, avaa yleinen 
pikavalikko pyyhkäisemällä ensin alas ja sen jälkeen oikealle 
ja keskeytä TalkBack valikosta.

Kosketuksella tutkiminen
Kosketuksella tutkiminen -toiminnolla voit laajentaa 
TalkBack-toimintoa. Puhelin lukee kosketukset ääneen, kun 
liikutat sormea näytöllä.

Voit poistaa kosketuksella tutkimisen käytöstä, kun TalkBack 
on aktiivinen, valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset 
> Esteettömyys > TalkBack > ASETUKSET > Tutki 
koskettamalla.

Vihje: Kun otat TalkBack-toiminnon käyttöön ensimmäisen 
kerran, puhelin näyttää kysymyksen Otetaanko Tutki 
koskettamalla käyttöön? Ota se käyttöön valitsemalla OK.
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Kosketuksella tutkiminen muuttaa puhelimen kosketuseleitä 
siten, että kosketuskohdat voidaan lukea ääneen.

• Kun kosketat jotakin näytössä, puhelin lukee kuvauksen tai 
muun tekstin ääneen.

• Kaksoisnapauttamalla jotakin kohtaa näytössä voit avata tai 
aktivoida viimeksi koskettamasi kohteen.

• Pyyhkäisemällä kahdella sormella voit vierittää luetteloita 
tai siirtyä näkymästä toiseen.

Eleiden avulla voit siirtyä puhelimessa yksinkertaisilla eleillä 
(voit esimerkiksi avata aloitusruudun pyyhkäisemällä ensin ylös 
ja sitten vasemmalle yhtäjaksoisesti). Voit tarkastella tai muuttaa 
näitä eleitä valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset 
> Esteettömyys > TalkBack > ASETUKSET > Eleiden hallinta.

Huomautus: TalkBack tulkitsee nämä eleet omalla tavallaan. 
Muissa esteettömyyspalveluissa voidaan käyttää samoja eleitä 
eri toimintoihin.

Katso lisätietoja puhelimen käyttämisestä Kosketuksella 
tutkiminen -toiminnolla valitsemalla Sovellukset  > 

 Asetukset > Esteettömyys > TalkBack > ASETUKSET 
> Käynnistä Tutki koskettamalla -ohje.

Voit poistaa kosketuksella tutkimisen käytöstä, kun TalkBack 
on aktiivinen, valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset 
> Esteettömyys > TalkBack > ASETUKSET ja poistamalla 
valinnan kohdasta Tutki koskettamalla.

Pistekirjoitus
Käyttämällä sekä pistekirjoitusnäyttöä että TalkBack-toimintoa 
saat pistekirjoitus- ja puhepalautetta.

 1 Lataa BrailleBack-sovellus Google Play™ -kaupasta (valitse 
Sovellukset  >  Play-kauppa) ja asenna se puhelimeen.

2 Valitse Sovellukset  >  Asetukset > Esteettömyys 
> BrailleBack.

3 Käynnistä pistenäyttö ja aseta se Bluetooth®-pariliitostilaan.

4 Valitse puhelimessa Sovellukset  >  Asetukset 
> Bluetooth, määritä Bluetooth-tilaksi  sen kytkimestä 
ja tee haku.

5 Pariliitä pistenäyttö puhelimen kanssa koskettamalla näytön 
nimeä.

Esteettömyystilan pikakuvake
Voit aktivoida Talkback-toiminnon ja muita puhelimen 
esteettömyystoimintoja eleillä. Katso lisätietoja valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset > Esteettömyys 
> Esteettömyystilan pikakuvake.

Soittajan tunnus
Kun haluat kuulla, kuka soittaa:

• Lue ääneen: soittajan nimen lukeminen ääneen – valitse 
Sovellukset  >  Asetukset > Esteettömyys > TalkBack 
> ASETUKSET > Sano soittajan tunnus.

KÄYTÖSSÄ
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• Soittoäänet: voit liittää haluamaasi yhteystietoon yksilöllisen 
soittoäänen – valitse Sovellukset  >  Henkilöt, 
koskettamalla yhteyshenkilöä ja valitsemalla Valikko  
> Aseta soittoääni.

Äänenvoimakkuus ja värinähälytys
Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Ääni > Voimakkuudet 
tai Värinä ja soittoääni

• Äänenvoimakkuudet avaa liukusäätimen, jolla voit määrittää 
eri voimakkuudet musiikille ja videoille, soittoäänille, teksti- 
ja sähköpostiviesteille sekä hälytyksille.

• Värinä ja soittoääni määrittää, väriseekö puhelin saapuvien 
puheluiden yhteydessä (vaikka soittoääni olisi mykistetty).

Zoomaus
Katso tarkemmin.

• Zoomaa nipistämällä: Voit nipistää sormilla, kun haluat 
zoomata karttoja, Internet-sivuja ja valokuvia. Lähennä 
koskettamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sitten 
sormia erilleen. Loitonna vetämällä sormia yhteen.

Vihje: voit lähentää myös kaksoisnapauttamalla.

• Näytön suurentaminen: suurenna näyttö koko näyttöön 
kolmoisnapauttamalla tai suurenna tilapäisesti 
kolmoisnapauttamalla ja koskettamalla pitkään — valitse 
Sovellukset  >  Asetukset > Esteettömyys 
> Suurennuseleet.

• Suuri teksti: suurenna tekstiä koko puhelimessa — valitse 
Sovellukset  >  Asetukset > Esteettömyys > Suuri 
teksti.

• Selain: valitse tekstin skaalaus ja muut esteettömyysasetukset 
selainta varten — valitse Sovellukset  >  Chrome 
> Valikko  > Asetukset > Esteettömyys.

Vihje: voit sallia kaikkien Internet-sivujen zoomauksen 
valitsemalla Ota zoomaus käyttöön.

Näytön kirkkaus
Puhelimen näytön kirkkaus mukautuu automaattisesti 
valoisassa tai pimeässä ympäristössä. Voit myös määrittää 
haluamasi kirkkaustason:

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Näyttö > Kirkkaus ja 
säädä kirkkaus liukusäätimellä

Huomautus: Suuri kirkkaus lyhentää puhelimen akunkestoa. 
Voit maksimoida akunkeston ottamalla automaattisen 
kirkkauden käyttöön valitsemalla AUTOMAATTINEN.

Kosketusnäyttö ja näppäimet
Jos haluat kuulla tai tuntea, kun kosketat näyttöä, valitse 
Sovellukset  >  Asetukset > Ääni:

• Kosketusnäyttö: jos haluat kuulla napsahduksen, kun 
kosketat jotakin näytössä, valitse Kosketusäänet.

• Näppäimet: jos haluat tuntea värinän, kun kosketat 
näyttönäppäimistön näppäintä, valitse Käytä värinää 
kosketettaessa.

• Näytön lukitus: jos haluat kuulla merkkiäänen näyttöä 
lukittaessa tai sitä avattaessa, valitse Näytön lukitus -ääni.
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Viestit
Voit helpottaa tekstinsyöttöä ja käyttää esimerkiksi 
automaattista kirjainkokoa ja oikeinkirjoituksen tarkistusta. 
Valitse Sovellukset  >  Asetukset > Kieli ja syöttötapa, 
ja valitse sitten näppäimistötyypin vierestä . Jos et halua 
kirjoittaa lainkaan, voit käyttää myös ääntäsi valitsemalla  
kosketusnäppäimistössä.

Sovellukset
Haluatko enemmän? Apu on lähellä. Google Play sisältää yli 
miljoona sovellusta, joten valinnanvaraa riittää, ja monissa 
sovelluksissa on käteviä esteettömyystoimintoja.

Sijainti: Sovellukset  >  Play-kauppa
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kun haluat jutella

Pikaohje: puhelut
Valitse yhteystietoja, viimeisimpiä puheluita tai numeroita 
samassa sovelluksessa.

Sijainti:  Puhelin

• Soita yhteyshenkilölle tai vastaa viimeaikaiseen puheluun 
koskettamalla vastaavaa kohtaa.

• Avaa valintanäppäimet valitsemalla . Valitse numero ja 
soita siihen valitsemalla .

Kirjoita nimi tai puhelinnumero

Abe Baudo
Matkapuhelin

5 min sitten

Lauren
matkapuhelin

Gracie Jo
matkapuhelin

Allie
matkapuhelin

KAIKKI YHTEYSTIEDOTPikavalinta

Etsi yhteystietoja.

Puhelun aikana:

Lopeta puhelu.

Soita viimeisin puhelu koskettamalla.

Avaa valintanäppäimet ja valitse numero.

Valintanäppäimet

Puheluhistoria

Valinnat

Valintanäppäimet

Kaiutin Lisää soittaja

Aseta pitoon

Katso kaikki yhteystiedot.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Puhelun aikana: Kosketusnäyttö muuttuu tummaksi 

tahattomien kosketusten välttämiseksi. Herätä näyttö 
siirtämällä se kauemmas kasvoista tai painamalla 
virtanäppäintä.

• Moniajo: Puhelun aikana voit piilottaa puhelunäytön ja etsiä 
puhelinnumeron tai osoitteen taikka avata muita sovelluksia 
valitsemalla Aloitusruutu . Voit avata puhelunäytön 
uudelleen pyyhkäisemällä tilapalkin alas ja valitsemalla 
Käynnissä oleva puhelu.

• Henkilöt: voit hakea yhteystiedoista valitsemalla KAIKKI 
YHTEYSTIEDOT.

• Suosikkiyhteystiedot: Soitatko usein tietylle henkilölle? 
Kosketa pitkään jotakin aloitusruudun tyhjää kohtaa, valitse 
WIDGETIT, ja kosketa sitten pitkään Suoravalinta-widgetiä. 
Vedä se aloitusruutuun ja valitse yhteyshenkilö. Soita 
henkilölle koskettamalla widgetiä.

• Vastaaja:  näkyy tilapalkissa, kun sinulla on uusia 
vastaajaviestejä. Voit kuunnella viestit valitsemalla  Puhelin 
>  ja koskettamalla kohtaa 1 pitkään.
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Puheluiden soittaminen ja lopettaminen sekä 
vastaaminen puheluihin
Kun soitat puhelun tai vastaat puheluun, vaihtoehtoja on kaksi:

• Soittaminen: Katso viimeisimmät puhelut, suosikit ja 
yhteyshenkilöt, joille olet soittanut viimeksi, valitsemalla  
Puhelin. Soita yhteyshenkilölle tai numeroon valitsemalla 
henkilö tai numero.

Soita numeroon valitsemalla , kirjoittamalla numero ja 
valitsemalla .

Voit lisätä kansainvälisen suuntanumeron (+) koskettamalla 
0-näppäintä pitkään. Voit lisätä tauon tai odottaa 
numeroiden kirjoittamisen jälkeen valitsemalla Valikko .

• Vastaaminen puheluun: Valitse  ja vedä kohtaan .

Kun koputus on käytössä, vastaa uuteen puheluun 
koskettamalla kohtaa  ja vetämällä se kohtaan . Valitse 
sen jälkeen Aseta nykyinen puhelu pitoon + vastaa tai Lopeta 
nykyinen puhelu + vastaa. 

• Puhelun hylkääminen: Siirrä puhelu vastaajaan 
koskettamalla kohtaa  ja vetämällä kohtaan . Voit hylätä 
puhelun myös painamalla virtanäppäintä ja hiljentää 
soittoäänen painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

• Vastaaminen tekstiviestillä: Voit lähettää esimääritetyn 
viestin saapuvaan puheluun koskettamalla kohtaa  ja 
vetämällä kohtaan . Kun olet valinnut tekstiviestin, se 
lähetetään välittömästi.

• Lopeta puhelu: valitse .

• Puhelun aikana: Voit mykistää puhelun valitsemalla 
puhelunäytön alareunasta  Mykistä. Voit piilottaa 
puhelunäytön valitsemalla Aloitusruutu . Voit avata 
sen uudelleen pyyhkäisemällä tilapalkin alas ja valitsemalla 
Käynnissä oleva puhelu.

Huomautus: Kun pidät puhelinta korvaasi vasten, 
kosketusnäyttö pimenee, jotta et kosketa siihen vahingossa. 
Kun siirrät puhelimen kauemmaksi korvasta, näyttö kirkastuu 
jälleen.

Kosketusnäyttö saattaa jäädä tummaksi puhelun aikana, jos 
näytön yläreunan yläpuolella oleva tunnistin peittyy. Älä 
peitä tunnistinta kansilla tai näytönsuojaimilla (edes 
kirkkailla).
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Äskettäin soitetut puhelut
Puheluiden tarkasteleminen (viimeisin ensin), kun haluat 
soittaa, lähettää tekstiviestin tai tallentaa puhelun:

Sijainti:  Puhelin > 

• Soita numeroon valitsemalla oikealta .

• Lähetä tekstiviesti tai tallenna puhelinnumero koskettamalla 
tietuetta.

• Voit poistaa merkinnän puhelulokista koskettamalla sitä ja 
valitsemalla Valikko  > Poista puhelulokista.

• Tyhjennä luettelo valitsemalla Valikko  > Tyhjennä 
puheluloki.

Neuvottelupuhelut
Puhelun aikana voit aloittaa toisen puhelun, vaihdella 
puheluiden välillä tai liittää puhelut neuvottelupuheluksi:

• Vastaa toiseen puheluun valitsemalla  ja vetämällä 
kohtaan . Voit hylätä puhelun valitsemalla  ja vetämällä 
kohtaan .

Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, jos vastaat toiseen 
puheluun. Voit siirtyä puheluiden välillä valitsemalla .

• Aloita toinen puhelu valitsemalla , kirjoittamalla numero ja 
valitsemalla .

Ensimmäinen puhelu siirretään pitoon, kun valitset . 
Yhdistä puhelut toisen henkilön vastattua valitsemalla .

Oma puhelinnumero
Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Tietoja puhelimesta 
> Tila > Oma puhelinnumero

Hätäpuhelut
Huomautus: Operaattorisi on tallentanut puhelimeen 
vähintään yhden hätänumeron, johon voit soittaa, vaikka 
puhelin olisi lukittu. Hätänumerot vaihtelevat maittain. 
Esitallennetut hätänumerot eivät välttämättä toimi kaikissa 
paikoissa ja joskus hätäpuheluja ei voi soittaa verkko- tai 
ympäristöongelmien tai muiden häiriöiden takia.
  1 Valitse  Puhelin (jos puhelin on lukittu, valitse Hätäpuhelu 

tai Valikko  > Hätäpuhelu).

2 Näppäile hätänumero.

3 Soita hätäpuhelu valitsemalla .

Huomautus: Puhelimesi voi käyttää sijaintiin perustuvia 
palveluja (GPS ja AGPS), jotta pelastustyöntekijät löytävät sinut 
helpommin. Lue sijaintipalveluja koskeva kohta turvallisuus- ja 
lakisääteisistä tiedoista.
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Yhteystiedot
pidä yhteyttä

Pikaohje: yhteystiedot
Yhdistämällä Google™-yhteystietoja ja yhteisöverkostojen 
yhteystietoja voit pitää helposti yhteydessä tuntemiisi 
henkilöihin.

Sijainti: Sovellukset  >  Henkilöt

• Luo: valitse näytön alareunasta .

• Muokkaa tai poista: valitse yhteystieto ja Valikko  
> Muokkaa tai Poista.

• Soita tai lähetä teksti- tai sähköpostiviesti: valitse 
yhteyshenkilö ja haluamasi toiminto.

ME

A

Luo profiili

107 yhteystietoa

Abe Baudo

Astrid Fanning

Anna Medina

Allie Smyth

Barry Smyth

Kosketa, jos haluat tarkastella 
yhteystietoja, soittaa puhelun, 
lähettää tekstiviestin tms.

Luo ja katso 
yhteystietoryhmiä.

Etsi yhteystietoja.

Lajittele yhteystiedot, 
muuta asetuksia ja tilejä jne.

Lisää yhteystieto.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Ryhmät: voit näyttää yhteystietoryhmän tai luoda uuden 

ryhmän valitsemalla  ja koskettamalla ryhmää tai 
-kohtaa näytön alareunassa.

• Hae yhteystietoja: Kosketa aloitusruudussa 
Google-hakukenttää ja anna yhteyshenkilön nimi. Valitse 
Henkilöt-luettelosta .

• Lähetä yhteystietoja: Valitse yhteystieto ja Valikko  > Jaa. 
Yhteystieto lähetetään viestissä tai Bluetooth®-yhteyden 
kautta.

• Pikavalinnat: Kosketa pitkään jotakin aloitusruudun tyhjää 
kohtaa, valitse WIDGETIT, ja kosketa sitten pitkään 
Yhteystieto-widgetiä. Vedä se aloitusruutuun ja valitse 
yhteystieto, jolle haluat luoda pikavalinnan.

• Synkronoi: Valitse puhelimessa Sovellukset  > 
 Asetukset. Valitse TILIT-osasta Google-tilisi ja synkronoi 

se koskettamalla tilin nimeä, jos sitä ei ole päivitetty hetkeen. 
Näet nämä yhteystiedot myös osoitteessa www.gmail.com.

