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Märkus Tõstab esile tähtsa info ja näpunäited ning annab lisateavet.

Hoiatus

Tähistab võimalikke tekkivaid probleeme, nagu seadme 

kahjustused või andmekadu, kui ei pöörata piisavat 

tähelepanu.

Eessõna
See juhend on mõeldud telefonidele süsteemiga EMUI 3.1.

Kõik pildid ja joonised on vaid illustratiivsed ning võivad lõpptootest erineda.

Selles juhendis kirjeldatud funktsioonid ei pruugi olla saadaval kõigi telefonide ega 

operaatoritega seoses kohaliku teenusepakkuja eeskirjadega.

Sümbolid ja tähendused

Lisateave

Võite lugeda oma telefoniga kaasas olevat kiirjuhendit.

Avage HiCare, et lugeda kasutusjuhendit ja teavet hoolduse kohta või saada abi 

võrgufoorumist.

Minge aadressile http://www.hihonor.com, et laadida alla tootejuhendeid (sh 

ohutusteave), lugeda KKK-sid ja lugeda privaatsuspoliitikat.

Avage Seaded > Telefoni kohta > Juriidiline teave, et lugeda olulist õigusteavet.

Külastage veebislehte http://www.hihonor.com, et saada kõige ajakohasemat 

kontaktteavet oma riigi või piirkonna kohta.
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Esiletõstud

Nutiklahv

Telefoni vasakul poolel asuv nutiklahv on multifunktsionaalne klahv. Erinevad nutiklahvi 

kasutamisliigutused käivitavad erinevad funktsioonid. Nupp täielikult kohandatav, 

mistõttu võite määrata iga liigutuse toime. 

Nutiklahvi kohandamiseks avage Seaded > Nutiklahv.

Hääläratus

Kui te ei leia oma telefoni, ehkki teate, et see on lähedal, või teie käed on kinni, kui peate 

kellelegi helistama, kasutage telefoni leidmiseks ja helistamiseks hääläratust.
 

See funktsioon ei pruugi kõigil telefonidel saadaval olla.

Telefoni äratamine ja helistamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Hääläratus.

3 Puudutage lülitit Hääläratus, et lubada hääläratus.

4 Järgige ekraanijuhiseid, et määrata äratuse võtmesõna.

5 Öelge võtmesõna, et äratada telefon ja kasutada häälvalimist.

Telefoni äratamine ja leidmine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Hääläratus.

3 Puudutage lülitit Hääläratus, et lubada hääläratus.

4 Järgige ekraanijuhiseid, et määrata äratuse võtmesõna.

5 Öelge võtmesõna ja küsige telefonilt ta asukohta. Telefon avaldab oma asukoha.
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Esiletõstud
Uued kaamerarežiimid

Eesmine välk

Eesmine välk tasakaalustab tumedaid stseene ja valgustab objektide tausta paremate 

valgustustingimuste saamiseks.

1 Puudutage avakuval Kaamera.

2 Esikaamerale ümberlülitumiseks puudutage .

3 Eesmine välgu sisselülitamiseks puudutage  > .

4 Jäädvustamise alustamiseks puudutage .

Aegluup

Aegluubirežiim võimaldab salvestada kiiresti muutuvaid stseene ja taasesitada neid 

aeglase kiirusega, imiteerides aja aeglustunud voolamist. 

1 Puudutage avakuval Kaamera.

2 Nipsake vasakule või paremale, et valida Video.

3 Puudutage valikut  > Aeg luubis.

4 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .

5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage .
 

Videosalvestuse taaesitamisel puudutage peatamiseks ning lohistage aegluubis 

taasesituse ajavahemiku seadistamiseks otsinguriba.

Täiuslik selfi

Tehes fotosid režiimis Kaunis, saate määrata kohandatud ilusätteid näo täiustamiseks ja 

kaunistavateks efektideks.

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Puudutage valikut  >  > Täiuslik selfi.

3 Aktiveerige Täiuslik selfi.
3



Esiletõstud
4 Puudutage valikut Täiuslik selfi ja tehke kolm autoportreed.
 

Saate kaamerasätete kuval puudutada valikut Täiuslik selfi > Muuda isiklikku teavet, 

et värskendada oma isiklikku teavet.

5 Kohandage kuval Iluefektide seadmine oma ilusätteid ja puudutage valikut .

6 Režiimis Kaunis puudutage fotode tegemiseks valikut .

Valgusmaalimise režiim

Jäädvustage valgusjälgi, kasutades aeglasi katikukiirusi.

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Puudutage valikut Valgusmaalimine ja valige eelseadistatud efekt.

3 Jäädvustamise alustamiseks puudutage valikut . Kui soovitud säriaeg on 

saavutatud, puudutage võtte lõpetamiseks valikut .

Intervallfotorežiim

Kasutage seda režiimi, et luua kiirendatud video aeglaselt muutuvast stseenist, nagu 

päikeseloojang või -tõus.

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Nipsake vasakule või paremale, et valida  > Ajaline kestus.

3 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .

4 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut . Hõivatud video taasesitatakse 

kiirendatult.

LINK+

Kui lubate teenuse LINK+, jälgib telefon saadaval olevate võrkude kvaliteeti ja lülitub 

automaatselt parima signaali ning kiirusega võrgule.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded ja avage vahekaart Kõik.

2 Valikus TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD puudutage valikut Rohkem.

3 Puudutage valikut LINK+ > Wi-Fi+ > Teenuse Wi-Fi+ sätted.

4 Lülitage sisse Wi-Fi+.
4



Esiletõstud
Pöidlarežiim

Pöidlarežiim teeb suurte ekraanidega telefonide kasutamise lihtsamaks ja võimaldab 

sõpradega kiiresti QR-kontaktikaarte jagada.

Paigutus ühele käele

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Ühe käe kasutajaliides > Paigutus ühele käele.

3 Aktiveerige Paigutus ühele käele. Seejärel saate virtuaalse navigeerimisriba mis tahes 

küljele nipsata, et muuta kuva paigutust ja tuua kõik käeulatusse.

Klaviatuuri nihutamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Ühe käe kasutajaliides > Klaviatuuri nihutamine.

3 Aktiveerige Klaviatuuri nihutamine. Seejärel saate puudutada kuva mis tahes ääres 

olevat noolt, et liigutada klaviatuur, numbrivalija või kõneaegne menüü kuvaserva 

käeulatusse.
5



Esiletõstud
Kuva ülesliigutamine

Kui te ei ulatu kontakti-, numbrivalija-, sõnumside- või meilikuval ekraani ülaservas 

olevate elementideni, puudutage ekraani ülemist poolt ja lohistage alla ning vabastage 

(pärast 1 sekundit), et nihutada kogu liides alla pöidlale lähemale.

Lohistage numbrivalija-, kontakti- või sõmumsidekuval alla ja vabastage, et kuvada oma 

isiklikku QR-koodi. Teie sõbrad saavad seda skannida, et kiirelt teie telefoninumber 

hankida.

Sõrmejälje ID

Kasutage sõrmejälge ekraani avamiseks lukustusest või olulise või privaatse teabe 

krüptimiseks. See funktsioon on saadaval vaid sõrmejäljeanduriga telefonidel.