Lisätietoja yhteystietojen siirtämisestä on Motorolan Siirto 
-sovellusta kuvaavassa kohdassa “Vanhasta puhelimesta 
uuteen” sekä osoitteessa 
www.motorola.com/TransferContacts.
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Yhteystiedot

Luo yhteystietoja
Sijainti: Sovellukset  >  Henkilöt > 

Kirjoita nimi ja tiedot koskettamalla tekstiruutua. Kun olet 
valmis, valitse yläreunasta  VALMIS.

Huomautus: lisätietoja yhteystietojen tuomisesta tai niiden 
tallennuspaikan vaihtamisesta on kohdassa “Siirrä 
yhteystietoja”.

Soita ja lähetä tekstiviestejä tai sähköpostia 
yhteystiedoille
Sijainti: Sovellukset  >  Henkilöt

Katso lisätietoja valitsemalla yhteyshenkilö. Voit soittaa tai 
lähettää teksti- taikka sähköpostiviestin hänelle sen mukaan, 
mitä tietoja on käytettävissäsi. Voit käyttää myös 
puheentunnistusta (katso kohtaa “Puhu”).

Suosikit
Määritä useimmin käyttämäsi yhteystiedot suosikeiksi, jotta voit 
käyttää niitä nopeammin.

• Määritä suosikki valitsemalla Sovellukset  >  Henkilöt, 
valitsemalla yhteyshenkilö ja valitsemalla .

• Katso suosikit valitsemalla Sovellukset  >  Henkilöt 
> . Tähdellä merkityt yhteystiedot näkyvät näytön 
yläreunassa, kun avaat puhelunäytön.

Muokkaa, poista tai piilota yhteystietoja
Sijainti: Sovellukset  >  Henkilöt

• Voit muokata yhteystietoa valitsemalla sen ja Valikko  
> Muokkaa. Muokkaa kenttää koskettamalla sitä. Valitse 
yhteyshenkilön kuva valitsemalla .

• Voit määrittää yhteystiedolle tietyn soittoäänen valitsemalla 
yhteystiedon ja valitsemalla Valikko  > Aseta soittoääni.

• Voit poistaa yhteystiedon valitsemalla sen ja valitsemalla 
Valikko  > Poista.

Yhteisösivustojen yhteystiedot piilotetaan, jos valitset 
Poista. Voit tarkastella näitä yhteystietoja tai poistaa ne 
pysyvästi kyseisen yhteisösivuston sovelluksesta tai 
sivustosta.

• Piilota tietyn tilin tai ryhmän yhteystiedot 
Henkilöt-luettelossa valitsemalla Valikko  > Näytettävät 
yhteystiedot. Näytä tilin tyyppi koskettamalla sitä. Valitse 
Mukauta ja poista niiden tilien valinta, jotka haluat piilottaa 
aina.
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Yhteystiedot

Siirrä yhteystietoja
Siirrä kaikki yhteystiedot samaan paikkaan.

• Voit lisätä yhteisösivustojen yhteystiedot valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset, siirtymällä TILIT-osaan ja 
valitsemalla  Lisää tili.

• Lisätietoja sähköpostin yhteystietojen lisäämisestä on 
kohdassa “Sähköposti”.

Vihje: jos lisäät Corporate Sync -tilin, voit lähettää viestejä 
työkavereillesi, vaikkei heitä olisikaan tallennettu 
yhteystietoihisi.

• Tuo yhteystiedot SIM-kortilta (jos yhteystietoja ei tuotu 
automaattisesti): Valitse Sovellukset  >  Henkilöt 
> Valikko  > Tuo/vie > Tuo SIM-kortilta. Vahvista 
valitsemalla OK.

• Voit tuoda yhteystietoja tietokoneesta lataamalla ne 
Google™-tilillesi osoitteessa http://contacts.google.com. 
Valitse puhelimessa Sovellukset  >  Henkilöt > Valikko  
> Tilit > Tietojen automaattinen synkronointi. Nämä 
yhteystiedot ovat myös osoitteessa 
http://mail.google.com.

Lisätietoja yhteystietojen siirtämisestä on kohdassa “Vanhasta 
puhelimesta uuteen”.

Jaa yhteystiedot
Yhteystiedon lähettäminen Bluetooth®-yhteyden kautta, 
sähköpostitse tai Google Driveen™:

Sijainti: Sovellukset  >  Henkilöt

Kun haluat lähettää yhteystiedon, valitse se ja Valikko  > Jaa ja 
valitse lähetystapa.

Huomautus: yhteisösivustojen yhteystietoja ei voi lähettää.

Ryhmät
Voit luoda yhteystietoryhmiä (kuten “kaverit”, “perhe” tai 
“työkaverit”), jotta voit käyttää yhteystietoja nopeasti.

Sijainti: Sovellukset  >  Henkilöt > 

Voit luoda tai näyttää ryhmän valitsemalla  ja näytön 
alareunasta .

Omat tiedot
Sijainti: Sovellukset  >  Henkilöt

Voit tallentaa käyttäjäprofiilisi valitsemalla yhteystietoluettelon 
yläreunasta ME ja Luo profiili.
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Viestit
hoida asiat puhumalla

Pikaohje: viestit
Pidä yhteyttä viesteillä ja kuvilla.

Sijainti: Sovellukset  >  Viestit

• Luo: valitse näytön alareunasta .

• Liitä: kun kirjoitat viestiä, voit liittää kuvan, videon tai muun 
tiedoston valitsemalla .

• Lähetä: lähetä viesti valitsemalla .

Katso uusimmat versiot ja..
10.23

555-555-1234 (4)

22.23, 17.12.2013

Astrid Fanning (18)

Muista ottaa kirja mukaan, kun tu...
8.18

900-555-2525 (1)

Lounas huomenna?
18.56, 17.12.2013

Daniel Lester (6)

Tavataan teatterin ulkopuolella klo 20.00. Ja m...
14.23, 17.12.2013

Mary Morgan (5)

Sopii minulle. Kerro, kun...
15.06, 16.12.2013

Abe Baudo (22)

Viestit

Lisää lähettäjä yhteystietoihin 
koskettamalla hänen 
kuvaansa.

Avaa keskustelu kosketta-
malla sitä. Voit esimerkiksi 
poistaa viestin koskettamalla 
sitä pitkään.

Kirjoita uusi viesti.
Etsi viestejä.
Muuta esimerkiksi ilmoituksia.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Lähetä viesti edelleen: keskustelun aikana voit näyttää 

lisävaihtoehtoja, kuten viestin lähettämisen edelleen, 
koskettamalla viestiä pitkään.

• Tallenna kuvia: Voit tallentaa kuvan koskettamalla kuvaa 
pitkään. Näytä kuva valitsemalla Sovellukset  > 

 Galleria > Lataa.

• Äänitekstinsyöttö: kosketa tekstikenttää ja valitse 
näppäimistöltä .

Vihje: jos  ei näy näppäimistössä, ota äänitekstinsyöttö 
käyttöön valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset > Kieli 
ja syöttötapa > Google Voice -kirjoitusasetukset.

• Lähetä tekstiviesti parhaalle kaverillesi: Voit lähettää 
viestin suosikkiyhteyshenkilölle nopeasti widgetin avulla: 
kosketa pitkään jotakin aloitusruudun tyhjää kohtaa, valitse 
WIDGETIT, kosketa pitkään Suoraviesti-kohtaa, vedä se 
aloitusruutuun ja valitse yhteyshenkilö.
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Viestit

Tekstiviestit: lukeminen, vastaaminen, 
lähettäminen edelleen ja poistaminen
Sijainti: Sovellukset  >  Viestit

• Avaa: avaa keskustelu koskettamalla sitä.

• Liitteet: kun avaat viestin, joka sisältää liitteen, avaa liite 
koskettamalla sitä tai tallenna se koskettamalla sitä pitkään.

• Vastaa: avaa keskustelu ja kirjoita vastauksesi alareunan 
tekstiruutuun.

• Lähetä edelleen: avaa keskustelu, kosketa haluamaasi 
viestiä pitkään ja valitse Lähetä edelleen.

• Poista: Kosketa keskustelua pitkään ja valitse alareunasta . 
Voit myös avata keskustelun, koskettaa yhtä viestiä pitkään ja 
valita Poista.

• Asetukset: valitsemalla Valikko  > Asetukset voit muuttaa 
ilmoituksia ja muita asetuksia.

Oletusarvoisen viestisovelluksen 
määrittäminen
Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä myös Google 
Hangouts™ -palvelulla.

 Hangouts- tai  Viestit-sovelluksen määrittäminen 
oletusarvoiseksi viestisovellukseksi:

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Lisää 
> Oletusarvoinen tekstiviestisovellus

Lisätietoja Google Hangouts -palvelusta on kohdassa 
“Chat Google Hangouts™ -palvelussa”.

Sähköposti
Lähetä ja vastaanota sähköpostia. Määritä ja hallitse tilejä.

Sijainti: Sovellukset  >  Gmail tai  Sähköposti

• Lisää Gmail-tilejä: Kun käynnistit puhelimen ensimmäisen 
kerran, loit todennäköisesti Google™-tilin tai kirjauduit sille – 
näin määritit  Gmail-sovelluksen yhdelle tilille. Voit lisätä 
muita Google-tilejä valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset 
ja valitsemalla TILIT-osasta  Lisää tili > Google.

2 poistettu. KUMOA

sinä@gmail.com
Ensisijainen

Lisää viesti Gmailin 
Tähdelliset-luetteloon 
merkitsemällä viesti 
tähdellä.

Katso asetukset ja 
vaihtoehdot.

Valitse useita 
viestejä ja kosketa 
Valikko-kohtaa  .

Arkistoi viestiketju 
pyyhkäisemällä 
vasemmalle tai 
oikealle.
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Viestit

• Lisää sähköpostitilejä: Voit lisätä henkilökohtaisia 
 Sähköposti -tilejä seuraamalla kehotteita, kun avaat 

sovelluksen ensimmäisen kerran. Voit myös valita 
Sovellukset  >  Asetukset ja valita TILIT-osasta  Lisää 
tili > Sähköposti. Jos käytät Microsoft® Exchange 
-palvelimen työsähköpostia, valitse  Lisää tili > Yritys ja 
anna järjestelmänvalvojalta saamasi tiedot.

• Muuta tiliasetuksia: voit muuttaa Gmail™-tilin asetuksia 
valitsemalla Sovellus  >  Asetukset > Google.

Voit muuttaa sähköpostitilin asetuksia valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset > Sähköposti > Tilin 
asetukset.

• Poista tilejä: voit poistaa Gmail- tai sähköpostitilin 
valitsemalla Valikko  > Poista tili.

Chat Google Hangouts™ -palvelussa
Kirjaudu Google-tilillesi, jotta voit pitää yhteyttä kavereihin ja 
perheenjäseniin.

Sijainti: Sovellukset  >  Hangouts

• Uuden hangoutin aloittaminen: Valitse + ja valitse sitten 
nimi kaveriluettelosta. Voit lähettää tekstiviestin tai soittaa 
videopuhelun valitsemalla .

• Muuta asetuksia: valitsemalla Valikko  voit esimerkiksi 
näyttää vanhat hangoutisi, vaihtaa profiilikuvasi ja tarkastella 
muita asetuksia.

• Keskustele tietokoneella: Voit käyttää chatia myös 
tietokoneesta. Lisätietoja on osoitteessa 
www.google.com/hangouts.
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Kirjoita
näppäimistö tarvittaessa

Pikaohje: kirjoita
Kun kosketat tekstikenttää esimerkiksi viestissä tai haussa, 
käytössäsi on erilaisia näppäimistön käyttövaihtoehtoja.

• Kirjoitus tai ele: Kirjoita kirjaimia koskettamalla niitä yksi 
kerralla. Voit kirjoittaa sanoja myös vetämällä sormeasi sanan 
kirjainten yli.

• Sulje näppäimistö: valitse .

Anne

e r t y u i o pq w

a s d f g h j k l

?123 .

z x c v b n m

41 2 3 098765

Ja AnnexAnne
Näyttääkö 
näppäimistö 
erilaiselta? Se 
vaihtelee 
sovelluksen 
mukaan. Tämä 
on tekstiviestejä 
varten.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Näppäimistö muuttuu: kosketusnäytön näppäimistö 

muuttuu sen mukaan, kirjoitatko teksti- vai sähköpostiviestiä 
vai muuta tekstiä.

• Siirrä kohdistinta: aseta kohdistin koskettamalla jotakin 
tekstin kohtaa ja siirrä kohdistinta vetämällä sen alapuolella 
olevaa nuolta.

• Oma sanakirja: voit lisätä usein käyttämäsi sanan 
kirjoittamalla sen, koskettamalla sitä tekstikentän alapuolella 
olevassa sanaluettelossa ja koskettamalla luetteloa uudelleen.

• Symbolit: Koskettamalla näppäintä pitkään voit kirjoittaa 
näppäimen yläreunassa olevan pienen numeron tai symbolin.

Voit lisätä useita numeroita tai symboleita valitsemalla .

• Kaksi samaa kirjainta: lisää sama kirjain kahdesti piirtämällä 
kirjaimen ympärille ympyrä.

• Isot kirjaimet: valitse  tai vedä se sen kirjaimen kohtaan, 
jonka haluat muuttaa isoksi.

• Erikoismerkit: kosketa kirjainta pitkään ja valitse muita 
erikoismerkkejä.

• Sanojen ennakointi: Kun kirjoitat, sanaehdotukset näkyvät 
näppäimistön yläpuolella. Voit valita ehdotuksen 
koskettamalla sitä.

• Äänitekstinsyöttö: Kosketa kosketusnäytön näppäimistön 
 -näppäintä ja sano, mitä haluat kirjoittaa. Voit puhua niin 

pitkään kuin haluat, pysähtyä silloin kuin haluat ja sanella 
välimerkit kieliopillisesti oikeiden virkkeiden luomiseksi.

?123?123
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Kirjoita

• Värinä: Etkö pidä näppäinten värinästä, kun kirjoitat? Valitse 
Sovellukset  >  Asetukset > Kieli ja syöttötapa. Valitse 
sen jälkeen  kohdassa Google-näppäimistö 
> Näppäinvärinä.

Tekstinsyöttöasetukset ja sanakirja
Valitse näppäimistön tyyli ja muokkaa puhelimen ehdottamien 
sanojen sanakirjaa:

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Kieli ja syöttötapa

• Valitse kosketusnäytön näppäimistö valitsemalla Oletus. Voit 
sallia äänitekstinsyötön näppäimistöllä valitsemalla Google 
Voice -kirjoitusasetukset.

• Muuta näppäimistön asetuksia valitsemalla . Voit muuttaa 
esimerkiksi kieltä ja automaattisia välimerkkejä.

• Voit lisätä tai muuttaa puhelimen ehdottamia ja tunnistamia 
sanoja valitsemalla Oma sanakirja.

Leikkaa, kopioi ja liitä
Voit leikata, kopioida ja liittää tekstikenttään esimerkiksi nimiä, 
puhelinnumeroita, osoitteita ja lainauksia.

  1 Korosta sana koskettamalla ja pitämällä se valittuna.

Voit korostaa lisää sanoja vetämällä korostuksen reunassa 
olevaa valitsinnuolta.

2 Valitse leikkaus- tai kopiointikuvake.

Vihje: voit näyttää nimet koskettamalla kuvakkeita pitkään.

3 Avaa tekstikenttä, johon haluat liittää tekstin (vaikka se olisi 
eri sovelluksessa).

4 Kosketa tekstikenttää ja näytä LIITÄ-vaihtoehto 
koskettamalla pitkään. Liitä teksti valitsemalla LIITÄ.

Anne Hotelli Lähetä

Tekstivalinta Kopioi

Leikkaa

Valitse kaikki
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Järjestä
hommat haltuun

Kello
Sijainti: Sovellukset >  Kello >  (vasemmassa 
yläkulmassa)

• Herätys: voit muokata herätystä koskettamalla sitä tai luoda 
uuden herätyksen valitsemalla .

Kun herätys käynnistyy, lopeta se valitsemalla  ja 
vetämällä se kohtaan . Voit myös torkuttaa 10 minuuttia 
valitsemalla  ja vetämällä sen kohtaan .

• Asetukset: voit muuttaa herätysääntä, torkun viivettä tai 
muita asetuksia valitsemalla Valikko  > Asetukset.

• Ajastin: avaa ajastin valitsemalla .

• Sekuntikello: avaa sekuntikello valitsemalla .

• Maailmankello: katso muut aikavyöhykkeet valitsemalla .

Vihje: Katso kuvakkeen merkitys koskettamalla kuvaketta 
pitkään. Määritä päivämäärä, aika, aikavyöhyke sekä 
päivämäärä- ja kellonaikamuodot valitsemalla Sovellukset  
>  Asetukset > Päivämäärä ja kellonaika.

Kalenteri
Näytä kaikki puhelimeen ja kalenteriin tallennetut tapahtumat 
samassa paikassa.

Sijainti: Sovellukset  >  Kalenteri

• Vaihda näkymää: valitse päivämäärä yläreunasta ja valitse 
Päivä, Viikko, Kuukausi tai Tapahtumat.