Sõrmejälje registreerimine

Kasutage sõrmejälge ekraani avamiseks lukustusest või krüptitud andmete vaatamiseks. 

Teie privaatsuse paremaks kaitsmiseks saate sõrmejäljega ekraani lukustusest avamise 

funktsiooni kasutada vaid siis, kui lukustusest avamise meetodiks on määratud PIN-kood 

või Parool.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Sõrmejälje ID.

3 Puudutage valikut Sõrmejälgede haldus.

4 Valige PIN-kood või Parool ja järgige ekraanijuhiseid, et määrata parool.

5 Sõrmejälje registreerimiseks täitke ekraanil kuvatavad juhised. Seejärel saate oma 

sõrmejäljega avada ekraani lukustusest.
6



Esiletõstud
Seifi lukustusest avamine sõrmejäljega

Pärast seda, kui olete lubanud valiku Turvaline jaotises Failid ja seadnud salasõna, 

palutakse teil lubada sõrmejäljega avamine. Seifile juurdepääsu saamiseks sõrmejälge 

kasutades puudutage valikut Seosta. Kui jätate selle sammu vahele, saate funktsiooni 

edaspidi lubada järgmiselt.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Sõrmejälje ID.

3 Puudutage nuppu Sõrmejälgede haldus ja täitke salasõna sisestamiseks ekraanil 

kuvatavad juhised.

4 Puudutage valikut Juurdepääs seifile ja järgige ekraanijuhiseid, et sisestada seifi 

parool. Seejärel saate oma sõrmejälje kasutades seifile ligi pääseda.

Seif

Seif aitab kaitsta olulisi faile ja kaitseb teie privaatsust.

Seifi lubamine

1 Puudutage avakuval valikut Failid.

2 Olles üksuses Kategooriad või Sisemine puudutage valikut Turvaline.

3 Puudutage valikut Luba.

4 Järgige ekraanijuhiseid, et sisestada oma parool, määrake turvaküsimus ja puudutage 

valikut Valmis.

Failide lisamine seifi

1 Puudutage avakuval valikut Failid.

2 Olles üksuses Kategooriad või Sisemine puudutage valikut Turvaline.

3 Sisestage parool ja puudutage valikut Valmis.

4 Puudutage valikut Lisa.

5 Järgige ekraanijuhiseid ja valige failid, mida soovite seifi lisada.

6 Puudutage valikut LISA, et lisada valitud failid seifi.
7
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Alustamine
17

 

Ärge blokeerige piirkonda ümber keskkonna valgusanduri ja lähedusanduri. Kui 

kinnitate ekraanile kaitsekile, siis veenduge, et see ei blokeeriks andurit. 

NupudNavigeerimisriba

Ekraani lukustamine ja avamine

Ekraani lukustamine

• 1. meetod: vajutage toitenuppu, et ekraan käsitsi lukustada.

• 2. meetod: pärast kindlaks määratud kestusega jõudeolekut lukustub ekraan 

automaatselt.

Kahe värvitemperatuuriga välk 18 Peakomplekti pistik

19
Vähendatud müratasemega 

mikrofon

Tagasi
Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks või hetkel avatud 

rakendusest väljumiseks.

Kodu Puudutage avakuvale naasmiseks.

Hiljutine Puudutage hiljuti kasutatud rakenduste loendi kuvamiseks.
9



Alustamine
Ekraani lukustuse avamine

Kui ekraan on väljas, vajutage selle sisselülitamiseks toitenuppu. Ekraani avamiseks 

libistage sõrme mis tahes suunas.

Kahe SIM-i seaded
 

See funktsioon kehtib vaid kahe SIM-iga telefonidele.

SIM-kaardi lubamine või keelamine

Saate lubada ühe või mõlemad SIM-kaardid. Kui keelate SIM-kaardi, ei saa te seda 

kasutada väljahelistamiseks ega kõnede vastuvõtmiseks, tekstisõnumite saatmiseks ega 

internetti pääsemiseks.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Kahe kaardipesa haldus.

3 Puudutage lülitit valiku Kaart 1 või Kaart 2 kõrval, et lubada või keelata SIM-kaart.
 

Kuvatavad sätted võivad operaatorist või telefonimudelist olenevalt erineda.
10



Alustamine
Vaikimisi SIM-kaardi määramine andmeteenusteks

Saate määrata vaikimisi SIM-kaardi andmeteenusteks.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Kahe kaardipesa haldus.

3 Puudutage valikut Kaart 1 või Kaart 2 valiku Mobiilse andmeside võrk vaiki... kõrval.
 

Seda funktsiooni ei pruugi mõned operaatorid toetada.

Vaikimisi SIM-kaardi määramine helistamiseks ja 

sõnumivahetuseks

Saate määrata vaikimisi SIM-kaardi helistamiseks või sõnumsideks.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Kahe kaardipesa haldus.

3 Puudutage valikut Kaart 1 või Kaart 2 valiku Vaikekõned/-sõnumid kõrval.
 

Seda funktsiooni ei pruugi mõned operaatorid toetada.

Ühendamine Wi-Fi-võrguga

1 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.

2 Puudutage ja hoidke valikus Otseteed valikut , et siseneda Wi-Fi sätetesse.

3 Lülitage Wi-Fi sisse. Telefon otsib seejärel saadaval olevaid Wi-Fi-võrke ja kuvab nende 

loendit ekraanil.

4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua. Kui Wi-Fi-võrk on krüptitud, 

sisestage küsimise korral parool.

Mobiilse andmeside sisselülitamine

1 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.

2 Valikus Otseteed puudutage valikut , et lubada mobiilne andmeside.
 

Kui teil pole internetipääsu vaja, keelake mobiilne andmeside, et säästa akuenergiat 

ja vähendada andmekasutust.
11



Alustamine
Fotod
Lugege, hallake ja edastage telefonimälus olevaid 

multimeediumfaile. Lähemalt vt: Ühendamine pildiedastusrežiimis.

Failid

Lugege, hallake ja edastage faile, mis asuvad teie telefoni 

mäluseadmes. Lähemalt vt: Ühendamine meediumi 

edastusrežiimis.

USB-draiv

Kui paigaldatud on microSD-kaart, võite kasutada telefoni USB-

mäluseadmena, lugeda andmeid microSD-kaardil ja edastada 

andmeid arvutisse ning arvutist. Lähemalt vt: Ühendamine USB-

mäluseadme režiimis.

Telefoni ühendamine arvutiga

Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage USB-kaablit. Järgige ekraanijuhiseid ja valige 

ühendusviis, et edastada fotosid, videoid, muusikapalu ning muid faile telefonist 

arvutisse ja vastupidi.

Kontaktide importimine vanast telefonist

Võite vanast telefonist kontakte importida ükskõik millisel alltoodud viisil.

SIM-kaart
Kopeerige kontaktid oma SIM-kaardilt uude telefoni. Lähemalt vt: 

Kontaktide importimine SIM-kaardilt.

Mäluseade

Kui teie vanal telefonil on microSD-kaardi pesa, saate eksportida 

kontaktid vanast telefonist vCard-failina microSD-kaardile ja 

importida need seejärel uude telefoni. Lähemalt vt: Kontaktide 

importimine mäluseadmest.