• Siirry tähän päivään: valitse näytön yläreunasta .

• Lisää tapahtumia: valitse missä tahansa näkymässä Valikko  
> Uusi tapahtuma, kirjoita tapahtuman tiedot ja valitse 

 VALMIS.

1 72 3 4 5 6

22 2823 24 25 26 27

29 430 1 2 3 5

6 127 8 9 10 11

15 2116 17 18 19 20

8 149 10 11 12 13

SU PETOKETIMA LA

Kesäkuu 2014 12

77777773 4 5 6

2111117 18 19 20

1444444440 11 12 13

PEPEPETOTOTOKEKEKEI LAAAAALALA
Uusi tapahtuma

Asetukset

Näytettävät kalenterit

Haku

Päivitä Kalenterivalikko

Muuta kalenterinäkymää.

Muut kalenteritapahtumat 
näkyvät erivärisinä.

Saat näkyviin muita 
kuukausia vierittämällä 
ylös- tai alaspäin.
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   Kello
   Kalenteri
   Corporate Sync
   Quickoffice™
   Toimistoverkko
   Google Drive™
   Tulosta



Paluu Seuraava

Valikko Lisää

Järjestä

• Näytä, muokkaa tai poista tapahtumia: avaa tapahtuma 
koskettamalla sitä ja valitse muokkaa  tai poista .

• Näytä, piilota tai lisää kalentereita: Valitsemalla Valikko  
> Näytettävät kalenterit voit näyttää tai piilottaa 
Google™-tilisi kalenterit. Voit lisätä tai poistaa Google-tilin 
kalentereita tietokoneella osoitteessa 
www.google.com/calendar.

Vihje: Lisää Kalenteri-widget aloitusruutuun. Kosketa pitkään 
jotakin aloitusruudun tyhjää kohtaa, valitse WIDGETIT, ja 
kosketa sitten pitkään Kalenteri-widgetiä.

Corporate Sync
Jos käytät Microsoft® Office Outlookia työtietokoneessa, voit 
synkronoida sähköpostin, tapahtumat ja yhteystiedot Microsoft 
Exchange -palvelimen kanssa.

• Lisätietoja yritystilin lisäämisestä on kohdassa “Sähköposti”.

• Valitse yritystililtä synkronoitavat kohteet valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset > Yritys, valitse tilisi ja valitse 
asetukset, kuten Kalenteri, Yhteystiedot tai Sähköposti.

Quickoffice™
Quickofficella voit tarkastella ja muokata tiedostoja.

Sijainti: Sovellukset >  Quickoffice

Avaa tiedosto tai kansio koskettamalla tai käytä lisätoimintoja 
pitämällä valittuna. Voit muokata useimpia asiakirjoja, 
laskentataulukoita ja esityksiä:

• Aseta kohdistin koskettamalla tekstiä.

• Valitse tekstiä kaksoisnapauttamalla.

• Voit avata näppäimistön, muotoilla tekstiä, tallentaa 
tiedoston tai valita muita vaihtoehtoja valitsemalla Valikko .

Toimistoverkko
Lisätietoja yhdistämisestä toimistoverkkoon VPN-yhteydellä on 
kohdassa “VPN (Virtual Private Network)”.

Google Drive™
Säilytä kaikkia valokuvia, videoita, asiakirjoja ja muita tiedostoja 
turvallisesti samassa paikassa – yksityisesti, ellet jaa niitä. Tämä 
onnistuu Google Drivessa kaikista laitteista.

Sijainti: Sovellukset  >  Drive

Tulosta
Jos haluat tulostaa esimerkiksi valokuvia ja asiakirjoja 
puhelimesta, tarkista, onko tulostimen valmistajan sovellus 
saatavissa Google Play -kaupasta. Valitse sen jälkeen 
Sovellukset  >  Asetukset > Tulostus.

Voit myös lähettää esimerkiksi valokuvia ja asiakirjoja mihin 
tahansa pilvessäsi olevaan Android-laitteeseen tai Google 
Driveen. Lataa vain Cloud?Print -sovellus Googlelta.

Järjestä
   Kello
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   Toimistoverkko
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Yhteisöllisyys
elämä ja kaverit

Pikaohje: yhteisöllisyys
Google+™-palvelussa voit pitää yhteyttä muihin samalla tavalla 
kuin tosielämässä. Voit jakaa ajatuksia, linkkejä ja kuvia 
haluamiesi piirien kanssa.

Sijainti: Sovellukset  >  Google+

Mistä kohistaan

Kuva KirjoitaTunnelmaSijainti

Google Maps
25 min sitten

Tanssitko tänään?

Tänään saattaa olla kansainvälinen tanssin 
päivä, mutta +...

Maailman ympäri yksi tanssi kerralla

Avaa valinnat.

Katso ilmoitukset.

Katso kaverit ja etsi uusia.

Muutoksia tehdään jatkuvasti. 
Näyttösi saattaa näyttää 
erilaiselta. Luultavasti 
paremmalta.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Lataa kuvia: Valitse Sovellukset  >  Galleria ja valitse 

kuva tai video. Valitse > Google+ ja valitse tilisi.

• Lisää widget: Widgetin avulla voit lukea 
Google+-julkaisujasi nopeasti. Kosketa pitkään jotakin 
aloitusruudun tyhjää kohtaa, valitse WIDGETIT, kosketa 
sitten pitkään Google+-julkaisuja ja vedä ne aloitusruutuun.

• Ohje: lisätietoja Google+-palvelusta on osoitteessa 
www.google.com/+.

• Muut yhteisösivustot: Voit käyttää myös esimerkiksi 
Facebookia® ja Twitteriä. Avaa Google Play™ -kauppa 
uusimpien virallisten sovellusten ja widgetien etsimiseksi.

• Poista tilejä: voit poistaa tilin (sekä sen yhteystiedot ja viestit 
puhelimesta) valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset, 
TILIT-osasta tilin ja valitsemalla Valikko  > Poista tili.

Yhteisöllisyys
   Pikaohje: yhteisöllisyys
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Selaa
tutki ja etsi

Pikaohje: Chrome™
Sijainti: Sovellukset  >  Chrome

• Siirry sivustoon: kosketa osoiteriviä sivun yläreunassa ja 
kirjoita osoite.

• Lisää kirjanmerkki: avaa osoiterivi (vedä alas, jos et näe sitä) 
ja valitse Valikko  > .

• Avaa kirjanmerkki: avaa osoiterivi ja valitse Valikko  
> Kirjanmerkit.

www.google.com/search?clie

Internet Kuvat

miksi haukottelemme

Videot Uutiset Lisää

www.huffingtonpost.com/.../... 

science.howstuffworks.com/.../question5

www.m.webmd.com/a.../why-we-yawn 

Miksi haukottelemme - WebMD

HowStuffWorks “Miksi
haukottelemme?” 

Tietoja haukottelemisesta: miksi meitä 
haukotuttaa, miksi se on tarttuvaa... 

Valitse linkki 
koskettamalla. Avaa 
lisää vaihtoehtoja 
pitämällä valittuna.

Katso vaihtoehdot.

Näytä muut 
selaimen välilehdet 
tai avaa uusi.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Verkkosivun pikakuvake: voit lisätä verkkosivun 

pikakuvakkeen aloitusnäyttöön valitsemalla kyseisellä sivulla 
Valikko  > Lisää aloitusruutuun.

• Internet-haun pikakuvake: kosketa aloitusnäytön yläreunan 
Google-hakukenttää ja kirjoita sivuston osoite.

Huomautus: jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, ota 
yhteys operaattoriisi.

• Mobiilisivustot: Jotkin sivustot näyttävät automaattisesti 
mobiiliversion. Jos haluat näyttää kaikkien sivustojen 
tietokoneversion, valitse Valikko  > Käytä sivuston 
tietokoneversiota.

• Lataa uudelleen: jos sivu ei lataudu kunnolla, valitse .

• Tyhjennä historia: Valitse selaimessa Valikko  > Asetukset 
> Tietosuoja > POISTA SELAUSTIEDOT. Valitse sen jälkeen 
historia, välimuisti, evästeet ja muut asetukset.

• Ohje: katso lisätietoja Google Chromesta valitsemalla 
Valikko  > Ohje tai osoitteesta 
www.supportgoogle.com/chrome.

Internet-yhteys
Puhelin käyttää Internetiä Wi-Fi-verkon kautta (tai 
matkapuhelinverkon kautta, jos yhteyttä Wi-Fi-verkkoon ei ole).

Huomautus: operaattori voi veloittaa Internetin selaamisesta 
tai tietojen lataamisesta matkapuhelinverkon kautta.

Lisätietoja Wi-Fi-verkkoyhteyden muodostamisesta on 
kohdassa “Wi-Fi-verkot”.

Selaa
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Selaa

Kirjanmerkit
Voit lisätä sivun kirjanmerkiksi selaimessa valitsemalla Valikko  
> .

Voit siirtyä kirjanmerkkiin valitsemalla Valikko  > Kirjanmerkit 
ja valitsemalla kirjanmerkin.

Lataukset
Varoitus: Internetistä ladatut sovellukset voivat olla peräisin 
tuntemattomista lähteistä. Suojele puhelintasi ja 
henkilökohtaisia tietojasi varkaudelta lataamalla sovellukset vain 
Google Play™ -kaupasta.

Jos haluat ladata tiedoston, kuvan tai verkkosivun, valitse 
Sovellukset  >  Chrome ja siirry sivustoon:

• Tiedostot: Valitse latauslinkki. Näytä tiedosto tai sovellus 
valitsemalla Sovellukset  >  Lataukset.

• Kuvat: Kosketa kuvaa pitkään ja valitse Tallenna kuva. Näytä 
kuva valitsemalla Sovellukset  >  Galleria > Lataa.

Lisätietoja sovellusten tai puhelimen päivitysten lataamisesta on 
kohdassa “Lataa sovelluksia” ja “Päivitä puhelimesi”.

Selaimen asetukset
Voit muuttaa selaimen suojausasetuksia, tekstin kokoa ja muita 
asetuksia valitsemalla Valikko  > Asetukset.

Turvallinen Internet-käyttö ja haku
Seuraa, mitä selain ja haut näyttävät:

• Incognito-tila: jos haluat avata välilehden, joka ei näy selain- 
tai hakuhistoriassa, valitse Sovellukset  >  Chrome 
> Valikko  > Uusi incognito-välilehti.

• Tyhjennä historia: voit poistaa selaimen historian ja muut 
tallennetut tiedot valitsemalla Sovellukset  >  Chrome 
> Valikko  > Asetukset > Tietosuoja > POISTA 
SELAUSTIEDOT.

• Automaattinen täyttö: Kun kirjoitat nimesi 
verkkolomakkeeseen, selain voi täydentää osoitetietosi 
automaattisesti. Jos et halua sitä, valitse Sovellukset  > 

 Chrome > Valikko  > Asetukset > Automaattinen täyttö 
ja kosketa yläreunan kytkintä, joka vaihtuu valinnaksi .

• Ponnahdusikkunat: voit estää ponnahdusikkunat 
valitsemalla Sovellukset  >  Chrome > Valikko  
> Asetukset > Sisältöasetukset > Estä ponnahdusikkunat.

POIS KÄYTÖSTÄ

Selaa
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Valokuvat ja videot
näe, kuvaa ja jaa!

Pikaohje: valokuvat ja videot
Voit ottaa erittäin selkeitä kuvia heilauttamalla puhelinta 
kädessäsi ja napauttamalla näyttöä.

• Avaa: vaikka puhelin on lepotilassa, voit avata kameran 
nopeasti milloin vain heilauttamalla puhelinta kaksi kertaa.

• Kuvaa: kosketa mitä tahansa näytön kohtaa. 

• Jaa: näytä kuva tai video galleriasta pyyhkäisemällä näyttöä 
vasemmalle ja valitse Jaa . 

• Ota paras kuva: Puhelin voi ehdottaa toista kuvaa, jos 
kuvattava kohde liikkuu. Valitse kahden kuvan välillä 
valitsemalla Paras kuva.

?

Ota kuva 
koskettamalla mitä 
tahansa kohtaa. 
Ota useita kuvia 
koskettamalla 
pitkään.

Hanki kameran 
lisäohjeita.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Pikatallennus: valitse Sovellukset  >  Kamera, 

pyyhkäise näyttöä oikealle ja ota pikatallennus käyttöön tai 
poista se käytöstä valitsemalla .

• Omakuvan ottaminen: vaihda etukameraan omakuvan 
ottamiseksi valitsemalla kameranäytössä .

• Tallenna video: Voit siirtyä tilapäisesti 
videokameranäyttöön valitsemalla  ja aloittaa 
tallennuksen. Lopeta tallennus valitsemalla .

• Stillkuvan ottaminen videon aikana: voit tallentaa 
valokuvan koskettamalla mitä tahansa kohtaa näytössä 
videotallennuksen aikana.

• Näytä, jaa tai poista: Voit avata gallerian pyyhkäisemällä 
kameranäytön vasemmalle. Valitse valokuva tai video. Jaa 
valitsemalla , poista valitsemalla  tai näytä valitsemalla 
Valikko  lisäasetuksia, kuten Rajaa tai Muokkaa.

• Muuta asetuksia: avaa kameran asetukset pyyhkäisemällä 
näyttöä oikealle.

• Zoomaa: vedä kameranäyttöä ylös tai alas yhdellä sormella.

• Sarjakuvaus: kun olet valmis, ota kuvasarja koskettamalla 
kameranäyttöä pitkään.

• Panoraama: Jos haluat ottaa panoraamakuvan, avaa asetukset 
pyyhkäisemällä kameranäyttö oikealle ja valitsemalla . Liikuta 
puhelinta sivulle näytössä olevan opastuksen mukaan.

• Selkiytä: saat tarkkoja valokuvia ja videoita, kun puhdistat 
kameran linssin pehmeällä ja kuivalla liinalla.

• Tulosta: Haluatko tulostaa valokuvia? Katso kohtaa “Tulosta”.

Valokuvat ja videot
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Valokuvat ja videot

Ota kuvia
Sijainti: Sovellukset  >  Kamera

Ota kuva koskettamalla mitä tahansa kohtaa kameranäytössä.

Ota parempia kuvia
Joskus puhelin saattaa ehdottaa eri kuvaa kuin otit. Jos 
käytettävissä on toinenkin kuva, kuvan vasemmassa 
alakulmassa on . Näet molemmat kuvat koskettamalla 
kuvaketta. Valitse kuva, jonka haluat säilyttää.

Kuvaa videoita
Sijainti: Sovellukset  >  Kamera ja valitse 

Kamera muuttuu tilapäisesti videokameraksi ja aloittaa 
tallennuksen heti. Lopeta tallennus valitsemalla .

Vihje: jos haluat lähettää videon tekstiviestissä, avaa galleria 
pyyhkäisemällä kameranäyttö vasemmalle, valitse video ja jaa 
valitsemalla .

Täydellinen otos
Voit ottaa kuvan tarkentamalla ja koskettamalla. Jos haluat 
jotain erilaista, voit leikkiä näillä kameran asetuksilla.

Vihje: Avaa kameran asetukset pyyhkäisemällä näyttöä 
oikealle. Saat näkyviin lisää asetuksia kääntämällä valitsinta.

Valinnat

 HDR Ota käyttöön HDR-tehoste (lyhenne 
sanoista high dynamic range), jotta saat 
parempia kuvia hankalissa 
valaistusolosuhteissa, kuten ulkona.

 Salama Valitse Käytössä, Ei käytössä tai 
Automaattinen salama.

 Automaatti-
tarkennus

Määritä kamera tarkentamaan kohteeseen, 
jota kosketat näytössä.

 Hidas liike Kuvaa hidastettu video.

 Panoraama Ota laajakulmakuvia. Liikuta puhelinta 
hitaasti näytön opastuksen mukaan, kun 
kuvaat.

 Geotunniste Merkitse sijainti kuviin.

 Tarkkuus Ota laajakulmakuva.

 Sulkimen ääni Ota sulkimen ääni käyttöön tai poista se 
käytöstä.

 Quick Draw Hyödynnä pikatoimintoa. Jos tämä 
asetus on käytössä ja puhelin on 
lepotilassa, voit avata kameran käyttöön 
painamalla puhelinta pitkään ja 
heilauttamalla sitä kerran.
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Valokuvat ja videot

Katso, jaa ja käytä valokuvia ja videoita
Sijainti: Sovellukset  >  Galleria

• Toista, jaa tai poista: avaa kuva koskettamalla pikkukuvaa ja 
jaa valitsemalla , poista valitsemalla  tai katso lisää 
vaihtoehtoja valitsemalla Valikko .

Vihje: jos haluat valita useita tiedostoja, avaa kansio, pidä 
videota tai kuvaa valittuna ja kosketa sitten muita tiedostoja.

• Zoomaa: avaa valokuva 
galleriasta ja vedä kahta 
sormea yhteen tai erilleen 
näytöllä.

Vihje: laajakuvanäkymän 
saat kääntämällä 
puhelimen poikittain.