Bluetooth

Lubage Bluetooth nii vanal kui ka uuel telefonil ja importige 

kontaktid Bluetoothi kasutades. Lähemalt vt: Kontaktide 

importimine Bluetooth-seadmest.

Varundus
Kui teie vana telefon toetab varundamist, varundage kontaktid ja 

taastage need uues telefonis. Lähemalt vt: Varundus.

Arvuti

Sünkroonige vana telefoni kontaktid arvutiga ja kasutage arvutis 

telefonihalduse tarkvara, nagu HiSuite, et sünkroonida need uue 

telefoniga.
12



Alustamine
Puuteekraani žestid

Muud kontod

•Installige suhtlusvõrgustikurakendusi ja sünkroonige kontaktid 

oma suhtlusvõrgustikukontodelt.

•Logige sisse oma Exchange'i kontole ja sünkroonige kontaktid.

Puudutamine: puudutage elementi üks kord. Näiteks 

puudutage suvandi kinnitamiseks või rakenduse 

avamiseks.

Allavajutatuna hoidmine: puudutage ja hoidke 

sõrmega ekraani vähemalt 2 sekundit allavajutatuna. 

Näiteks puudutage ja hoidke tühja ala avakuval, et 

siseneda redigeerimisrežiimi.

Nipsamine. liigutage oma sõrme vertikaalselt või 

horisontaalselt üle ekraani. Näiteks võite 

teavituspaneelil valiku Teavitused all nipsata vasakule 

või paremale, et eemaldada teavitus. Nipsake 

horisontaalselt või vertikaalselt, et vahetada 

avakuvasid, kerida dokumenti jms.
13



Alustamine
Lohistamine: hoidke element allavajutatuna ning 

lohistage see soovitud asukohta. Näiteks saate sel viisil 

rakendusi ja vidinaid avakuval ümber korraldada.

Kahe sõrme lahku libistamine. Libistage ekraanil 

kaht sõrme lahku. Näiteks libistage kaht sõrme lahku, 

et pildile või veebilehele sisse suumida.

Kahe sõrme kokku surumine. Suruge ekraanil kaht 

sõrme kokku. Näiteks suruge kaht sõrme kokku, et 

pildilt või veebilehelt välja suumida.

Kolme sõrme kokkusurumine: suruge avakuval kolm 

sõrme kokku, et kuvada pisipildid.
14



Alustamine
Liikumise juhtimine

Liigutustega juhtimine võimaldab telefoni lihtsate liigutuste ja žestidega juhtida. Näiteks 

saate telefoni vaigistada selle ümber pöörates või vastata kiiresti kõnedele või teha 

kõnesid telefoni kõrva juurde tõstes.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Liikumisega juhtimine.

3 Valige kuval Liikumisega juhtimine suvand ja valige liigutus selle lubamiseks.

• Ümberpööramine: lülitage telefon hääletuks ja peatage sissetulevate kõnede, 

alarmide ja taimerite värinad.

• Võtke kätte. Tõstke telefon üles, et vähendada sissetulevate kõnede, alarmide ja 

taimerite helinate helitugevust.

• Tõstke. Vastake sissetulevale kõnele, tõstes telefoni kõrva juurde. Samamoodi võite 

kõne või kontakti üksikasjade kuvalt tõsta telefoni kõrva juurde, et helistada 

vastavale numbrile.
15



Alustamine
• Raputa: puudutage ja hoidke tühja ala avakuval, et siseneda redigeerimisrežiimi. 

Raputage telefoni ikoonide korrastamiseks.

• Kalluta. Avakuva redigeerimisrežiimis puudutage ja hoidke ikooni või vidinat ning 

kallutage telefoni vasakule või paremale, et liigutada ikoon või vidin järgmisele 

kuvale.

Olekuikoonid

Olekuikoonid võivad piirkonniti või operaatoriti erineda.

Signaali tugevus Signaal puudub

GPRS-võrgu ühendus 3G-võrgu ühendus

EDGE-võrgu ühendus
Kiire pakettpöördusega (HSPA) 

võrk ühendatud

Kiire pakettpöörduse 

arendusega (HSPA+) võrk 

ühendatud

LTE-võrgu ühendus

Rändlus Lennukirežiim sees

Asukoha andmete 

vastuvõtmine GPS-ilt
Bluetooth sees
16



Alustamine
Navigeerimisriba sätted

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Navigeerimisriba.

3 Valige üks virtuaalsetest navigeerimisribadest oma navigeerimisriba kohandamiseks. 

Kui valite navigeerimisriba, millel on ikoon , võite kiireks teavituspaneeli avamiseks 

puudutada ikooni .

Vaikne režiim on sisse lülitatud Vibratsioon lubatud

Laadimine Märguanded lubatud

Aku on tühi Aku täis

Vastamata kõned Toimub kõne

Uued e-kirjad Uued sõnumid

Sisestusmeetodi valimine Uus kõnepost

Ühendatud Wi-Fi-võrguga Wi-Fi-võrk saadaval

Andmete allalaadimine Andmete üleslaadimine

Tulevased sündmused Telefonimälu täis

Sisselogimise või sünkroonimise 

tõrge
SIM-kaarti ei leitud

Sünkroonimine nurjus Andmete sünkroonimine

Rohkem teavitusi
Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht 

sees

Peakomplekt ühendatud Ühendatud VPN-iga

USB-lõastamine sees USB-silumisrežiim lubatud
17



Alustamine
1

2

3

4

5

1
Olekuriba: kuvab teavitusi ja ikoone. Nipsake olekuribalt alla, et avada 

teavituspaneel.

2 Kuvapiirkond: kuvab rakenduste ikoone, kaustu ja vidinaid.

3 Kuva asukoha indikaator: teavitab, millist avakuva kuvatakse.

4 Dokk: kuvab sagedamini kasutatavaid rakendusi.

5
Navigeerimisriba: kuvab virtuaalseid klahve (kehtib vaid virtuaalsete 

navigeerimisklahvidega telefonidele).

Avakuva

Avakuvadelt leiate oma lemmikvidinad ja kõik rakendused. Jätsime ära rakenduste loendi, 

et teil oleks rakendustele mugavam ja kiirem juurdepääs.
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Alustamine
Avakuvade vahetamine

Nipsake vasakule või paremale, et vaadata laiendatud avakuva. Puudutage valikut 

Avakuva, et naasta vaikeavakuvale.

Nipsake vasakule või paremale, et vaadata kõiki avakuvasid. 

Ekraani automaatne pööramine

Kui keerate oma telefoni veebilehte sirvides või fotot vaadates, vahetub ekraani suund 

automaatselt kas rõht- või püstpaigutusele. See funktsioon võimaldab teil nautida 

kallutusega juhitavaid rakendusi, nagu rallimänge.

1 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.

2 Valikus Otseteed valige Autom. pööramine, et lubada või keelata ekraani pööramine.

Rakenduste ja vidinate korraldamine avakuval

Järgmised toimingud võimaldavad teil organiseerida rakendusi, vidinaid või kaustu.

• Vidina lisamine. Suruge avakuval kaht sõrme kokku, et siseneda avakuva 

redigeerimise režiimi. Puudutage valikut Vidinad ja valige vidin. Vidin lisatakse 

avakuva tühja piirkonda.
 

Vidina lisamiseks peab avakuval olema piisavalt ruumi. Kui ruumi pole piisavalt, lisage 

uus avakuva või vabastage käesoleval avakuval ruumi.