• Taustakuva tai 
yhteyshenkilön valokuva: avaa kuva ja valitse Valikko  
> Aseta kuva.

• Muokkaa: avaa kuva ja valitse Valikko  > Muokkaa.

• Diaesitys: Avaa kansio ja valitse Valikko  > Diaesitys. 
Pysäytä diaesitys koskettamalla näyttöä.

Vihje: lisätietoja diaesityksen toistamisesta televisiossa tai 
muussa laitteessa on kohdassa “Yhteydet ja siirto”.

Kohokohtakokoelman luominen
Puhelimesi luo valituista kuvista ja videoleikkeistä videon 
automaattisesti. Se jopa sisällyttää siihen musiikin. 

Voit muokata kohokohtakokoelmaa valitsemalla siihen erilaiset 
valokuvat, videot ja musiikin. Voit myös muuttaa kokoelman 
pituutta. 

• Luo: Valitse Sovellukset  >  Galleria, valitse 
vasemmasta ylälaidasta , ja valitse sitten Kohokohdat. 
Kosketa päivämäärää ja esikatsele kohokohtakokoelmaa 
valitsemalla ylälaidasta .

• Muokkaa: Nimeä kokoelma valitsemalla Lisää nimi. Jos 
haluat muuttaa kokoelman pituutta, valita muita kuvia tai 
lisätä musiikkia, valitse Lisää vaihtoehtoja. Kun olet valmis, 
valitse Tallenna kohokohtakokoelma.

• Jaa: Kun olet tallentanut kokoelman, valitse Jaa. Voit myös 
valita aiemmin luodun kokoelman galleriasta valitsemalla .

Kuvaa näyttö
Jaa näyttökuvana vaikkapa suosikkisoittolistasi, uusi 
piste-ennätyksesi tai kaverin yhteystiedot. Voit ikuistaa 
minkä tahansa näyttönäkymän muille esiteltäväksi.

Voit kuvata puhelimen näytön painamalla virtanäppäintä ja 
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä yhtaikaa.

Voit tarkastella näyttökuvaa valitsemalla Sovellukset  > 
 Galleria > Albumit > Ruutukuva.
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Valokuvat ja videot

Play-elokuvat ja -TV
Voit etsiä ja vuokrata elokuvia ja TV-sarjoja katsottaviksi 
puhelimella, tablet-laitteella tai tietokoneella:

Sijainti: Sovellukset  >  Elokuvat ja TV

Voit ostaa, vuokrata ja katsella elokuvia tietokoneella siirtymällä 
osoitteeseen www.google.com/play ja valitsemalla Elokuvat 
ja TV.

YouTube™
Katso YouTube-käyttäjien videoita missä tahansa tai kirjaudu 
tilillesi ja jaa omia videoita.

Sijainti: Sovellukset  >  YouTube
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Play-musiikki
kun elämä kaipaa taustamusiikkia

Pikaohje: musiikki
Musiikkia on kaikkialla — suoratoista, osta, tallenna, toista sitä. 
Voit kuunnella ja luoda soittolistoja milloin tahansa.

Huomautus: voit ostaa musiikkia vain Yhdysvalloissa ja 
joissakin muissa maissa.

Sijainti: Sovellukset  >  Play-musiikki

Voit käyttää musiikkia Google Playssa™ tietokoneella 
osoitteessa www.google.com/music.

Valitsemalla Kuuntele saat suosituksia ja paljon muuta.

OK

Tervetuloa Kuuntele-palveluun

Kuuntele

Xtra Crispy
Xtra Crispy

Viimeksi toistetut

KAIKKI MUSIIKKI

Bordertown Devils
Lost Highway

Viimeksi toistetutii k i i
Xtra Crispy
Xtra Crispy

Kuuntele-palvelusta näet helposti, mitä 
kannattaa kuunnella seuraavaksi. Mitä 
enemmän kuuntelet, sitä paremmin 
Kuuntele-palvelu löytää hyvää musiikkia.

Toista kappale koskettamalla 
tai katso muut jonossa olevat 
pyyhkäisemällä vasemmalle 
tai oikealle.

Säädä ääniasetuksia jne.

Katso lisätiedot koskettamalla 
albumia.

Hae ja lataa musiikkia.

Käytä musiikkikirjastoa tai 
soittolistoja.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Äänen säätö: paina äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita.

• Musiikkisoittimen piilottaminen: Voit käyttää muita 
sovelluksia musiikin soidessa koskettamalla 
aloitusruutukuvaketta . Voit palata takaisin 
musiikkisoittimeen pyyhkäisemällä tilapalkkia alaspäin ja 
koskettamalla kappaleen nimeä.

• Aloitusruutu: voit ohjata musiikin toistoa aloitusruudussa 
lisäämällä Googlen Play-musiikki -widgetin.

• Kauppa: Voit ostaa lisää musiikkia valitsemalla Myymälä. 
(Jos Myymälä-kohtaa ei näy, kosketa ensin näytön vasenta 
yläkulmaa.)

• Soittolistat: Voit lisätä kappaleen soittolistaan tai tarkastella 
muita valintoja koskettamalla kirjastossa olevan kappaleen 
vierellä olevaa Valikko  -kohtaa pitkään. Voit muokata 
kappaletta tai poistaa tai nimetä sen uudelleen pitämällä 
musiikkikirjastossa olevaa kappaletta valittuna.

• Lennon aikana: voit kuunnella musiikkia lennon aikana, kun 
katkaiset kaikki verkkoyhteydet ja langattomat yhteydet 
painamalla virtanäppäintä ja valitsemalla Lentokonetila.

• Tiedostotyypit: puhelin toistaa MP3-, M4A-, AAC-, AAC+-, 
MIDI- ja WAV-tiedostoja.

Huomautus: Varmista, että sinulla on riittävät 
käyttöoikeudet. Noudata aina lakeja. Lue sisällön 
tekijänoikeuksia koskeva kohta turvallisuus- ja lakisääteisistä 
tiedoista.

Play-musiikki
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Play-kirjat
paksukin kirja mahtuu mukaan

Pikaohje: kirjat
Lue lempikirjojasi ja -lehtiäsi milloin ja missä vain.

Huomautus: voit ostaa kirjoja vain Yhdysvalloissa ja joissakin 
muissa maissa.

Sijainti: Sovellukset  >  Play-kirjat

Lue nyt

Osta kirjoja

Valmiina lukemaan?

Suositeltu sinulle

Liisan seikkailut ihmemaa...
Lewis Carroll

Suosituin kirja 0,00 €

Suuria odotuksia
Charles Dickens

Suosituin kirja 0,00 €

Ylpe s ja ennakkol lo

Hanki maksuttomia ja maksullisia kirjoja 
tai tutustu klassikkoihin omassa 
kirjastossa. Tässä näkyvät kirjat, joita 
luet tai joita olet ostanut hiljattain.

Valitse vaihtoehtoja, 
kuten ääneen luetun 
kirjan kuunteleminen.

Katso lisätietoja koskettamalla 
kirjaa.

Käytä kirjastoa tai osta kirjoja.

Hae ja lataa kirjoja

Vinkkejä ja vihjeitä
• Käännä sivuja: kun luet kirjaa, voit kääntää sivuja 

pyyhkäisemällä.

• Viimeksi käytetty sivu: kun avaat kirjan, näet sivun, jota luit 
viimeksi.

• Sisällysluettelo: kosketa kirjan sivua ja avaa sisällysluettelo 
tai vaihda näkymää valitsemalla Valikko .

• Sulje: voit palata kirjaluetteloon koskettamalla kirjan nimeä 
yläreunassa. 

• Kauppa: voit ostaa kirjoja valitsemalla Sovellukset  > 
 Play-kirjat > Myymälä.

Selaa kirjoja luokan mukaan tai valitse  ja etsi nimikkeen 
tai kirjailijan mukaan. Saat näkyviin kirjan tiedot 
koskettamalla kirjaa. Osta sitten kirja koskettamalla sen 
hintaa (avaa ilmainen kirja valitsemalla AVAA). Kun olet 
vahvistanut kaupan, kirja lisätään kirjastoosi.

• Lehtiä ja muuta: valitse Sovellukset  > 
 Play-lehtikioski.

Play-kirjat
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Paluu Seuraava

Valikko Lisää

Play-pelit
miksi elämä olisi tylsää?

Pikaohje: pelit
Lataa ja pelaa uusimpia pelejä.

Sijainti: Sovellukset  >  Pelaa > Pelaa nyt

Omat pelit

Esiteltävät pelit

Pelaajat

NÄE LISÄÄ

NÄE LISÄÄ

NÄE LISÄÄ

Sonic Dash

Hanki pelejä

Lisää kavereita

Play-pelit

Et ole vielä pelannut kenenkään 
kanssa. Kokeile pyytää kaveri 
matsiin.

Et ole vielä pelannut mitään. 
Kokeile aloittaa peli, joka 
sisältää saavutuksia, 
pistetaulukoita tai 
moninpeliominaisuuksia.

Etsi kavereita 
kilpakumppaneiksi.

Pelaa heti tai etsi uusia pelejä.

Hae ja lataa pelejä.

Hanki lisää pelejä.
Hyvästi, tylsyys.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Haasta kavereita: Voit pelata Google+™ -piireihisi kuuluvia 

kavereita vastaan. Siirry Pelaajat-kohtaan ja valitse henkilö tai 
valitse Lisää kavereita.

• Etsi lisää kavereita: vieritä kohtaan Saatat tuntea ja valitse 
henkilö tai valitse NÄYTÄ LISÄÄ.

Play-pelit
   Pikaohje: pelit
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Paikannus ja navigointi
missä olet, minne olet menossa

Pikaohje: paikannus ja navigointi
Etsi läheinen kahvila ja kulkuohjeet tai yksityiskohtainen 
GPS-ääniopastus tutulla Google Maps™ -palvelulla.

Sijainti: Sovellukset  >  Maps >  

Kirjoita hakusana ja katso lisätietoja koskettamalla hakutulosta.

Haku Katso tallennetut paikat, 
viimeisimmät haut jne.

Katso nykyinen sijaintisi.

Hae kulku- ja 
navigointiohjeet.

Pyyhkäisemällä oikealle 
voit mm. avata 
asetukset ja opetella 
siirtymistä.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Etsi osoite: Valitse  ja kirjoita osoite tai jotain muuta, mitä 

haluat etsiä, kuten “ravintola”. Kartta siirtyy ja näyttää 
osoitteen tai paikallisia ehdotuksia. Katso lisätietoja 
koskettamalla alareunassa olevaa osoitteen tietoarkkia. Voit 
myös valita Etsi- tai Palvelut-vaihtoehdon.

• Hae ajo-ohjeet: valitse  ja kirjoita paikan nimi tai osoite.

• Tallenna osoite: valitse osoitteen tietoarkki näytön 
alareunasta ja valitse tähti.

• Zoomaa: lähennä tai loitonna vetämällä kahta sormea 
yhteen tai erilleen näytöllä.

• Käännä ja kallista: käännä karttaa kiertämällä kahta sormea 
kartalla tai kallista vetämällä alas/ylös.

• Jaa sijaintisi: valitse sijaintisi ja kosketa sen jälkeen osoitetta 
näytön alareunassa, ja valitse Jaa .

• Tunnista osoite: näytä läheisin osoite koskettamalla jotakin 
kartan kohtaa pitkään.

• Kartan ohje: vedä karttaa oikealle ja valitse Ohje.

Paikannus ja navigointi
   Pikaohje: paikannus ja navigointi
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Yhteydet ja siirto
kiinteä tai langaton

Pikaohje: yhteydet ja siirto
Liitä esimerkiksi lisävarusteita, tietokoneita ja verkkoja.

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset

Wi-Fi

LANGATON YHTEYS JA VERKOT

LAITE

Bluetooth

Tiedonsiirto

Lisää...

Ääni

Näyttö

Asetukset

KÄYTÖSSÄ

KÄYTÖSSÄ

Motorola Connect

Tallennus

Battery

Akku

Muuta Wi-Fi-asetuksia.

Muuta Bluetooth-asetuksia.

Ota käyttöön 
kannettava 
Wi-Fi-yhteyspiste.

Vaihda Wi-Fi- tai 
Bluetooth-tilaksi                
tai               .

                                         KÄYTÖSSÄ

                                        POIS KÄYTÖSTÄ

Vinkkejä ja vihjeitä
• Pika-asetukset: Käytä yleisimpiä asetuksia nopeasti. 

Pyyhkäise tilapalkkia alaspäin ja valitse . Katso 
“Pika-asetukset”.

• Bluetooth® -laitteet: liitä Bluetooth-kuuloke, -näppäimistö 
tai muu laite valitsemalla Bluetooth.

• Wi-Fi-verkot: muodosta yhteys valitsemalla Wi-Fi.

• Wi-Fi -yhteyspiste: Voit muuttaa puhelimen yhteyspisteeksi 
valitsemalla Lisää... > Jaettu yhteys ja kannettava 
yhteyspiste ja Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste. Voit muuttaa 
yhteyspisteen suojausta.

• USB-kaapeli: Puhelimen microUSB-portin kautta voit siirtää 
mediatiedostoja ja muita tiedostoja puhelimen ja 
tietokoneen välillä. Voit vaihtaa USB-liitännän tyyppiä 
valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset > Tallennustila > 
Valikko  > USB-tietokoneyhteys.

• Automaattiset yhteydet: kun Bluetooth- tai Wi-Fi-verkon 
tila on , puhelin yhdistää automaattisesti uudelleen 
käytettävissä oleviin laitteisiin tai verkkoihin, joita se on 
käyttänyt aiemmin.

• Lentokonetila: Haluatko katkaista langattomat 
yhteydet nopeasti? Pyyhkäise tilapalkki alas ja valitse  
> LENTOKONETILA. 

Voit myös koskettaa virtanäppäintä pitkään ja valita  
Lentokonetila.

• Tulostus: Haluatko tulostaa esimerkiksi valokuvia ja 
asiakirjoja? Katso kohtaa “Tulosta”.

KÄYTÖSSÄ
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Yhteydet ja siirto

Langaton Bluetooth®-yhteys
Ota Bluetooth-yhteys käyttöön tai poista se käytöstä
Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset ja ota Bluetooth 
käyttöön koskettamalla sen kytkintä 

Vihje: voit pidentää akunkestoa tai lopettaa yhteydet 
kääntämällä Bluetooth-kytkimen asentoon , kun sitä ei 
käytetä.

Yhdistä laitteita
Kun ensimmäisen kerran liität Bluetooth-laitteen, toimi 
seuraavasti:
  1 Varmista, että laite, jonka kanssa pariliität puhelimen, on 

havaittavissa (lisätietoja on laitteen oppaassa).

2 Valitse Sovellukset  >  Asetukset > Bluetooth.

3 Varmista, että yläreunassa oleva kytkin on asennossa , 
ja valitse ETSI LAITTEITA.

4 Yhdistä löytynyt laite koskettamalla sitä (valitse tarvittaessa 
Muodosta laitepari tai anna tunnusluku, kuten 0000).

Vihje: voit nimetä laitteen uudelleen koskettamalla sen 
vierellä olevaa -kohtaa.

Kun laite muodostaa yhteyden, Bluetooth-tilailmaisin alkaa 
palaa tasaisena .

Voit katkaista laitteen yhteyden tai yhdistää uudelleen milloin 
tahansa käynnistämällä tai sammuttamalla laitteen.

KÄYTÖSSÄ

POIS KÄYTÖSTÄ

KÄYTÖSSÄ

Huomautus: Mobiililaitteen tai lisälaitteen käyttäminen ajon 
aikana voi heikentää huomiokykyäsi ja olla laitonta. Noudata 
paikallisia määräyksiä ja aja turvallisesti.

Laitehallinta
Voit yhdistää laitteen puhelimeen myös manuaalisesti 
koskettamalla laitteen nimeä KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT 
LAITTEET -luettelossa.

Voit katkaista yhteyden myös manuaalisesti koskettamalla 
laitteen nimeä laiteluettelossa ja valitsemalla OK.

Voit poistaa pariliitetyn laitteen valitsemalla sen nimen vierellä 
olevan -kuvakkeen LAITEPARIT-luettelossa ja valitsemalla 
Poista laitepariyhteys.

Voit vaihtaa nimeä, jonka puhelin näyttää muille laitteille, 
valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset > Bluetooth, 
ottamalla Bluetooth-yhteyden käyttöön ja valitsemalla Valikko  
> Nimeä puhelin uudelleen. Kirjoita nimi ja valitse Nimeä 
uudelleen.

Salli laitteiden havaita puhelin
Puhelimen asettaminen muiden Bluetooth-laitteiden 
tunnistettavaksi:
  1 Valitse Sovellukset  >  Asetukset > Bluetooth.

2 Koskettamalla puhelimen nimeä yläreunassa voit valita 
vuorotellen Ei näy muille Bluetooth-laitteille ja Näkyy kaikille 
lähistöllä oleville Bluetooth-laitteille. Jälkimmäisellä 
valinnalla puhelin näkyy kahden minuutin ajan.
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Siirrä tiedostoja
• Valokuvat tai videot: avaa valokuva tai video ja valitse  

> Bluetooth.