• Rakenduse või vidina teisaldamine. Puudutage ja hoidke avakuval rakenduseikooni 

või vidinat, kuni telefon väriseb. Seejärel saate rakenduseikooni või vidina soovitud 

kohta lohistada.
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Alustamine
• Rakenduse või vidina kustutamine. Avakuval hoidke ja puudutage rakenduse ikooni 

või vidinat, mida soovite kustutada, kuni kuvatakse . Lohistage soovimatu 

rakenduse ikoon või vidin ikoonile .

• Kausta loomine. Lohistage avakuval üks ikoon teise ikooni peale, et luua mõlemat 

rakendust sisaldav kaust. Kausta ümbernimetamiseks avage kaust ning puudutage ja 

hoidke kausta nime.

• Rakenduseikoonide peitmine. Asetage kaks sõrme avakuvale libistage neid lahku. 

Puudutage valikut , valige peidetavad rakenduseikoonid ja puudutage valikut OK. 

Pärast peitmist ei kuvata avakuval rakendusi.

Avakuvade haldamine

Suruge arvakuval kolm sõrme kokku, et kuvada avakuva pisipildid.

• Vaikeavakuva määramine. Puudutage valikut ekraani allääres, et määrata 

käesolev avakuva vaikeavakuvaks.

• Avakuva teisaldamine. Puudutage ja hoidke avakuva, kuni telefon vibreerib. 

Lohistage avakuvasid nende asukohtade korrigeerimiseks.

• Avakuva lisamine. Avakuva lisamiseks puudutage valikut .

• Avakuva kustutamine. Puudutage ikooni , et kustutada tühi avakuva.
20



Alustamine
Teavitused

Olekunäidik

Telefoni olekuindikaator teavitab järgmistest olekutest.

• Vilkuv punane tuli: aku laetuse tase on madal.

• Pidev punane tuli (laadimise ajal): aku laetuse tase on madal.

• Pidev kollane tuli (laadimise ajal): aku laetuse tase on keskmine.

• Pidev roheline (laadimisel ajal): aku on peaaegu täis või juba täis.

• Vilkuv roheline: esineb lugemata sõnumeid või teavitusi.

1
Puudutage, et vaadata teavituse üksikasju ja nipsake üle teavituse 

vasakule või paremale, et see eemaldada.

2 Kõigi teavituste eemaldamine.

3 Ekraani automaatse heleduse lubamine või keelamine.

4 Puudutage otsetee-lüliteid, et funktsioone lubada või keelata.

Teavituspaneel

Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Nipsake vasakule või paremale, et 

vahetada teavituste ja otseteede vahekaartide vahel.
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Alustamine
Juurdepääs rakendustele

Rakenduste avamine ja nende vahel vahetamine

Puudutage avakuval ikooni, et avada vastav rakendus.

Ümberlülitumiseks teisele rakendusele puudutage avakuvale naasmiseks valikut 

Avakuva ning puudutage selle rakenduse ikooni, mida soovite avada.
 

Kui olete oma telefoni palju rakendusi installinud ega leia avakuvalt kiiresti soovitud 

rakendust, siis nipsake ekraani ülemisest äärest alla ja otsige rakendust otsinguriba 

kaudu.

Viimati kasutatud rakenduste vaatamine

Puudutage nuppu Hiljutine, et kuvada hiljuti kasutatud rakenduste loend. Seejärel 

saate teha järgmist.

• Puudutada pisipilti, et avada vastav rakendus.

• Nipsata vasakule või paremale, et vaadata hiljuti kasutatud rakendusi.

• Nipsata pisipildil üles, et sulgeda vastav rakendus.

• Nipsata pisipildil alla, et kuvada pisipildi kohal ja lukustada vastav rakendus. 

Nipsake pisipildil uuesti alla, et rakendus lukustusest avada.

• Nipsata ekraani alläärest üles, kuni kuvatakse ikooni , et sulgeda kõik rakendused 

loendis. Lukustatud rakendusi ei suleta.
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Alustamine
Telefoni isikupärastamine

Avakuva stiili muutmine

Saate valida standardse ja lihtsa avakuva vahel, nagu soovite.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Avakuva stiil.

3 Valige Lihtne ja puudutage valikut .
 

Puudutage valikut Taval. avaleht, et vahetada lihtsalt avakuvalt ümber standardsele 

avakuvale.

Teema muutmine

1 Puudutage avakuval valikut Teemad.

2 Saate teha järgmist.

• Valida teema.

• Puudutada valikut ja kohandada teema stiili, taustapilti, fonti jms.

3 Puudutage valikut .

Taustapildi vahetamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Üldine puudutage valikut Taustapilt.

3 Kuval Taustapildid saate teha järgmist.

• Puudutage valikut Lukustuskuva taustapilt, et määrata lukustuskuva taustapilt.

• Puudutage valikut Avakuva taustapilt, et määrata avakuva taustapilt.

• Puudutage lülitit Raputage muutmiseks, et avakuva taustapilt vahetuks, kui te 

raputate telefoni.

• Puudutage lülitit Juhuslik muutmine, et avakuva taustapilt vahetuks regulaarsete 

intervallide tagant.
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Alustamine
Helina muutmine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Üldine puudutage valikut Heli.

3 Puudutage valikut Kaardi 1 telefonihelin või Kaardi 2 telefonihelin ja puudutage üht 

järgmistest vahekaartidest.

• Helin: valige eelseadistatud helinate hulgast.

• Muusika: valige telefoni salvestatud helifailide hulgast.

4 Puudutage valikut .

Fondi suuruse muutmine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Üldine puudutage valikut Font.

3 Puudutage valikut Fondi suurus.

4 Järgige ekraanijuhiseid, et valida fondisuurus.

Teksti sisestamine
Puudutage tekstisisestuse kasti, et tuua esile ekraaniklaviatuur. Klaviatuuri peitmiseks 

puudutage valikut .

Sisestusmeetodite vahetamine

Teie telefon võimaldab mitmeid tekstisisestamise viise. Saate teksti sisestamiseks valida 

neist ühe.

1 Tekstisisestuse kuval nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel.

2 Valikus Teavitused puudutage valikut Klaviatuuri muutmine.

3 Valige sisestusmeetod.
 

Telefoni vaike-sisestusmeetodi muutmiseks puudutage avakuval valikut Seaded. 

Valikus Kõik puudutage valikut Keeled ja sisestamine > Vaikeklaviatuur ja valige 

sisestusviis.
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Alustamine
2

3 4 65

7

1

1 Libistage üle tähtede, et sisestada sõna.

2 Vahetage väiketähtede ja suurtähtede vahel.

3 Puudutage ja hoidke, et pääseda ligi sisestusviisi sätetele.

4 Sisestage numbreid ja sümboleid.

5 Puudutage ja hoidke, et vaadata rohkem keelesisestussuvandeid.

6 Lülitage ümber häälsisestusele.

7
•Puudutage kursorist vasakule jääva tärgi kustutamiseks.

•Puudutage ja hoidke, et kustutada mitu kursorist vasakule jäävat tärki.

Huawei Swype-sisestusmeetod
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Alustamine
1

2 3 4 5

6

7

1

•Puudutage ikooni, et vahetada väike- ja suurtähtede vahel.

•Puudutage ja hoidke või puudutage kiiresti kaks korda, et aktiveerida 

suurtähelukk.

2 Sisestage numbreid ja sümboleid.

3
•Puudutage koma sisestamiseks.

•Puudutage ja hoidke, et avada sisestussuvandite menüü.

4
•Puudutage tühiku sisestamiseks.

•Sisestusmeetodi valimiseks hoidke allavajutatuna.

5
•Puudutage punkti sisestamiseks.

•Sümbolite sisestamiseks hoidke allavajutatuna.

6
•Puudutage kursorist vasakule jääva tärgi kustutamiseks.

•Puudutage ja hoidke, et kustutada mitu kursorist vasakule jäävat tärki.

7 Lülitage ümber häälsisestusele.

Androidi sisestusmeetod

 

Androidi sisestusmeetod ei pruugi kõikidel telefonidel saadaval olla.
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Alustamine
Teksti redigeerimine

Saate oma telefonis teksti valida, lõigata, kopeerida ja kleepida.

• Teksti valimine: sümboli kuvamiseks hoidke tekst allavajutatuna. Seejärel 

lohistage ikooni või , et valida rohkem või vähem teksti, või puudutage valikut 

Vali kõik, et valida kogu tekst tekstikastis.

• Teksti kopeerimine: valige tekst ja puudutage valikut Kopeeri.

• Teksti lõikamine: valige tekst ja puudutage valikut Lõika.

• Teksti kleepimine: puudutage ja hoidke kohta, kuhu soovite teksti sisestada, ja 

puudutage valikut Kleebi.
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Kõned ja kontaktid

Helistamine

Nutikas numbrivalik

Nutikas numbrivalik võimaldab teil kiiresti kontakte leida, sisestades vastavate nimede või 

numbrite osad.

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Olles üksuses Numbrivalija, sisestage kontakti nime algustähed või mõned esitähed või 

osa kontakti telefoninumbrist. Seejärel kuvatakse numbrivalija kohal kõiki vasteid 

kontaktidest ja kõnelogist.

3 Valige loendist soovitud kontakt. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage 

helistamiseks valikut 1 või 2 .

4 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .

Helistamine kontaktidest

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Olles üksuses Kontaktid, puudutage soovitavat kontakti.

3 Puudutage kontakti numbrit. Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage 

helistamiseks valikut 11 või 12 .

Helistamine kõnelogist

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Valikus Numbrivalija, valige kõnelogist kontaktinumber, millele soovite helistada. Kui 

teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage helistamiseks valikut 1 või 2 .
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Kõned ja kontaktid  
Hädaabikõned

Hädaolukorras saate telefoniga teha hädaabikõnesid ka ilma SIM-kaardita. Kuid te peate 

viibima mobiilileviga piirkonnas.

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Sisestage üksusest Numbrivalija kohalik hädaabinumber ja puudutage seejärel valikut 

.
 

Hädaabikõnede tegemise võime oleneb teie piirkonna kohalikest määrustest ja 

operaatoritest. Kehv võrgu kasutatavus või keskkonnamõjud võivad takistada kõne 

ühendamist. Ärge kunagi lootke hädaolukordades olulise suhtluse pidamisel vaid 

telefonile.

Kiirvalimine

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Valikus Numbrivalija puudutage valikut  > Kiirvalimise seadistused.

3 Puudutage valikut . Valige loendist kontakt ja määrake sellele numbriklahv.
 

Numbriklahv 1 on vaikeklahv kõneposti jaoks. Seda ei ole võimalik määrata kiirvaliku 

numbriks.

4 Kontaktile kiireks helistamiseks hoidke numbrivalijal kontaktile omistatud 

numbriklahvi allavajutatuna.
 

Kui telefonil on kahe SIM-i tugi, siis puudutage ja hoidke numbrivalijal kontaktile 

määratud numbriklahvi ning puudutage seejärel valikut või , et kontaktile 

kiiresti helistada.

1 2
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Kõned ja kontaktid  
Rahvusvahelised kõned

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Hoidke numbrivalijal klahvi 0 allavajutatuna ja sisestage +.

3 Sisestage järjest riigi või regiooni kood, piirkonna kood ja telefoninumber.

4 Puudutage valikut . Kui teie telefonil on kahe SIM-i tugi, puudutage valikut või 1

2 .
 

Rändlust kasutades võite kontaktile otse helistamiseks valida salvestatud kontakti 

telefoninumbri.

Kõnele vastamine või kõnest keeldumine
 

Kõne saabumisel võite helina vaigistamiseks vajutada helitugevuse nuppu.

• Kõnele vastamiseks lohistage paremale.

• Kõnest keeldumiseks lohistage vasakule.

• Kõnest keeldumiseks ja helistajale sõnumi saatmiseks lohistage üles.
 

Saadetava sõnumi muutmiseks puudutage numbrikuval valikut  > Kõneseaded > 

Keeldu kõnest SMS-iga.
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Kõned ja kontaktid  
6

7

98
1

3

4

2

5

1
Pange käesolev kõne ootele. Kõne jätkamiseks puudutage uuesti valikut 

. (Veenduge, et teie operaator toetaks seda funktsiooni.)

2 Vaigistage kõne, et teine osaleja teid ei kuuleks.

3
Alustage kolme osalejaga kõnet. (Veenduge, et teie operaator toetaks 

seda funktsiooni.)

4 Aktiveerige kõlar vabakäekõne jaoks.

5 Lõpetage käesolev kõne.

6 Avage numbrivalija.

7 Kuvage oma kontakte.

8 Vaadake oma märkmeid.

Kõneaegne menüü

 

Kõneaegse menüü peitmiseks puudutage kõne ajal valikut Avakuva või 

Tagasi. Menüüsse naasmiseks nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel, 

ja puudutage valikut Praegune kõne.
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Kõned ja kontaktid  
Teisele kõnele vastamine
 

Enne kolmanda osalise kõnele vastamist veenduge, et oleksite lubanud kõneoote. 

Üksikasju küsige oma operaatorilt.

1 Kui teile tuleb helistamise ajal uus kõne, lohistage uuele kõnele vastamiseks 

paremale ja pange esimene kõne ootele.

2 Puudutage valikut , et vahetada kahe kõne vahel.

Konverentskõne

Telefoni mitmele osalejale helistamise funktsiooni kasutades on lihtne teha 

konverentskõne. Helistage ühele numbrile (või võtke kõne vastu) ja helistage seejärel 

teisele numbrile, et lisada see konverentskõnele.
 

Konverentskõne ei pruugi kõigi mobiilipakettide puhul toetatud olla. Veenduge, et 

olete selle teenuse tellinud. Üksikasju küsige oma operaatorilt.

1 Helistage esimesele osalisele.

2 Kõne ühendamisel vajutage teisele osalejale helistamiseks. Esimene kõne 

pannakse ootele.

3 Pärast teise kõne ühendamist vajutage konverentskõne alustamiseks.

4 Täiendavate osaliste lisamiseks korrake 2. ja 3. sammu.

5 Kõne lõpetamiseks puudutage valikut .

Kõnelogi kasutamine

Kõigi väljuvate, sissetulevate ja vastamata kõnede kirjed salvestatakse telefoni 

kõnelogisse.