• Henkilöt: valitse Sovellukset  >  Henkilöt, valitse 
henkilö ja valitse Valikko  > Jaa > Bluetooth.

Wi-Fi-verkot
Ota käyttöön tai poista käytöstä Wi-Fi-yhteys
Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset ja ota se käyttöön 
valitsemalla Wi-Fi-kytkin 

Vihje: voit pidentää akunkestoa kääntämällä Wi-Fi-kytkimen 
asentoon , kun et käytä sitä.

Muodosta yhteys verkkoihin
Etsi saatavilla olevia verkkoja:
  1 Valitse Sovellukset  >  Asetukset > Wi-Fi.

Vihje: näet puhelimen MAC-osoitteen ja muut 
Wi-Fi-asetukset valitsemalla Valikko  > Lisäasetukset.

2 Varmista, että yläreunassa oleva kytkin on asennossa , 
ja valitse Valikko  > ETSI.

3 Yhdistä löytyneeseen verkkoon koskettamalla verkkoa (anna 
tarvittaessa Verkon SSID, Turvallisuus ja Langattoman 
verkon salasana ja valitse Yhdistä).

KÄYTÖSSÄ

POIS KÄYTÖSTÄ

KÄYTÖSSÄ

Kun puhelin on muodostanut yhteyden, Wi-Fi-tilan osoitin 
 ilmestyy tilapalkkiin.

Huomautus: jos Wi-Fi-tilailmaisimessa näkyy kysymysmerkki 
, pyyhkäise tilapalkkia alaspäin, valitse verkko ja anna sen 

salasana.

Vihje: kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, puhelin luo automaattisesti 
yhteyden saatavilla oleviin verkkoihin, joita se on käyttänyt 
aikaisemmin.

Wi-Fi-yhteyspiste
Voit määrittää puhelimesi Wi-Fi-yhteyspisteeksi, jolloin muut 
Wi-Fi-laitteet voivat muodostaa sen kautta internet-yhteyden.

Huomautus: Suojaa se. Suojaa puhelimesi ja yhteyspisteesi 
kutsumattomilta vierailta: ota yhteyspisteen suojaus ja salasana 
käyttöön (varmin vaihtoehto on WPA2).

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Lisää> Jaettu yhteys 
ja kannettava yhteyspiste ja valitse Kannettava 
Wi-Fi-yhteyspiste
  1 Puhelin poistaa Wi-Fi-yhteyden käytöstä ja käyttää Internetiä 

matkapuhelinverkon kautta. Määritä suojaus 
valitsemalla?Luo wifi-hotspot:

• Verkon SSID: anna yhteyspisteelle yksilöivä nimi.

• Suojaus: Valitse haluamasi suojaustyyppi: Avoin tai 
WPA2. Anna yksilöivä salasana suojaustyypille WPA2. 
Muut tarvitsevat salasanaa, jos he haluavat käyttää 
Wi-Fi-yhteyspistettäsi.

Huomautus: WPA2 on IEEE:n suosittelema.
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• Hotspot-taajuusalue: jos havaitset häiriöitä, kun yhteyspiste 
on ollut aktiivinen jonkin aikaa, kokeile eri kanavia.

• Salasana: luo salasana, jossa on vähintään kahdeksan 
merkkiä.

2 Kun asetukset ovat valmiit, valitse Tallenna.

Kun Wi-Fi-yhteyspiste on aktivoitu, muut Wi-Fi-yhteyttä 
käyttävät laitteet voivat käyttää sen yhteyttä antamalla SSID:n, 
valitsemalla Suojaustyypin ja antamalla oikean Langattoman 
verkon salasanan.

Wi-Fi-tilat
Puhelimesi tukee seuraavia Wi-Fi-tiloja: 802.11a, b, g, n.

USB-kaapelit
Huomautus: Varmista, että sinulla on riittävät käyttöoikeudet. 
Noudata aina lakeja. Katso “Pakkaukset ja käyttöoppaat”.

Voit ladata musiikkia, kuvia, videoita, asiakirjoja ja muita 
tiedostoja tietokoneesta kytkemällä puhelimen tietokoneeseen 
USB-kaapelilla. Voit vaihtaa USB-liitännän tyyppiä tarvittaessa 
valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset > Tallennustila 
> Valikko  > USB-tietokoneyhteys.

Vihje: Liitä puhelin nopeaan USB 2.0 -liitäntään. Yleensä 
tietokoneissa on tällainen liitäntä valmiiksi.

Huomautus: Kun muodostat USB-yhteyden ensimmäistä 
kertaa, tietokoneesi saattaa antaa ilmoituksen ohjainten 
asentamisesta. Noudata tietokoneen mahdollisia ohjeita ja 
suorita asennus loppuun. Tämä voi kestää muutaman minuutin.

• Microsoft® Windows®: valitse tietokoneessa Käynnistä ja 
valitse ohjelmaluettelosta Resurssienhallinta. 
Resurssienhallinnassa puhelin näkyy yhdistettynä asemana 
(massamuistilaite), johon voit vetää ja pudottaa tiedostoja, 
tai MTP- tai PTP-laitteena, jolla voit siirtää tiedostoja 
Windows Media Player -ohjelman avulla. Lisäohjeita ja 
ohjaintiedostoja on osoitteessa 
www.motorola.com/support.

• Apple™ Macintosh™: käytä Android File Transfer 
-ohjelmaa, jonka saat osoitteesta 
www.android.com/filetransfer.

Jaa datayhteys
Tietokone voi käyttää Internetiä puhelimen 
matkapuhelinverkon kautta – tarvitset vain USB-kaapelin.

Vihje: lisätietoja Wi-Fi-yhteyden jakamisesta on kohdassa 
“Wi-Fi-yhteyspiste”.
  1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Huomautus: jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on vanhempi 
kuin Microsoft® Windows® 7 tai Apple™ Macintosh™ 
OSX, tarvitaan ehkä erikoismääritystä.

2 Valitse puhelimessa Sovellukset  >  Asetukset ja 
varmista, että Wi-Fi-kytkin on asennossa .

3 Valitse Asetukset-kohdassa Jaettu yhteys ja kannettava 
yhteyspiste ja käynnistä yhteys valitsemalla Jaettu yhteys 
USB:n kautta.

Sulje yhteys poistamalla valinta kohdasta Jaettu yhteys 
USB:n kautta ja irrota puhelin tietokoneesta.

POIS KÄYTÖSTÄ
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Tietojen käyttö
Voit seurata, miten paljon tietoja puhelin lataa.

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Tiedonsiirto

Puhelin näyttää tietojen käyttökaavion. Kaavion alapuolella 
näkyvät sovellukset eniten tietoja käyttävästä vähiten tietoja 
käyttävään. Paljon tietoja käyttävät sovellukset saattavat myös 
kuluttaa paljon akkuvirtaa.

Jotkin sovellukset siirtävät tietoja taustalla, kun sovellukset eivät 
ole näkyvillä. Voit lopettaa tämän toiminnan sovelluksessa 
valitsemalla sovelluksen ja valitsemalla Taustatiedonsiirr. 
rajoittaminen.

13.-20.12.: noin 148 Mt käytetty.

Tiedonsiirto

14 46 MtSähköposti

27,46 MtGoogle+

35,19 MtGoogle Play -kauppa

16,19 MtChrome

22.11. - 20.12.Tiedonsiirtojakso

Ota käyttöön / poista käytöstä 
automaattinen synkronointi, 
katso mobiiliyhteyspisteet 
jne.

Muuta päivämääriä 
vetämällä valkoisia 
palkkeja.

Näytä taustatiedonsiirto tai 
rajoita sitä koskettamalla 
sovellusta.

Voit poistaa taustatiedonsiirron käytöstä kaikissa sovelluksessa 
valitsemalla Valikko  > Taustatiedonsiirr. rajoittaminen.

Huomautus: Tiedonsiirtotietojen avulla voit hallita puhelimen 
tiedonsiirtoa. Ne eivät välttämättä vastaa palveluntarjoajasi 
laskuttamia määriä, sillä mittaustapa on erilainen.

NFC
Near Field Communication-tekniikan avulla voit välittömästi 
jakaa sisältöä ja tietoja (kuten linkkejä, yhteystietoja ja kuvia) 
koskettamalla puhelimesi takaosalla toista laitetta, joka tukee 
NFC-tekniikkaa.

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Lisää > NFC

Jakaminen Android Beamin™ avulla
Android Beamin avulla voit jakaa puhelimesi sisältöä toisten 
NFC-tekniikkaa käyttävien puhelimien tai tablet-laitteiden 
kanssa.

Huomautus: myös näiden laitteiden on tuettava 
NFC-tekniikkaa.
  1 Avaa näyttö, joka sisältää karttasivun tai selainsivun, jonka 

haluat jakaa.

2 Kosketa puhelimesi takaosalla toisen laitteen taustaa.

Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden, näyttöön ilmestyy 
ilmoitus Kosketa palkkia.

3 Kosketa näyttöä jakaaksesi sisällön.
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Sisällön vastaanottaminen NFC:n avulla
Voit vastaanottaa NFC-tunnisteen sisältämiä linkkejä, 
online-kuponkeja, esitteitä, karttoja jne. Etsi muun muassa 
NFC-logolla varustettuja julisteita, kylttejä ja kauppojen 
ilmoitustauluja. Kosketa puhelimesi taustalla logoa 
vastaanottaaksesi sen sisältämät tunnistetiedot.

Bluetoothin ja Wi-Fin ottaminen käyttöön yhdellä 
kosketuksella
Kosketa puhelimellasi Bluetooth-laitetta tai Wi-Fi-yhteyspistettä, 
joka käyttää NFC-tekniikkaa, ja puhelin muodostaa 
automaattisesti yhteyden laitteen kanssa.

Mobiilimaksaminen
Voit maksaa ostoksesi millä tahansa suojatulla 
maksusovelluksella (jos käytettävissä).

NFC-logo kertoo, että ostokset voi maksaa puhelimella. Voit 
maksaa ostoksesi koskettamalla puhelimen taustalla 
maksulaitetta.

Suojaus
Mobiilimaksaminen, langattomat yhteydet ja sisällön jakaminen 
edellyttävät suojaustoimenpiteitä:

• Kantama: NFC toimii vain lyhyellä kantamalla (noin 4 cm:n 
etäisyydellä), joten on epätodennäköistä, että laite 
muodostaa yhteyden vahingossa. Jos näin käy, sinun on silti 
erikseen hyväksyttävä yhteyden muodostaminen ennen 
sisällön lähettämistä tai vastaanottamista.

• Salaus: puhelimessasi käytetään viimeisimpiä suojaus-, 
salaus- ja tunnistustoimintoja henkilökohtaisten tietojesi 
suojelemiseksi mobiilimaksujen ja sisällönjaon yhteydessä.

Pilvipalvelu
Voit käyttää samalla tilillä kaikkea kaikkialla – puhelimessa, 
tablet-laitteessa ja tietokoneessa.

Synkronoi Google-tilisi
Kun kirjaudut samalle Google-tilille, kaikki laitteet voivat käyttää 
samoja sovelluksia, elokuvia, kirjoja ja musiikkia Google Playssa – 
lisäksi jaat samat Gmail-, Google Calendar™- sekä Google 
Mobile™ -palvelut. Voit lisätä tilejä puhelimeen valitsemalla 
Sovellukset  >  Asetukset ja valitsemalla TILIT-osasta  
Lisää tili > Google.

Puhelin ja tablet-laite
Android™-puhelinta ja tablet-laitetta voi käyttää yhdessä 
tehokkaasti:

• Siirrä mediatiedostoja ja muita tiedostoja: kopioi 
tiedostoja puhelimeen ja siirrä niitä muihin laitteisiin, katso 
kohtaa “Siirrä tiedostoja”.

• Puhelimen yhteyspiste: jos käytät Wi-Fi-tabletia, voit 
muuttaa puhelimen Wi-Fi-yhteyspisteeksi, jonka kautta 
tablet-laite voi käyttää Internetiä missä tahansa, katso kohtaa 
“Wi-Fi-yhteyspiste”.
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• Bluetooth® -lisävarusteet: Jos käytät tablet-laitteen kanssa 
Bluetooth-näppäimistöä tai muita lisävarusteita, voit käyttää 
niitä myös puhelimen kanssa. Lisätietoja niiden liittämisestä 
on kohdassa “Langaton Bluetooth®-yhteys”.

VPN (Virtual Private Network)
VPN-yhteyden kautta voit käyttää tiedostoja suojatussa 
verkossa (kuten toimistoverkossa, jossa on palomuuri). Kysy 
järjestelmänvalvojalta lisätietoja VPN-asetuksista sekä muista 
sovelluksista ja vaatimuksista.

Avaa VPN-asetukset valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset 
> Lisää > VPN. Valitse VPN-tyyppi ja anna järjestelmänvalvojalta 
saadut asetukset. Verkko tallennetaan VPN-luetteloon, josta voit 
valita sen, kun haluat muodostaa yhteyden.

Matkapuhelinverkko
Verkkoasetuksia ei yleensä tarvitse muuttaa. Lisätietoja saat 
operaattoriltasi.

Voit katsoa verkon asetukset valitsemalla Sovellukset  > 
 Asetukset > Lisää > Mobiiliverkot.

Lentokonetila
Lentokonetilassa kaikki langattomat yhteydet ovat poissa 
käytöstä. Paina virtanäppäintä ja valitse Lentokonetila.

Huomautus: Kun valitset lentokonetilan, kaikki langattomat 
palvelut poistetaan käytöstä. Voit ottaa Wi-Fi- ja/tai 
Bluetooth®-yhteydet uudelleen käyttöön, jos lentoyhtiö sallii 
sen. Tällöin muut langattomat ääni- ja datapalvelut (kuten 
puhelut ja tekstiviestit ) pysyvät pois käytöstä lentokonetilassa. 
Hätäpuhelut alueesi hätänumeroon ovat mahdollisia.
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Suojaa
pidä läheiset ajan tasalla ja puhelin suojattuna

Pikaohje: Motorolan Hälytys
Voit käyttää Motorolan Hälytys -sovellusta, kun tarvitset apua tai 
kun haluat kertoa ystäville ja sukulaisille, missä milloinkin olet. 
Motorolan Hälytys -sovelluksen avulla voit helpottaa sekä omaa 
että läheistesi elämää jakamalla sijaintitietosi valitsemiesi 
yhteyshenkilöiden kanssa.

Sijainti: Sovellukset  >  Hälytys

Tärkeimmät toiminnot

Tervetuloa Motorolan 
Hälytykseen

Lisää turvallisuudentunnettasi pitämällä 
yhteyttä perheenjäseniin ja kavereihin. Aloita määrittämällä 

yhteyshenkilöt ja 
asetukset hätätilanteita 
varten.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Seuraa minua: Motorolan Hälytys -sovelluksella voit 

automaattisesti ilmoittaa läheisillesi, milloin olet saapunut 
tiettyyn paikkaan tai lähtenyt sieltä.

• Tapaa minut: Motorolan Hälytys -sovelluksella voit lähettää 
tekstiviestin tietyille yhteyshenkilöille, jos haluat tavata heitä. 
Voit myös määrittää, että sijaintietietosi päivittyvät heille 
säännöllisesti. 

• Hälytysääni tai automaattinen soitto: hätätilanteessa 
Motorolan Hälytys -sovellus voi nopeasti toistaa hälytysäänen 
tai soittaa määrittämääsi hätänumeroon.
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Suojaa puhelin
Varmista tietojesi suojaus, jos puhelin katoaa tai se varastetaan.

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Suojaus

Helpoin tapa suojata puhelinta on käyttää näytön lukitusta. 
Voit valita puhelimen avaustavaksi esimerkiksi 
kasvojentunnistuksen, kuvion tai PIN-koodin.

Näyttölukko
Liu'utus

Salaa puhelin
Edellytä PIN-numeroa tai salasanaa puhelimen
salauksen purkuun aina käynnistettäessä

NÄYTÖN SUOJAUS

SALAUS

Omistajatiedot

SIM-KORTIN LUKITUS

Määritä SIM-kortin lukitus

SALASANAT

Ota käyttöön widgetit

Suojaus

Luotetut laitteet
Hyödyllinen, jos lukitusasetuksena on jokin muu 
kuin Liu'utus tai Ei mitään

Näytön lukitukseen voi käyttää 
esimerkiksi kasvojentunnistusta, 
kuviota tai salasanaa.

Lisää lukitusnäytössä näkyvät 
tiedot.

Salaa älypuhelimeen tallennetut 
tiedot.

Vinkkejä ja vihjeitä
• Avaus kasvojentunnistuksella: Avaa puhelin katsomalla 

sitä. Valitse Sovellukset  >  Asetukset > Suojaus 
> Näytön lukitus > Kasvojentunnistus ja seuraa ohjeita.

• Unohtunut kuvio, PIN tai salasana: jos unohdat kuvion, 
PIN-koodin tai salasanan, voit avata puhelimen antamalla 
Google™-tilisi sähköpostiosoitteen ja salasanan (katso 
kohtaa “Eikö lukituksen avaaminen onnistu?”).