Kontakti lisamine kõnelogist

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Puudutage valikus Numbrivalija lisatava numbri kõrval valikut .
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Kõned ja kontaktid  
3 Puudutage valikut või .
 

Samuti võite lisatavat numbrit puudutada ja hoida ning seejärel puudutada valikut 

Loo uus kontakt või Salvesta kontaktidesse.

Kõnekirjete kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Valikus Numbrivalija saate teha järgmist.

• puudutada ja hoida kontakti nime või telefononumbrit ning seejärel puudutada 

Kustuta sisestus kõnekirje kustutamiseks;

• mitme kirje üheaegseks kustutamiseks puudutada  > Kustuta kõnelogi.

Taskurežiimi sisselülitamine
Kui muretsete, et ei pane tähele olulisi kõnesid, kui telefon on taskus või kotis, proovige 

taskurežiimi. Kui taskurežiim on sisse lülitatud, suurendab see sissetulevate kõnede puhul 

järk-järgult helina helitugevust ja värina intensiivsust.

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Valikus Numbrivalija puudutage valikut  > Kõneseaded.

3 Lülitage sisse Taskurežiim.

Kõneseaded

Kõnede suunamise lubamine

Kui te ei saa kõnesid oma telefoniga vastu võtta, võite need teisele numbrile suunata.

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Valikus Numbrivalija puudutage valikut  > Kõneseaded.

3 Puudutage valikut Kaardi 1 seaded või Kaardi 2 seaded valikut Kõnede suunamine.

4 Valige suunamisrežiim.

5 Sisestage telefoninumber, kuhu soovite kõned suunata, ja puudutage valikut Luba.
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Kõned ja kontaktid  
Kõne ootele paneku lubamine

Kõneootefunktsioon võimaldab teil aktiivse kõne ajal vastata sissetulevale kõnele ja siis 

vabalt nende kahe vahel vahetada.

1 Puudutage avakuval valikut Numbrivalija.

2 Valikus Numbrivalija puudutage valikut  > Kõneseaded.

3 Puudutage valikut Kaardi 1 seaded või Kaardi 2 seaded ja seejärel Lisaseaded.

4 Selle funktsiooni sisselülitamiseks puudutage lülitit Koputus.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut .

3 Valige suvandimenüüst kontakti salvestamise asukoht.

4 Sisestage kontakti nimi, telefoninumber jms.

5 Puudutage valikut .

Kontakti redigeerimine

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage ja hoidke redigeeritavat kontakti ning seejärel puudutage valikut Muuda.

3 Redigeerige kontakti andmeid.

4 Puudutage valikut .

Kontaktide kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut  > Kustuta. 

3 Valige kustutatavad kontaktid või puudutage valikut Vali kõik, et valida kõik kontaktid.
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Kõned ja kontaktid  
4 Puudutage valikut .

5 Puudutage valikut Kustuta.

Kontakti otsimine

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Sisestage kontakti nimi või initsiaalid. Tippimisega samaaegselt kuvatakse kattuvad 

kontaktid.

Kontaktide importimine või eksportimine

Telefon toetab .vcf-kontaktifaile. .vcf on standardne failivorming kontaktiteabe, sh 

nimed, aadressid ja telefoninumbrid, salvestamiseks.

Kontaktide importimine mäluseadmest

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut  > Impordi/Ekspordi > Impordi mäluseadmest.

3 Valige üks või mitu .vcf-faili ja puudutage seejärel valikut OK.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut  > Impordi/Ekspordi > Impordi üksusest Kaart 1 või Impordi 

üksusest Kaart 2.

3 Valige imporditavad kontaktid või puudutage valikut Vali kõik, et valida kõik 

kontaktid, ja seejärel puudutage valikut .

4 Valige asukoht, kuhu soovite kontaktid importida. Telefon impordib kontaktid 

automaatselt.
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Kõned ja kontaktid  
Kontaktide importimine Bluetooth-seadmest

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut  > Impordi/Ekspordi > Impordi teiselt telefonilt.

3 Valige Toetab Bluetoothi ja puudutage valikut Edasi.

4 Lülitage Bluetooth-seade sisse, kust tahate kontakte importida, ja tehke seade 

nähtavaks teistele Bluetooth-seadmetele.

5 Puudutage valikut Edasi. Telefon lülitab Bluetoothi sisse ja otsib Bluetooth-seadmeid.

6 Puudutage Bluetooth-seadet, kust soovite kontakte importida.

Kui kaks seadet on ühendatud, impordib telefon kontaktid automaatselt teisest 

Bluetooth-seadmest.

Kontaktide importimine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut  > Impordi/Ekspordi > Impordi teiselt telefonilt.

3 Valige Impordi Wi-Fi Direct'i kaudu ja puudutage valikut Edasi. Telefon palub teil 

seejärel Wi-Fi sisse lülitada ja otsib Wi-Fi-otsevõrgu seadmeid.

4 Puudutage Wi-Fi-otsevõrgu seadet, kust soovite kontakte importida.

Kui kaks seadet on ühendatud, impordib telefon kontaktid automaatselt teisest 

seadmest.

Kontaktide eksportimine mäluseadmesse

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut  > Impordi/Ekspordi > Ekspordi mäluseadmesse.

3 Puudutage valikut Ekspordi.

4 Valige koht, kust soovite kontakte eksportida, ja puudutage valikut OK.

Eksporditud -vcf-fail salestatakse vaikimisi telefoni sisemälu juurkataloogi. Eksporditud 

faili vaatamiseks avage Failid.
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Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut  > Impordi/Ekspordi > Ekspordi üksusest Kaart 1 või Ekspordi 

üksusest Kaart 2. 

3 Valige eksporditavad kontaktid või puudutage valikut Vali kõik, et valida kõik 

kontaktid, ja seejärel puudutage valikut .

4 Puudutage valikut OK.

Kontaktide jagamine

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut  > Impordi/Ekspordi > Jaga kontakte.

3 Valige jagatavad kontaktid või puudutage valikut Vali kõik, et valida kõik kontaktid.

4 Puudutage valikut . Valige jagamisviis ja järgige ekraanijuhiseid, et kontakte 

jagada.

Kontakti lisamine oma lemmikutesse.

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage ja hoidke kontakti, mida tahate lisada Lemmikutesse, ja puudutage seejärel 

valikut Lisa lemmikutesse.
 

Kontakti üksikasju vaadates võite kontakti lisamiseks lemmikute hulka puudutada ka 

valikut .

Kontaktirühmad
Oma telefonis olevad kontaktid saate lisada kontaktirühma. See võimaldab lihtsasti 

kõigile rühmaliikmetele korraga saata sõnumeid või meile.

Kontaktirühma loomine

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut Rühmad, seejärel .
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3 Pange rühmale nimi ja puudutage valikut OK.

4 Puudutage valikut .

5 Valige rühma lisatavad kontaktid või puudutage valikut Vali kõik, et valida kõik 

kontaktid, ja seejärel puudutage valikut .

Kontaktirühma muutmine

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut Rühmad ja valige rühm, mida soovite redigeerida.

3 Puudutage valikut , et lisada rühma uusi liikmeid. 

4 Puudutage valikut . Seejärel on teil võimalik teha järgmist.

• Puudutage valikut Eemalda liikmed, et eemaldada rühmast liikmeid.

• Puudutage valikut Grupi kustutamine, et kustutada rühm.

• Puudutage valikut Nimeta ümber, et redigeerida rühma nime.

Sõnumite või e-kirjade saatmine kontaktirühmale

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut Rühmad ja valige kontaktirühm, kuhu sõnum või meil saata.

3 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut või e-kirja saatmiseks puudutage valikut 

.

Kontaktirühma kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut Kontaktid.

2 Puudutage valikut Rühmad.

3 Puudutage ja hoidke kustutatavat kontaktirühma ning seejärel puudutage valikut 

Kustuta.

4 Puudutage valikut Kustuta.
 

Kontaktirühma kustutamine ei eemalda rühmas sisalduvaid kontakte telefonist.
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SMS-sõnumi saatmine

1 Puudutage avakuval valikut Sõnumside.

2 Puudutage jutulõngade loendis valikut .

3 Valige saajaväli ja sisestage kontakti nimi või telefoninumber. Võite ka puudutada 

valikut , et avada kontaktiloend ja valida kontakt või kontaktirühm.

4 Valige tekstiväli, et alustada sõnumi koostamist.
 

Puudutage manuse tüübi valimiseks valikut ja valige seejärel lisatav manus. Kui 

lisate pilte, videoid või muid multimeediumfaile, teisendatakse sõnum automaatselt 

multimeediumsõnumiks.

5 Puudutage või .1 2

Sõnumile vastamine

1 Puudutage avakuval valikut Sõnumside.

2 Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.

3 Valige tekstiväli, et alustada sõnumi koostamist.

4 Puudutage või .1 2

Sõnumite haldamine

Sõnumi suunamine

1 Puudutage avakuval valikut Sõnumside.

2 Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.

3 Puudutage ja hoidke edastatavat sõnumit ning seejärel puudutage valikut .
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4 Puudutage saaja tekstivälja ning sisestage kontakti nimi või telefoninumber.

5 Puudutage või .1 2

Sõnumi lisamine lemmikutesse

Olulised sõnumid saate lisada lemmikute hulka. Lemmiksõnumeid vestluste kustutamisel 

ei kustutata.

1 Puudutage avakuval valikut Sõnumside.

2 Jutulõnga vaatamiseks puudutage loendis kontakti nime või telefoninumbrit.

3 Puudutage ja hoidke sõnumit, mida tahate lisada Lemmikutesse, ja puudutage valikut 

 > Kopeeri Lemmikutesse.
 

Lemmiksõnumite vaatamiseks jutulõngade loendis puudutage valikut  > 

Lemmikud.

Sõnumi kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut Sõnumside.

2 Oma vestluste vaatamiseks puudutage sõnumilõimede loendis kontakti nime või 

telefoninumbrit.

3 Hoida kustutatavat sõnumit allavajutatuna ja puudutada .

4 Puudutage valikut Kustuta.

Jutulõnga kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut Sõnumside.

2 Puudutage sõnumiloendis valikut  > Kustuta.

3 Valige kustutatav lõim ja puudutage valikut .

4 Puudutage valikut Kustuta.
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Meilikonto seadistamine

E-posti konto lisamine

Kui te pole meilikontot lisades vajalike sätete seadistamises kindel, pöörduge oma 

meiliteenuse pakkuja poole.

1 Puudutage avakuval valikut E-post.

2 Puudutage valikut Muud.

3 Sisestage oma meiliaadress ja parool ning puudutage valikut Järgmine.

4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem loob serveriga 

automaatselt ühenduse.

Kui teie konto on seadistatud, kuvatakse valikut Postkast.
 

Pärast meilikonto lisamist puudutage muude kontode lisamiseks valikus Postkast 

valikut  > Seaded > Lisa konto.

Exchange'i konto lisamine

Exchange on Microsofti arendatud meilisüsteem ettevõtetele. Mõned e-posti teenuse 

pakkujad võimaldavad ka üksikisikutel ja peredel Exchange'i konto kasutamist.

Kui te pole meilikontot lisades vajalike sätete seadistamises kindel, pöörduge oma 

meiliteenuse pakkuja poole.

1 Puudutage avakuval valikut E-post.

2 Puudutage valikut Exchange.

3 Sisestage oma meiliaadress, domeeninimi, kasutajanimi ja parool ning puudutage 

valikut Järgmine.

4 Konto konfigureerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Süsteem loob serveriga 

automaatselt ühenduse.

Kui teie Exchange'i konto on seadistatud, kuvatakse valikut Postkast.
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E-posti saatmine

1 Puudutage avakuval valikut E-post.

2 Puudutage valikut .

3 Puudutage e-posti konto valimiseks valikut Saatja:.

4 Sisestage üks või mitu saajat.
 

Meili saatmiseks koopiana või salakoopiana mitmetele saatjatele puudutage valikut 

Koopia/pimekoopia:.

5 Koostage meil ja puudutage valikut , et lisada manuseid.

6 Puudutage valikut .

Meilide kontrollimine

1 Puudutage avakuval valikut E-post.

2 Puudutage valikus Postkast ülemises vasakpoolses nurgas olevat valikut , et valida 

meilikonto.

3 Puudutage e-kirja, mida soovite lugeda. Seejärel saate teha järgmist.

• Puudutada selle kustutamiseks.

• Puudutada sellele vastamiseks.

• Puudutada kõigile vastamiseks.

• Puudutada selle suunamiseks.

• Nipsake ekraanil vasakule või paremale, et lugeda eelmist või järgmist meili.
 

Nipsake valikus Postkast alla, et värskendada meililoend.
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Konto seaded

E-posti kontode vahel liikumine

Kui olete telefoni lisanud mitu meilikontot, siis veenduge enne meilide vaatamist või 

saatmist, et kasutaksite õiget kontot.

1 Puudutage avakuval valikut E-post.

2 Kontoloendi avamiseks puudutage valikus Postkast valikut ülemises vasakpoolses 

nurgas.

3 Valige meilikonto, mida soovite kasutada.

E-posti konto kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut E-post.

2 Puudutage valikus Postkast valikut  > Seaded.

3 Valige konto, mida soovite kustutada.

4 Puudutage valikut Eemalda konto, seejärel OK.

Pärast meilikonto eemaldamist ei saa telefon enam seda kontot kasutades meile saata 

ega vastu võtta.

E-posti konto isikupärastamine

Isikupärastage oma sisendkaust: kuvage kontaktipilte, valige, mida kuvada pärast meili 

kustutamist, muutke oma signatuuri, määrake sisendkausta värskendamise sagedus ja 

muutke meilide teavitustoone.

1 Puudutage avakuval valikut E-post.

2 Puudutage valikus Postkast valikut  > Seaded ja valige soovitud sätted.
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1 Vahetage välgurežiimide vahel.

2 Nipsake vasakule või paremale, et vahetada põhiliste võtterežiimide vahel.

3 Vaadake tehtud fotosid või videoid.

4

•Pildistamiseks puudutage.

•Sarivõtete jäädvustamiseks puudutage ja hoidke all. Vabastage sõrm, et 

lõpetada pildistamine.

5 Rakendage filtriefekte.

6
•Puudutage objekti ekraanil, et fookustada kaamera sellele.