Näyttölukko
Suojaa puhelimesi määrittämällä kosketusnäyttö lukittumaan, 
kun se siirtyy lepotilaan.

Sijainti: Sovellukset  >  Asetukset > Suojaus > Näytön 
lukitus ja valitse lukituksen tyyppi:

• Ei mitään: poistaa lukituksen käytöstä.

• Liu'utus: kosketa kohtaa  ja vedä ulompaan ympyrään.

• Kasvojentunnistus: avaa lukitus katsomalla puhelinta.

Seuraa kasvojen kuvaamisen ohjeita ja anna PIN tai salasana 
(varmistukseen ja lukitusasetuksen muuttamiseen). Kun 
näyttö on pimeänä, paina virtanäppäintä ja avaa lukitus 
kohdistamalla kasvosi alareunassa olevaan neliöön.

Huomautus: toiminnon luotettavuus ei ole yhtä hyvä kuin 
kuvion, PIN-koodin tai salasanan.

• Kuvio: avaa lukitus piirtämällä kuvio.

• PIN: avaa lukitus antamalla 4–16 numeroa.
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• Salasana: avaa lukitus antamalla 4–16 kirjainta, numeroa tai 
symbolia.

Lisätietoja kosketusnäytön siirtymisestä lepotilaan on kohdassa 
“Virtanäppäin”.

Huomautus: Voit soittaa hätäpuheluita lukitulla puhelimella 
(katso “Hätäpuhelut”). Lukittu puhelin soi, mutta lukitus on 
avattava ennen puheluun vastaamista.

Eikö lukituksen avaaminen onnistu?
Kasvojentunnistus: jos kasvojentunnistus epäonnistuu, 
puhelin kehottaa avaamaan lukituksen varamenetelmällä 
(kuvio tai PIN-koodi).

Kuvio, PIN tai salasana: jos unohdat kuvion, PIN-koodin tai 
salasanan, voit avata puhelimen antamalla Google™-tilisi 
sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Jos puhelimessa ei ole Google-tiliä, pyydä laitteen 
tehdasnollausta palveluntarjoajalta.

Varoitus: tehdasnollaus poistaa kaikki tiedot puhelimesta.

SIM-kortin lukitus
Varoitus: Jos annat väärän SIM-kortin PIN-koodin kolme 
kertaa, puhelin lukitsee SIM-kortin ja pyytää PIN-avauskoodia. 
Saat PIN-koodin avauskoodin operaattoriltasi.

Sinun ei pitäisi tarvita tätä ominaisuutta, mutta voit määrittää 
SIM-kortin PIN-koodin, joka tarvitaan puhelimen käynnistyksen 
yhteydessä, valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset 
> Suojaus > Ota SIM-kortin lukitus käyttöön > Lukitse 
SIM-kortti.

Aseta SIM-kortin PIN syöttämällä neljän numeron koodi. Muuta 
koodia valitsemalla Vaihda SIM-kortin PIN-koodi.

Salaa puhelimesi
Varoitus: Jos unohdat salauskoodisi, et voi palauttaa 
puhelimeen tai muistikortille tallennettuja tietoja. Tiedostojen 
salaaminen voi kestää yli tunnin. Yhdistä puhelimesi 
verkkovirtaan. Älä käytä puhelinta salausprosessin aikana.

Salaaminen suojaa puhelimessasi olevat tilit, asetukset, 
sovellukset ja tiedostot siten, että ulkopuoliset käyttäjät eivät voi 
tarkastella niitä, jos puhelimesi varastetaan.

Sinun ei pitäisi tarvita tätä ominaisuutta, mutta voit salata 
puhelimen ja edellyttää PIN-koodia tai salasanaa puhelimen 
käynnistyksen yhteydessä valitsemalla Sovellukset  > 

 Asetukset > Suojaus > Salaa puhelin.

Varmuuskopiointi ja palautus
Google-tilin tietojen varmuuskopio on verkossa. Jos palautat 
puhelimen alkuasetukset tai vaihdat sen toiseen puhelimeen, 
voit hakea Google-tiliin tallentamasi yhteystiedot, tapahtumat 
ja muut tiedot kirjautumalla tiliin. Voit valita, mitkä tiedot haluat 
synkronoida tilin kanssa, valitsemalla Sovellukset  > 

 Asetukset > Google, valitsemalla Google-tilisi ja valitsemalla 
synkronoitavat kohteet. Huomaa, että tekstiviestejä, 
puheluhistoriaa ja puhelimeen tallennettuja kohteita ei 
palauteta. Lisätietoja Google Play™ -kaupan palauttamisesta 
löydät kohdasta “Huolehdi sovelluksista”.
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Palauta alkuasetukset
Voit palauttaa puhelimen tehdasasetukset ja poistaa kaikki 
tiedot puhelimesta valitsemalla Sovellukset  >  Asetukset 
> Tietosuoja > Tehdasasetuksien palauttaminen > Palauta 
puhelimen asetukset.

Varoitus: Kaikki ladatut sovellukset ja käyttäjän tiedot 
poistetaan puhelimesta. Pilvipalvelussa olevia tietoja ei 
poisteta.
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Haluatko enemmän?
aina voit saada enemmän

Ohjeita ja muuta
Katso vastaukset, päivitykset ja tiedot:

• Avaa ohje: valitsemalla Sovellukset  >  Ohje voit avata 
selkeän opastuksen, ohjeet tai usein kysytyt kysymykset tai 
aloittaa chatin tukiedustajan kanssa suoraan puhelimessa.

• Moto X: voit hankkia esimerkiksi PC-ohjelmistoja ja 
käyttöoppaita osoitteesta www.motorola.com/mymotox.

• Lisävarusteet:  tutustu puhelimeesi saatavilla oleviin 
lisävarusteisiin osoitteessa www.motorola.com/mobility.

• Hanki sovelluksia: voit ostaa ja ladata sovelluksia 
valitsemalla Sovellukset  >  Play-kauppa.

• Uutiset: Näin löydät meidät:

 YouTube™ www.youtube.com/motorola

 Facebook™ www.facebook.com/motorola 

 Twitter www.twitter.com/motorola 

 Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Vinkkejä ja vihjeitä
• Google™ -ohje: Lähes kaikissa Google-sovelluksissa pääset 

siirtymään ohjeeseen valitsemalla Valikko  > Ohje. Voit 
myös käyttää Googlen ohjekeskuksia osoitteessa 
www.google.com/support.

Haluatko enemmän?
   Ohjeita ja muuta
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Vianmääritys
me autamme

Järjestelmän palautus
Jos puhelin lakkaa vastaamasta kosketukseen ja 
näppäinpainalluksiin, kokeile käynnistää se uudelleen: 
paina virtanäppäintä, kunnes puhelin pimenee ja käynnistyy 
uudelleen.

Huolto ja korjaukset
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ota meihin yhteyttä.

Siirry osoitteeseen www.motorola.com/support ja valitse 
sopiva asiakaspalvelumuoto. 

Vianmääritys
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Turvaohjeet ja oikeudelliset tiedot
turvallinen, älykäs, suojattu

Akun käyttö ja turvallisuus
Akun käyttö ja turvallisuusVaroitus: Mobiililaitteessasi on akku, jonka voi poistaa ainoastaan Motorolan hyväksymä 
huoltokeskus tai kierrättäjä.

• Älä yritä poistaa tai vaihtaa akkua itse. Akun vaihtaminen tai korvaaminen voi vahingoittaa 
akkua ja aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon.

• Älä yritä purkaa tai korjata puhelintasi. Puhelimen purkaminen tai korjaaminen voi 
vahingoittaa akkua ja aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon.

• Älä rusenna tai taivuta puhelintasi tai altista siitä kuumuudelle tai nesteille. Se voi 
vahingoittaa akkua ja aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon.

Akun lataaminen
Akun lataaminenHuomautuksia akun lataamisesta: 

• Lataa laitteen akku huoneenlämmössä.
• Uudet akut toimitetaan vain osittain ladattuina.
• Uusien tai pitkään käyttämättöminä olleiden akkujen lataaminen saattaa kestää normaalia 

kauemmin.
• Motorolan akkujen virtapiiri suojaa akkua ylilataamiselta.

Kolmannen osapuolen lisävarusteet
Kolmannen osapuolen lisävarusteetKolmannen osapuolen lisävarusteiden, kuten akkujen, latureiden, kuulokkeiden, kansien, 
koteloiden, näytönsuojainten ja muistikorttien, käyttö saattaa vaikuttaa epäsuotuisasti 
mobiililaitteesi toimintaan. Muun kuin Motorolan vaatimukset täyttävän akun käyttäminen voi 
aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon tai muun vaaran. Motorolan takuu ei kata vahinkoja, 
jotka aiheutuvat puhelimelle muiden valmistajien kuin Motorolan akuista ja/tai akkulatureista. 
Lisätietoa Motorolan lisävarusteista saat osoitteesta 
www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories,en_US,sc.html (vain 
englanniksi).

Turvallisuus ajon aikana
Turvallisuus ajon aikanaTurvallinen ajokäyttäytyminen on jokaisen kuljettajan vastuulla. Puhelimessa puhuminen tai 
sovellusten käyttäminen ajon aikana voi häiritä keskittymistä, ja se voi olla kiellettyä tai 
rajoitettua tietyillä alueilla. Sinun on noudatettava aina mobiililaitteiden ja lisävarusteiden 
käyttöä ajoneuvoissa sääteleviä paikallisia lakeja ja asetuksia.
Kun ajat autoa, PIDÄ HUOLTA ETTÄ 

• pidät katseesi tiessä
• käytät handsfree-laitetta, jos haluat puhua puhelimessa
• syötät kohdetiedot navigointilaitteeseen ennen kuin lähdet ajamaan
• käytät mahdollisuuksien mukaan ääniaktivoituja toimintoja (esim. äänivalintapuhelu) ja 

puhetoimintoja (esim. reitinohjaus)
• Keskity ajamiseen ja lopeta mobiililaitteen käyttö, jos keskittyminen häiriintyy.

Pysäytä auto turvallisesti ennen kuin käytät mobiililaitettasi viestien lähettämiseen, verkossa 
surffaamiseen tai muiden sovellusten hyödyntämiseen.

Epilepsiakohtaus, pyörtyminen ja silmien rasitus
Epilepsiakohtaus, pyörtyminen ja silmien rasitusPäänsärkyjen välttämiseksi ja silmien rasituksen vähentämiseksi näyttöä tulee aina katsella 
sopivalta etäisyydeltä, puhelinta tulee käyttää hyvin valaistuissa tiloissa ja puhelimen käytössä 
tulee pitää taukoja säännöllisesti.
Esimerkiksi videoissa ja peleissä esiintyvät välkkyvät valot, valokuviot ja -tehosteet voivat 
aiheuttaa joillekin henkilöille epileptisiä sairauskohtauksia tai tajunnanmenetyksiä, vaikka 
henkilö ei olisi kokenut niitä koskaan ennen.
Keskeytä laitteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin, jos havaitset yhdenkin seuraavista oireista: 
epileptinen kohtaus, tajunnanmenetys, kouristelu, nykiminen silmissä tai lihaksissa, 
tietoisuuden heikentyminen tai suuntavaiston menetys.

Varoitus kovasta äänenvoimakkuudesta
Varoitus kovasta äänenvoimakkuudestaVaroitus: Pitkäaikainen koville äänille altistuminen voi heikentää kuuloasi. Mitä 
suurempi äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin se vaikuttaa kuuloosi. Suojaa 
kuuloasi:

• Älä käytä kuulokkeita kovalla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja kerrallaan.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta, vaikka haluaisit vaimentaa ympäristön melun.
• Laske äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta.

Jos huomaat korvissasi painetta, tukkoisuutta tai soimista tai jos kuulet normaalin puheen 
huonosti, lopeta laitteen käyttäminen kuulokkeiden kanssa ja käy tarkastuttamassa kuulosi.

Toistuva liike
Toistuva liikeKun teet toistuvasti tiettyä liikettä, esimerkiksi painelet näppäimiä, voit kokea särkyä 
esimerkiksi käsissäsi, käsivarsissasi, hartioissasi tai niskassasi. Jos laitteen käyttö aiheuttaa 
sinulle tällaisia oireita, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys lääkäriisi.

Lapset
LapsetPidä mobiililaite ja sen lisälaitteet pois lasten ulottuvilta. Laitteet eivät ole leluja. Ne voivat 
aiheuttaa lapsille vaaratilanteita. Esimerkiksi pienet, irrotettavat osat voivat aiheuttaa 
tukehtumisvaaran.
Valvo käyttöä. Jos lapsi käyttää mobiililaitettasi, valvo sen käyttöä, jotta vältyt tietojen 
häviämiseltä tai odottamattomilta tiedonsiirto- tai sovellusmaksuilta.

Lasiosat
LasiosatMobiililaitteessa voi olla lasista tehtyjä osia. Lasi voi mennä rikki, jos tuote saa kovan iskun. Jos 
lasi menee rikki, älä yritä korjata laitetta itse. Älä käytä laitetta, ennen kuin olet vaihdattanut 
lasiosan valtuutetussa huoltoliikkeessä.
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Turvaohjeet ja oikeudelliset tiedot

Käyttö ja hoito
Käyttö ja hoitoVoit pidentää Motorola-mobiililaitteen käyttöaikaa noudattamalla seuraavia hoito-ohjeita:

nesteet 
Älä altista mobiililaitetta nesteille, kosteudelle tai hyvin kostealle ilmalle.

kuivaus 
Älä yritä kuivata matkapuhelinta mikroaaltouunissa, tavallisessa uunissa tai 
hiustenkuivaajan avulla.

kuuma tai kylmä ilma 
Älä säilytä tai käytä mobiililaitetta alle -10 °C tai yli 60 °C lämpötilassa. Älä lataa 
mobiililaitetta alle 0 °C tai yli 45 °C lämpötilassa.

pöly ja lika 
Älä altista mobiililaitetta pölylle, lialle, hiekalle tai muille aineille, jotka voivat 
vahingoittaa laitetta.

puhdistus 
Puhdista mobiililaite kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen 
alkoholia sisältäviä aineita tai muita puhdistusnesteitä.

iskut ja tärinä 
Älä pudota mobiililaitettasi tai altista sitä voimakkaalle tärinälle.

suojaus 
Jotta voit suojata mobiililaitteesi, varmista aina, että kaikki liitinten ja muiden 
osien kannet on suljettu tiiviisti, ja vältä kantamasta mobiililaitettasi avainten tai 
kolikoiden kaltaisten kovien esineiden kanssa.

Käyttöä koskevat varoitukset
Käyttöä koskevat varoituksetKun käytät laitetta julkisissa tiloissa, noudata kaikkia varoituskylttejä.

Räjähdysherkät alueet
Räjähdysherkät alueet on yleensä merkitty varoituskylteillä. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi 
räjäytystyömaat, tankkausalueet, kuten laivojen alakannet, polttoaineen tai kemikaalien siirto- 
ja varastoalueet sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai esimerkiksi metallijauhoa tai 
viljapölyä.

Sammuta mobiililaitteesi ennen kuin menet tällaisille alueille äläkä lataa akkuja. Tällaisilla 
alueilla voi syntyä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Symbolit
Laturisi, mobiililaitteesi, laitteen näyttö, käyttöopas tai pakkaus voi sisältää alla määriteltyjä 
symboleja:

Radiotaajuusenergia
Radiotaajuusenergia

Altistuminen radiotaajuusenergialle ja laitteen käyttö
Mobiililaite sisältää radiotaajuusenergian lähettimen ja vastaanottimen. Se on suunniteltu 
ihmisten radiotaajuusenergialle altistumista koskevien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
Jotta voit varmistaa laitteen parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja noudattaa 
radiotaajuusenergialle altistumista koskevia raja-arvoja:

• Pitele puhuessasi puhelinta samalla tavoin kuin lankapuhelinta.
• Kun käytät matkapuhelinta lähellä vartaloasi (muutoin kuin kädessäsi tai päätäsi vasten), 

pidä puhelinta 1,5 senttimetrin etäisyydellä vartalostasi, jotta toimit samalla tavoin kuin 
testattaessa, miten matkapuhelin noudattaa radiotaajuusenergialle altistumista koskevia 
vaatimuksia.

• Jos käytät matkapuhelinta lisävarusteena saatavan kuoren tai kotelon kanssa, varmista, 
että lisävaruste ei sisällä metallia.

Symboli Merkitys

Tärkeitä turvallisuustietoja.

Akku tai mobiililaite tulee kierrättää paikallisten lakien 
mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Akkua tai mobiililaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen 
mukana. Katso lisätietoja kohdasta "Hävittäminen ja kierrätys".

Laite on tarkoitettu käyttöön vain sisätiloissa.

Musiikin tai muun äänen kuuntelu täydellä 
äänenvoimakkuudella kuulokkeiden kautta voi vahingoittaa 
kuuloasi.
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Ohjeet häiriöiden välttämiseen
Katkaise virta mobiililaitteesta sellaisissa tiloissa, joissa kehotetaan niin tekemään, esimerkiksi 
sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa.
Katkaise virta mobiililaitteesta, kun lentohenkilökunta kehottaa niin tekemään. Jos 
mobiililaitteessa on ns. lentotila, varmista lentohenkilökunnalta, voitko käyttää sitä lennon 
aikana.

Lääketieteelliset laitteet
Jos käytössäsi on sydämentahdistin, defibrillaattori tai muu lääketieteellinen laite, neuvottele 
lääkärisi kanssa ja noudata laitteen valmistajan antamia ohjeita,
ennen kuin käytät tätä mobiililaitetta.
Jos käytössäsi on sydämentahdistin tai defibrillaattori, noudata seuraavia turvaohjeita:

• Pidä mobiililaitetta AINA vähintään 20 senttimetrin päässä sydämentahdistimesta tai 
defibrillaattorista, kun mobiililaitteeseen on kytketty virta.

• Minimoi häiriöiden mahdollisuus pitämällä puhelun aikana mobiililaitetta 
sydämentahdistimen tai defibrillaattorin vastakkaisella puolella olevalla korvalla.

• Katkaise virta mobiililaitteesta heti, jos epäilet häiriötä.

Säädökset
SäädöksetMotorola-mobiililaite on suunniteltu kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaiseksi. 
Katso lisätietoja täyden soveltuvuuden lausunnoista ja tiedoista tuotteen käyttöoppaan 
säädöksistä kertovasta osiosta.

Euroopan unionin direktiivien mukainen 
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Euroopan unionin direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutusAlla oleva vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee niitä Motorola-mobiililaitteita, joissa on 
jokin seuraavista CE-merkinnöistä:

Motorola vakuuttaa, että tämä tuote täyttää
• direktiivin 1999/5/EY olennaisimmat vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset
• kaikkien muiden asiaankuuluvien EU-direktiivien määräykset

0168
0168

Tuotteet, jotka tukevat standardia Wi-Fi 802.11a (tuotetiedoissa määritetyllä tavalla): laitetta 
saa käyttää vain sisätiloissa, kun käytössä on (802.11a-standardin mukainen) 5,15–5,25 
gigahertsin Wi-Fi-taajuuskaista.
Seuraavassa on esimerkki tyypillisestä tuotteen hyväksyntänumerosta:

Voit katsoa direktiivin 1999/5/EY (R&TTE -direktiivi) mukaisen tuotteesi 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) osoitteesta www.motorola.com/rtte (vain 
englanniksi). Kirjoita tuotteen etikettiin merkitty tuotteen hyväksyntänumero verkkosivuston 
"Etsi"-riville.

FCC-lausunto käyttäjälle
FCC-lausunto käyttäjälleSeuraava lausunto koskee kaikkia tuotteita, joiden tuote-etiketissä on FCC:n logo ja/tai 
FCC-tunnus. 
Tämä tuote on testattu. Sen on todettu täyttävän rajat, jotka koskevat luokan B 
digitaalituotteita. Tarkempi määritelmä löytyy FCC:n sääntökohdasta 15. Katso 47 CFR, kohta 
15.105(b). Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa 
kotikäytössä. Tämä laite tuottaa ja käyttää radioaaltoja sekä saattaa säteillä niitä 
ympäristöönsä. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa 
häiriöitä radioliikenteelle. Ei voida kuitenkaan täysin taata, että häiriöitä ei esiinny tietyssä 
asennuksessa. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, minkä voi todeta 
sulkemalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen, tilannetta voi yrittää korjata seuraavien 
toimenpiteiden avulla:

• Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
• Siirrä laite kauemmas radio- tai televisiovastaanottimesta.
• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri sähköpiirissä kuin vastaanottimen pistorasia.
• Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioasentajalta.

Tämä laite täyttää FCC:n sääntökohdan 15 mukaiset vaatimukset. Sen käyttö on sallittu 
kahdella ehdolla: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) laitteen täytyy pystyä 
vastaanottamaan ja kestää sellaisiakin häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. 
Katso 47 CFR, kohta 15.19(a)(3).
Motorola ei hyväksy käyttäjän laitteeseen tekemiä muutoksia tai muokkauksia. Mikäli laitetta 
muutetaan tai muokataan ilman lupaa, käyttäjä saattaa menettää oikeuden käyttää tätä 
laitetta. Katso 47 CFR, kohta 15.21.
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Tuotteet, jotka tukevat Wi-Fi 802.11a -standardia (tuotetiedoissa määritetyllä tavalla): 
Yhdysvalloissa laitetta ei saa käyttää ulkona, jos se on kytketty 802.11a Wi-Fi -verkkoon. FCC 
kieltää ulkokäytön, sillä taajuudet 5,15–5,25 GHz voivat aiheuttaa häiriöitä Mobile Satellite 
Services (MSS) -satelliittipalveluille. Tämän taajuusalueen julkiset Wi-Fi-tukiasemat on 
optimoitu sisäkäyttöön.

Ohjelmistoa koskevat ilmoitukset
Ohjelmistoa koskevat ilmoituksetVaroitus käynnistysohjelman avaamisesta tai tuotteen käyttöjärjestelmäohjelmiston 
muuntamisesta: Motorolan suositusten mukaan tuotteen käyttöjärjestelmäohjelmistoa ei saa 
muuttaa. Kiellettyihin muutoksiin kuuluvat käynnistysohjelman avaaminen, laitteen "roottaus" 
eli superkäyttäjän oikeuksien hankkiminen tai jonkun muun kuin Motorolan tai sen 
kumppanien julkaiseman hyväksytyn käyttöjärjestelmän version käyttäminen. Nämä 
muutokset voivat pysyvästi vahingoittaa tuotetta, tehdä tuotteesta vaarallisen ja/tai aiheuttaa 
tuotteen toimintahäiriön. Takuu ei kata tuotetta tai tuotteeseen aiheutuvia vikoja tällaisissa 
tapauksissa.
Tärkeät FCC-tiedot: Tuotteeseen ei saa tehdä tai sallia sen laitteen oikeuksien 
FCC-hyväksyntään vaikuttavia muutoksia. FCC-hyväksyntä perustuu tuotteen 
liikkeellelaskuun, muuntamiseen ja tiedonsiirron ominaisuuksiin, mukaan lukien tehotasot, 
toimintataajuudet ja kaistanleveydet, SAR-tasot, käyttöajanjakso, tiedonsiirtotilat (esim. 
CDMA, GSM) ja tuotteen käyttämiseen tarkoitettu tapa (esim. miten tuotetta pidetään tai 
käytetään kehon läheisyydessä). Näihin tekijöihin tehty muutos mitätöi FCC-hyväksynnän. 
On laitonta käyttää lähetintuotetta ilman voimassa olevaa hyväksyntää.

Sijaintipalvelut
SijaintipalvelutMotorolan mobiilaitteet voivat tarjota tietoja läheisestä sijainnista sovelluksille käyttämällä 
GPS:n, A-GPS:n ja Wi-Fin kaltaisia lähteitä. GPS (maailmanlaajuinen paikantamisjärjestelmä) 
toimii hallituksen hallinnoimien satelliittien avulla. Satelliitteihin tehtävät muutokset 
suoritetaan Yhdysvaltain puolustusministeriön hyväksynnällä ja liittovaltion 
radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation plan) mukaisesti. Nämä muutokset 
voivat vaikuttaa mobiililaitteesi paikannustekniikan toimintaan. A-GPS (avustettu 
maailmanlaajuinen paikantamisjärjestelmä) käyttää langattoman tietoliikenteen operaattorisi 
verkkoa GPS-yhteyden parantamiseen. Yhteysaikamaksuja, tiedonsiirtomaksuja ja/tai muita 
lisämaksuja voidaan soveltaa operaattorin kanssa tekemäsi sopimuksen mukaisesti. Saat 
lisätietoja langattoman tietoliikenteen operaattoriltasi. Mobiililaitteesi voi lisäksi selvittää 
likimääräisen sijainnin Wi-Fi-signaalien avulla käyttämällä avoimia ja tuntemiaan 
Wi-Fi-verkkoja.
Mobiililaitteet siirtävät sijaintitietoja, kun muodostat yhteyden langattomaan verkkoon tai kun 
käytät GPS:n kaltaisia muita paikantamistekniikoita. Jos käytät esimerkiksi ajo-ohjeiden 
kaltaisia sijaintitietoja tarvitsevia sovelluksia, mobiililaitteesi välittää sijaintitiedot näille 
sovelluksille. Nämä sovellukset voivat jakaa sijaintitietoja kolmansille osapuolille, esimerkiksi 
langattoman tietoliikenteen operaattorillesi, sovelluksentarjoajille, Motorolalle ja muille 
kolmannen osapuolen palveluntarjoajille.

Hätäpuhelut
Kun soitat hätäpuhelun, matkapuhelinverkko voi aktivoida puhelimesi AGPS-teknologian ja 
ilmoittaa hätäkeskukseen summittaisen sijaintisi.
AGPS ei välttämättä toimi kaikilla alueilla. Tämän vuoksi:

• kerro sijaintisi hätäkeskukselle niin tarkasti kuin pystyt
• älä sulje puhelinta ennen kuin saat hätäkeskuksesta luvan.

Navigointi
NavigointiJos Motorolan mobiililaitteessasi on navigointiominaisuuksia, huomaa, että karttatiedot, reitit 
ja muut navigointitiedot voivat olla epätarkkoja tai muutoin epätäydellisiä. Joissakin maissa ei 
välttämättä ole saatavilla täydellisiä tietoja. Varmista aina itse katsomalla, että navigointiohjeet 
vastaavat todellista ympäristöäsi. Kiinnitä autolla ajaessasi huomiota ajokeliin, tiesulkuihin, 
liikenteeseen ja muihin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa ajamiseen. Noudata aina 
liikennemerkkejä.

Yksityisyys ja tietoturva
Yksityisyys ja tietoturvaYksityisyys ja tietoturva ovat kaikille mobiililaitteiden käyttäjille tärkeitä seikkoja. Joillakin 
mobiililaitteen ominaisuuksilla voi olla vaikutusta yksityisyyteesi tai tietoturvaasi. Saat 
suojattua tietosi noudattamalla seuraavia suosituksia:

• Valvo laitteen käyttöä: Älä jätä laitettasi paikkoihin, joissa muut voivat päästä käyttämään 
sitä huomaamattasi. Käytä laitteesi suojaus- ja lukitusominaisuuksia aina kun mahdollista.

• Päivitä ohjelmistot: Jos Motorola tai jokin ohjelmisto-/sovellusmyyjä julkaisee 
päivityksen, joka parantaa mobiililaitteesi tietoturvaa, asenna se mahdollisimman pian.

• Turvaa henkilökohtaiset tiedot: Puhelimessasi voi olla henkilökohtaisia tietoja monessa 
paikassa, esimerkiksi SIM-kortilla, muistikortilla ja puhelimen muistissa. Poista tai tyhjennä 
kaikki henkilökohtaiset tiedot, ennen kuin kierrätät tai palautat mobiililaitteesi tai luovutat 
sen käyttöön jollekulle toiselle. Voit ottaa henkilökohtaisista tiedoistasi myös 
varmuuskopion, jotta saat siirrettyä ne toiseen laitteeseen.
Huomautus: Saat lisätietoja tietojen varmuuskopioinnista ja poistamisesta osoitteesta 
www.motorola.com/support

• Online-tilit: Joissakin mobiililaitteissa voidaan käyttää Motorolan online-tilejä. Saat tiliisi 
kirjautumalla lisätietoja tilin hallinnasta sekä turvaominaisuuksista kuten etäpyyhintä ja 
paikannus (jos käytettävissä).

• Sovellukset ja päivitykset: Valitse sovellukset ja päivitykset huolellisesti ja asenna vain 
luotettavista lähteistä. Jotkin sovellukset voivat vaikuttaa epäsuotuisasti mobiililaitteesi 
toimintaan ja/tai käyttää henkilökohtaisia tietojasi, kuten tili-, puhelu- ja sijaintitietoja ja 
verkkoresursseja.

• Langattomat verkot: Kytke Wi-Fi-toiminnallisuuksilla varustetut mobiililaitteet ainoastaan 
luotettaviin Wi-Fi-verkkoihin. Jos käytät laitettasi yhteyspisteenä, käytä verkon suojausta. 
Nämä varotoimenpiteet auttavat estämään laitteen luvatonta käyttöä.
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• Sijaintitiedot: Sijaintiin perustuvaa tekniikkaa, kuten GPS-, AGPS- tai Wi-Fi-yhteyttä, 
käyttävät mobiililaitteet voivat lähettää sijaintitietoja. Katso lisätietoja kohdasta 
Sijaintipalvelut.

• Muut tiedot, joita mobiililaite voi lähettää: Mobiililaitteesi voi lähettää myös testaus- ja 
muita diagnoositietoja (myös paikkapohjaisia) sekä muita ei-henkilökohtaisia tietoja 
Motorolalle tai kolmannen osapuolen palvelimille. Motorola käyttää näitä tietoja 
tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen.

Jos sinulla on kysyttävää mobiililaitteesi käytön vaikutuksista yksityisyyteesi tai tietoturvaasi, 
lähetä Motorolalle sähköpostia osoitteeseen privacy@motorola.com tai ota yhteys 
palveluntarjoajaasi.

Hävittäminen ja kierrätys
Hävittäminen ja kierrätys

Mobiililaitteet ja lisävarusteet
Mobiililaitetta ja sähköisiä lisävarusteita (laturit, kuulokkeet, akut) ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana. Varoitus: älä koskaan polta akkuja erikseen tai 
mobiililaitteen sisällä, koska akut voivat räjähtää. Mobiililaitteet ja sähköiset 
lisävarusteet tulee hävittää paikallisten ja kansallisten kierrätyssäädösten 
mukaisesti. Voit myös palauttaa tarpeettomat Motorola-mobiililaitteet ja sähköiset 
lisävarusteet Motorolan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Lisätietoja hyväksytyistä 
kansallisista kierrätysjärjestelyistä ja Motorolan kierrätystoiminnoista saat osoitteesta 
www.motorola.com/recycling

Pakkaukset ja käyttöoppaat
Tuotepakkaukset ja käyttöoppaat tulee hävittää kansallisten ja paikallisten kierrätyssäädösten 
mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

Ohjelmiston tekijänoikeus
Ohjelmiston tekijänoikeusMotorola-tuotteet voivat sisältää puolijohdemuistiin tai muihin tallennusvälineisiin 
tallennettuja Motorolan tai muiden valmistajien ohjelmistoja, jotka on suojattu 
tekijänoikeuslainsäädännöllä. Yhdysvaltain ja muiden maiden lainsäädäntö pidättää 
Motorolalla ja muilla ohjelmistovalmistajilla tietyt yksinoikeudet tekijänoikeuden piirissä 
oleviin ohjelmistoihin. Näitä ovat muun muassa yksinoikeus levittää ja jäljentää 
tekijänoikeuden piirissä olevia ohjelmistoja. Mitään Motorola-tuotteiden sisältämiä 
tekijänoikeuslainsäädännöllä suojattuja ohjelmistoja ei saa muuttaa, jakaa tai jäljentää, eikä 
niiden valmistustapaa saa selvittää millään tavalla. Tämän lisäksi Motorola-tuotteen ostaminen 
ei anna käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria, rajoittavia tai muita oikeuksia Motorolan tai 
muiden valmistajien tekijänoikeuksiin, patentteihin ja patenttihakemuksiin, vaan ainoastaan 
normaalin oikeuden käyttää tuotetta.

Sisällön tekijänoikeudet
Sisällön tekijänoikeudetTekijänoikeuksien suojaaman aineiston luvaton kopiointi on Yhdysvaltain ja muiden maiden 
tekijänoikeuslainsäädännön vastaista. Tällä laitteella on tarkoitus kopioida yksinomaan 
aineistoa, joka ei ole tekijänoikeuslakien alaista, johon käyttäjällä on tekijänoikeus tai jonka 
kopioimiseen käyttäjällä on valtuutus tai laillinen lupa. Jos et ole varma oikeudestasi jonkin 
aineiston kopiointiin, ota yhteys asianajajaan.

Tietoja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista
Tietoja avoimesta lähdekoodistaJos haluat hankkia kopion jostakin tähän Motorolan mobiililaitteen ohjelmistoon liittyvästä 
lähdekoodista, jonka Motorola on julkaissut yleisesti saataville, pyydä lisäohjeita kirjallisesti 
alla olevasta osoitteesta. Kerro kirjeessäsi laitteen mallinumero ja ohjelmistoversionumero.
MOTOROLA MOBILITY LLC
OSS Management
1000 Enterprise Way
Sunnyvale, CA 94043
USA
Motorolan verkkosivusto opensource.motorola.com (vain englanniksi) sisältää myös 
tietoja siitä, miten Motorola käyttää avointa lähdekoodia.
Motorola on luonut opensource.motorola.com-sivuston portaaliksi, jonka kautta koko 
ohjelmistotuotantoyhteisö voi olla vuorovaikutuksessa.
Jos haluat lisätietoja tässä Motorolan mobiililaitteessa käytettyjen avoimen lähdekoodin 
pakkausten edellyttämistä lisensseistä, hyväksynnöistä ja vaadittavista 
tekijänoikeushuomautuksista, valitse Sovellukset> Asetukset 
> Tietoja puhelimesta > Lakisääteiset tiedot 
> Avoimen lähdekoodin käyttöluvat. Lisäksi tässä Motorola-laitteessa voi olla 
erillisiä sovelluksia, joissa käytetyt avoimen lähdekoodin pakkaukset edellyttävät 
lisähuomautuksia.

Huolto ja korjaukset
Huolto ja korjauksetJos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, autamme mielellämme.
Siirry osoitteeseen www.motorola.com/support ja valitse sopiva asiakaspalvelumuoto. 

Huollon tai muiden tietojen saaminen
  1. Tutustu Motorolan kuluttajasivuston asiakastukiosioon ennen kuin pyydät takuuhuoltoa.
2. Jos Tuote ei edelleenkään toimi, vaikka tukiosion ohjeita on noudatettu, ota yhteys 

Motorolan sivustossa mainittuun Takuunantajaan tai vastaavan alueen toimipaikkaan.
3. Motorolan tai Motorolan valtuuttaman Huoltokeskuksen edustaja määrittää, onko Tuote 

huollettava. Sinua voidaan pyytää lataamaan tai muutoin hankkimaan ja hyväksymään 
Motorolan tai Motorolan valtuuttaman huoltokeskuksen toimittamat ohjelmistopäivitykset. 
Tarvittavien päivitysten lataamisesta mahdollisesti aiheutuvat operaattorimaksut ovat 
sinun vastuullasi. Takuuprosessin ja korjausohjeiden noudattaminen ja mainittujen 
ohjelmistopäivitysten hyväksyminen on edellytys takuun mukaisen lisätuen saannille.
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4. Jos ohjelmistopäivitys ei korjaa ongelmaa, saat ohjeet Tuotteen toimittamiseksi Motorolan 
valtuuttamaan Korjauskeskukseen tai muulle taholle.

5. Kuten sovellettava laki sallii, huollon saamiseksi sinun on liitettävä mukaan: (a) kopio 
kuitista, ostolaskusta tai vastaavasta ostotositteesta; (b) kirjallinen kuvaus ongelmasta; (c) 
mahdollisen palveluntarjoajan nimi; (d) osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jos Tuote ei kuulu 
Motorolan rajoitetun takuun piiriin, Motorola kertoo kuluttajalle Tuotteen huollon 
saatavuuden, hinnan ja muut huoltoon liittyvät ehdot.

Katso huoltoon ja muihin palveluihin liittyviä tietoja Motorolan kuluttajasivuston 
www.motorola.com asiakastukea koskevasta osiosta.

MOTOROLA MOBILITY LLC RAJOITETTU 
MAAILMANLAAJUINEN TAKUU
Takuu

Mitä rajoitettu takuu kattaa?
Motorola Mobility LLC ("Motorola") lupaa alkuperäiselle ostajalle ("Käyttäjälle"), että tämä 
matkapuhelin ja mahdolliset mukana toimitetut lisävarusteet ("Tuotteet") eivät vioitu 
24 kuukauteen ostopäivästä alkaen ("Takuuaika"), mikäli tuotteita on käytetty normaaleihin 
[kuluttaja/loppukäyttäjä] käyttötarkoituksiin ("Rajoitettu takuu"). Tämä rajoitettu takuu kattaa 
vain sellaiset uudet tuotteet, jotka on ostettu Motorolalta tai Motorola-tuotteiden valtuutetulta 
jälleenmyyjältä tai jakelijalta, ja joiden mukana toimitetaan tämä Rajoitettu takuu -asiakirja. 
Tämä rajoitettu takuu on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle käyttäjälle. Tämän 
rajoitetun takuun piiriin kuuluvat korvausvaatimukset voi tehdä vain maassa, jossa tuote on 
ostettu. Jos korjauksen jälkeen takuuaikaa on jäljellä alle 90 päivää, takuuaikaa pidennetään 
niin, että se on voimassa 90 päivää siitä päivämäärästä alkaen, jolloin korjaus on tehty.
TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA ANNETUT LUPAUKSET TARJOTAAN LAILLISTEN 
OIKEUKSIEN LISÄKSI, EIVÄTKÄ NE VÄHENNÄ NIITÄ EIVÄTKÄ MUUTOIN VAIKUTA 
NIIHIN

Miten toimimme, jos käyttäjä tekee rajoitetun takuun piiriin 
kuuluvan korvausvaatimuksen?
Jos käyttäjä tekee asianmukaisen korvausvaatimuksen, Motorola (harkintansa mukaan) joko 
(1) korjaa tuotteen käyttämällä uusia, käytettyjä tai kunnostettuja varaosia; (2) korvaa tuotteen 
uudella tai uudeksi kunnostetulla tuotteella; tai (3) hyvittää asiakkaalle ostohinnan. Kaikista 
hyvitetyistä tai korvatuista tuotteista tulee Motorolan omaisuutta.

Mitä rajoitettu takuu ei kata?
Tämä rajoitettu takuu ei kata seuraavia tapauksia, elleivät ne johdu materiaali- tai 
valmistusvioista:
(a) Akut tai mahdolliset suojaavat pinnoitteet, joiden suorituskyky laskee luonnollisesti ajan 
myötä. 
(b) Kosmeettiset viat, kuten naarmut, kolhut, halkeamat tai muut normaalista käytöstä johtuvat 
kosmeettiset vauriot.

(c) Vahingot, jotka ovat aiheutuneet laitteen käyttämisestä yhdessä muiden kuin Motorolan 
tuotteiden kanssa. Viat tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet laitteen käyttämisestä yhdessä 
muiden kun Motorola-tuotemerkin tai Motorolan sertifioimien tuotteiden, lisävarusteiden tai 
muiden oheislaitteiden ja/tai ohjelmistojen kanssa.
(d) Vahingot, jotka ovat aiheutuneet olosuhteissa, joihin Motorola ei voi vaikuttaa, mukaan 
lukien (i) onnettomuudet, väärinkäyttö; (ii) tuotteen käyttö muutoin kuin tuotteen 
käyttöoppaassa, pikaoppaassa, Online-koulutuksessa ja muissa käyttäjälle annetuissa 
asiakirjoissa määritetyllä tavalla, [mukaan lukien tuotteen käyttö [kaupallisiin] tarkoituksiin]; 
(iii) vääränlainen säilyttäminen (esim. tuotteen altistaminen äärimmäisiin lämpötiloihin), 
väärinkäyttö tai laiminlyönti (esim. rikkoutuneet/vääntyneet/puuttuvat 
pidikkeet/kiinnikkeet/liittimet); iskut (esim. tuotteen pudottaminen) (iv) kosketus nesteisiin, 
veteen, sadeveteen, äärimmäiseen kosteuteen, epätavallisen kovaan hieneritykseen tai 
muihin kosteisiin aineisiin; kosketus hiekkaan, ruokaan, likaan tai vastaaviin aineisiin (ei koske 
tuotteita, joita myydään näitä aineita kestävänä – ainoastaan kuitenkin siinä määrin, että 
vahinko ei johdu puhelimen suojaavien elementtien vääränlaisesta suojauksesta tai tuotteen 
altistamisesta olosuhteille, jotka ovat tuotteen määritysten tai rajoitusten ulkopuolella); tai (v) 
tulva, tulipalo, maanjäristys, tornado tai muut luonnonilmiöt, joihin Motorola ei voi vaikuttaa.   
(e) Valtuuttamaton huolto.  Viat ja vahingot, jotka ovat aiheutuneet jonkun muun kuin 
Motorolan tai sen valtuuttamien huoltokeskusten tekemästä huollosta, testauksesta, säädöstä, 
asennuksesta, ylläpidosta, muuntamisesta tai minkäänlaisesta muokkauksesta. 
(f) Tuotteet, joita on muutettu jollakin tavalla ilman Motorolan myöntämää kirjallista lupaa. 
Tämä koskee (i) poistettuja tai muutettuja tai sarjanumeroita, päivämäärätunnisteita ja muita 
valmistajan tunnuksia; (ii) vääriä tai kopioituja sarjanumeroita; (iii) rikottuja sinettejä tai muita 
todisteita luvattomasta käsittelystä; tai (iv) tuotteita, joita on muutettu tai joita on 
todistettavasti yritetty muuttaa.  
TÄRKEÄÄ: TUOTTEEN KÄYTTÖ ON LAITONTA, JOS SE EI ENÄÄ OLE NIIDEN 
HALLITUKSEN MYÖNTÄMIEN KÄYTTÖLUPIEN MUKAINEN, JOTKA EDELSIVÄT SEN 
JULKAISUA. TÄMÄN VUOKSI KÄYTTÄJÄ EI SAA TEHDÄ TUOTTEISIIN MUUTOKSIA, 
JOTKA VAIKUTTAVAT SEN LIIKKEELLELASKUUN TAI TIEDONSIIRRON OMINAISUUKSIIN, 
MUKAAN LUKIEN TEHOTASOT, TOIMINTATAAJUUDET JA KAISTANLEVEYDET, 
SAR-TASOT, KÄYTTÖAJANJAKSO, TIEDONSIIRTOTILAT JA TUOTTEEN KÄYTTÄMISEEN 
TARKOITETTU TAPA.
(g) Yleinen kuluminen, joka aiheutuu tuotteen tavallisesta käytöstä. 
(h) Viat, vauriot ja tuotteen toimimattomuus, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen 
viestintäpalvelusta tai verkosta, jonka tilaat tai jota käytät laitteella.
(i) Ohjelmisto.
SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI SALLII, MOTOROLA EI ANNA MINKÄÄNLAISIA 
TUOTTEITA KOSKEVIA TAKUITA TAI SIIHEN VIITTAAVIA LUPAUKSIA, NIMENOMAISIA TAI 
OLETETTUJA. MOTOROLA EI TAKAA, ETTÄ TUOTTEET OVAT ASIAKKAAN ODOTUSTEN 
MUKAISIA, ETTÄ NE TOIMIVAT YHDESSÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN LAITTEISTOJEN, 
OHJELMISTOJEN TAI PALVELUJEN KANSSA, ETTÄ NE TOIMIVAT KESKEYTYTKSETTÄ 
TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ NIIDEN KÄYTTÖ VOI JOHTAA TIETOJEN HÄVIÄMISEEN.
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Paluu Seuraava

Valikko Lisää

Turvaohjeet ja oikeudelliset tiedot

KÄYTTÄJÄN ON HUOMIOITAVA, ETTÄ MIKÄÄN JÄLLEENMYYJÄ TAI MUU KOLMANNEN 
OSAPUOLEN EDUSTAJA EI OLE VALTUUTETTU EDUSTAMAAN MOTOROLAA TAI 
MUUTTAMAAN TÄTÄ RAJOITETTUA TAKUUTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI SALLII, MOTOROLA NIMENOMAISESTI 
SANOUTUU IRTI KAIKISTA LAILLISISTA JA OLETETUISTA TAKUISTA, JOTKA MUUTOIN 
OVAT VOIMASSA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI SALLII, MOTOROLA EI OLE VASTUUSSA 
SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN 
OIKEUSTEORIAAN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI) PERUSTUEN TUOTTEEN 
HANKINTAHINTAA SUUREMMISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN EPÄSUORISTA, 
VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TUOTON TAI 
LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ TAI 
KESKEYTYMISESTÄ, TILAISUUKSIEN MENETYKSESTÄ, GOODWILL-ARVON 
MENETYKSESTÄ, MAINEEN MENETYKSESTÄ, TIETOJEN, DATAN, OHJELMISTOJEN TAI 
SOVELLUSTEN MENETYKSESTÄ TAI VIOITTUMISESTA (MUKAAN LUKIEN 
MOTOROLA-TUOTTEISIIN TALLENNETTUJEN TAI NIILLÄ KÄYTETTÄVIEN TIETOJEN, 
DATAN, OHJELMISTOJEN TAI SOVELLUSTEN PALAUTUKSESTA, OHJELMOINNISTA TAI 
JÄLJENTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET), TAI MUISTA TALOUDELLISISTA 
MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TUOTTEIDEN KÄYTETTÄVYYDESTÄ TAI 
KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN.  TEKEMÄLLÄ TÄMÄN 
RAJOITETUN TAKUUN PIIRIIN KUULUVAN KORVAUSVAATIMUKSEN KÄYTTÄJÄ 
MYÖNTÄÄ YMMÄRTÄVÄNSÄ TÄMÄN.

TIETYILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA ON KIELLETTY TIETTYJEN VAHINKOJEN RAJOITUS 
TAI POISSULKEMINEN, JOTEN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ 
RAJOITA KÄYTTÄJÄN LAINMUKAISIA OIKEUKSIA MOTOROLAA VASTAAN. TÄLLÄ 
TAKUULLA ASIAKKAALLE MYÖNNETÄÄN TIETYT LAINMUKAISET OIKEUDET. SEN 
LISÄKSI ASIAKKAALLA VOI OLLA MUITA LAINKÄYTTÖALUEKOHTAISIA OIKEUKSIA. TÄMÄ 
RAJOITETTU TAKUU EI PYRI POISTAMAAN NÄITÄ OIKEUKSIA, ELLEI SOVELLETTAVA 
LAKI SALLI KÄYTTÄJÄN SANOUTUA IRTI NÄISTÄ OIKEUKSISTA.

Tuotteeni on viallinen. Mitä minun pitäisi tehdä?
1 Tee vianmääritys Motorolan asiakaspalvelusivuston osoitteessa www.motorola.com.
2 Jos tuote ei toimi kunnolla toimittuasi sivuston vianmääritysohjeiden mukaisesti, ota 

yhteyttä Motorolaan. Yhteystiedot ovat asiakaspalvelun tukisivustossa 
www.motorola.com/support.

3 Jos tuote on rajoitetun takuun alainen, käyttäjän on ehkä ladattava tai muutoin hankittava 
ja hyväksyttävä ohjelmistopäivitykset. Käyttäjä on vastuussa latauksista johtuvista 
mahdollisista kolmannen osapuolen tiedonsiirtomaksuista. 

Ennen kuin voimme tarjota mahdollista lisätukea tämän rajoitetun takuun puitteissa, 
käyttäjän on ensin noudatettava takuuprosesseja (1), (2) ja (3), korjausohjeita sekä 
hyväksyttävä mahdolliset ohjelmistopäivitykset.

4 Jos ohjelmiston päivittäminen ei korjaa ongelmaa, käyttäjä saa tuotteen lähettämisohjeet 
tuotteen arviointia varten. Yleensä tarvitsemme seuraavat asiakirjat: (i) ostotosite; (ii) 
kirjallinen kuvaus ongelmasta; (iii) matkapuhelinverkon palveluntarjoajan nimi 
(sovellettavin osin); (iv) käyttäjän osoite ja puhelinnumero.  Käytämme näitä tietoja 
ainoastaan käsitellessämme tämän rajoitetun takuun piirissä tehtyä korvausvaatimusta.

5 Jos rajoitettu takuu ei kata tuotetta (eikä käyttäjällä ole muita lainmukaisia oikeuksia 
asuinpaikassa), Motorola ilmoittaa kuluttajalle tuotteen huollon saatavuuden, hinnan ja 
muut huoltoon liittyvät ehdot.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
Tekijänoikeudet ja tavaramerkitMotorola Mobility LLC
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
www.motorola.com
1 800 734 5870 (Yhdysvallat)
Jotkin ominaisuudet, palvelut ja sovellukset ovat verkkokohtaisia, eivätkä ne välttämättä ole 
käytettävissä kaikilla alueilla. Ne voivat myös olla lisäkäyttöehtojen ja/tai lisämaksujen alaisia. 
Saat lisätietoja operaattoriltasi.
Kaikki ominaisuudet, toiminnot ja tuotteen muut määritykset sekä tämän käyttöoppaan tiedot 
perustuvat viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin, ja niiden oletetaan olevan ajan tasalla 
painatushetkellä. Motorola pidättää oikeuden tietojen tai ominaisuuksien muuttamiseen 
ilman erillistä ilmoitusta tai muita velvoitteita.
Huomautus: Tämän oppaan kuvat ovat vain esimerkkejä.
MOTOROLA ja tyylitelty M-logo ovat Motorola Trademark Holdings, LLC:n tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Android, Google ja muut tavaramerkit ovat Google Inc.:n 
omaisuutta. Android-robotti on Googlen luoma ja jakama toisinnettu tai muokattu teos, jota 
käytetään Creative Commons 3.0 Attribution -lisenssin ehtojen mukaisesti. Kaikki muut tuote- 
ja palvelunimet ovat omistajiensa omaisuutta.
© 2014 Motorola Mobility LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.
Varoitus: Motorola ei vastaa lähetin-vastaanottimeen tehdyistä muutoksista tai 
muokkauksista.
Tuotetunnus: Moto X (malli XT1092)
Oppaan numero: 68017758012-A
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