•Sissesuumimiseks libistage sõrmed laiali, väljasuumimiseks aga kokku.

7 Lülitage sisse esi- või tagakaamera.

8 Vaadake rohkem suvandeid.

Kaamera ja Galerii

Võttekuva
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Pildistamine

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Laske kaameral automaatselt fookustada 

või puudutage ekraani, et fookustada objektile.
 

Kui fookusekast muutub punaseks, ei õnnestunud kaameral fookustada.

3 Puudutage valikut .
 

Kui lüliti GPS-märgistamine oli pildistamise ajal sisse lülitatud, saab fotot vaadata 

asukohas Galerii valikus Kaart.

Kaamera käivitamine galeriist

1 Puudutage avakuval valikut Galerii.

2 Valikus Fotod nipsake albumitel alla, et kuvada pildinäidik poole ekraani režiimis, ja 

nipsake uuesti alla, et käivitada kaamera.
 

Pool ekraani režiimis pole kõik kaamerafunktsioonid saadaval.

3 Pildistamiseks puudutage valikut .

4 Puudutage valikut Naase, et naasta galeriisse.

Võtterežiimid
 

Teie telefonil ei pruugi olla kõiki neid võtterežiime.

• Kaunis. Lohistage liugurit, et korrigeerida ilutaset ja rakendada näotäiustusi.

• Panoraam. Kasutage seda režiimi laiemate võtete tegemiseks.

• Super-öörežiim. Telefon korrigeerib ISO ja säriaja automaatselt vastavalt ümbritseva 

keskkonna heledusele, et teha paremaid öövõtteid.

• HDR. Parandage ebapiisava või ülemäärase valgusega oludes tehtud foto kvaliteeti.

• Täisfookus. Selles režiimis tehtud fotode fookuspunkti saate hiljem korrigeerida.
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• Parim foto. Telefon teeb järjest kiiresti mitu fotot ja valib teile automaatselt parima 

välja.

• Vesimärk. Lisage fotodele erinevaid vesimärke.

• Heliteade. Võite pärast foto tegemist salvestada lühikese heliklipi.

• Heli juhtimine. Puudutage valikut ja lubage see režiim valikus Seaded. Saate anda 

häälkäskluse, et telefon teile pilte teeks.

• Taimer. Puudutage valikut ja lubage see režiimi valikus Seaded, et määrata 

pildistamiseks pöördloendustaimer.

• Jäädvustamiseks puudutage. Puudutage valikut ja lubage see režiim valikus 

Seaded. Pildistamiseks puudutage ekraani.

• Jäädvusta naeratused. Puudutage valikut ja lubage see režiim valikus Seaded. 

Kaamera pildistab naeratuse tuvastamisel automaatselt.

• Objekti jälgimine. Puudutage valikut ja lubage see režiim valikus Seaded. 

Puudutage objekti ekraanil. Kaamera jälgib seda objekti ja hoiab sellel fookust.

• Kiirvõte. Puudutage valikut ja lubage see režiim valikus Seaded. Kui ekraan on välja 

lülitatud või lukus, kadreerige jäädvustatav objekt ja vajutage pildistamiseks kaks 

korda helitugevuse vähendamise nuppu.

Panoraamfoto pildistamine

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Puudutage valikut  > Panoraam, et aktiveerida panoraamvõtterežiim.

3 Jäädvustamise alustamiseks puudutage valikut .

4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja liigutage telefoni aeglaselt fotoseeria 

salvestamiseks.

5 Jäädvustamise peatamiseks puudutage valikut . Kaamera liidab pildid automaatselt 

kokku ja moodustab ühe panoraamfoto.
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Parima foto režiimi kasutamine

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Puudutage valikut  > Parim foto, et lülitada sisse parima foto režiim.

3 Jäädvustamiseks puudutage valikut . Telefon teeb järjest mitu fotot ja valib 

automaatselt parima.

4 Puudutage valikut .

Saate ka muid fotosid valida. Telefon salvestab valitud fotod automaatselt ja kustutab 

ülejäänud.

Vesimärkide lisamine fotodele

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Puudutage valikut  > Vesimärk vesimärgirežiimi minekuks.

3 Nipsake vasakule või paremale ja valige soovitud vesimärk.

4 Lohistage vesimärk soovitud kohta.

5 Puudutage valikut .

Pildistamine heliga juhtimist kasutades

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Puudutage valikut  >  > Heli juhtimine.

3 Puudutage valikut Heli juhtimine, et aktiveerida hääljuhtimisrežiim. Seejärel saate teha 

järgmist.

• Lasta telefonil pildistada häälkäskluse peale.

• Lasta telefonil pildistada, kui ümbritsev müra saavutab teatud detsibellitaseme.

4 Kadreerige stseen, mida soovite jäädvustada. Telefon pildistab automaatselt, kui 

annate häälkäskluse või ümbritsev müra saavutab teatud detsibellitaseme.
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Objekti jälgimise režiim

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Puudutage valikut  > .

3 Puudutage valikut Objekti jälgimine, et lubada objekti jälitamise režiim.

4 Puudutage objekti ekraanil. Kaamera jälgib seda objekti ja fookustab sellele 

jäädvustamise ajal.
 

Objekti jälitamise režiimi ja naeratuse tuvastust ei saa kasutada samal ajal.

Kõik fookustamisrežiimid

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Puudutage valikut  > Täisfookus, et sisse lülitada täisfookusrežiim.

3 Pildistamiseks puudutage valikut .

4 Avage galerii ja valige foto, mis tehti täisfookusrežiimiga.
 

 tähistab, et fotod tehti täisfookusrežiimiga.

5 Puudutage valikut , et siseneda täisfookuse redigeerimisrežiimi.

6 Puudutage muud fotopiirkonda, kuhu soovite fookustada.

7 Puudutage valikut .

Video jäädvustamine

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Nipsake vasakule või paremale ja valige Video.

3 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .

4 Salvestamise ajal puudutage objekti või kohta ekraanil, et sellele fookustada. 

Puudutage valikut , et salvestamine peatada, ja puudutage valikut , et jätkata.

5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
 

Salvestamise ajal saate puudutada valikut , et teha foto.
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Video jäädvustamise režiimid
 

Teie telefonil ei pruugi olla kõiki neid filmimisrežiime.

Video salvestamise kuval puudutage valikut  > , et valida video jäädvustamise 

režiim.

• Ilurežiim. Automaatne näotäiustus salvestamise ajal.

• Objekti jälgimine. Puudutage objekti ekraanil. Kaamera jälgib seda objekti ja fookustab 

sellele video jäädvustamise ajal.

• Stabilisaator. Minimeerib kaamera värisemise salvestamise ajal.

Kaamera seaded

Puudutage võttekuval valikut  > , et konfigureerida järgmisi sätteid.

• Eraldusvõime. Kaamera eraldusvõime määramine. Video eraldusvõime muutmiseks 

puudutage videovõttekuval valikut  >  > Eraldusvõime.

• GPS-märgistamine. Foto või video tegemise asukoha kuvamine.

• Eelistatud salvestuskoht. Fotode ja videote vaikimisi salvestuskoha määramine.

• Täiuslik selfi. Lubage see funktsioon režiimis Kaunis, et tuvastada nägu automaatselt ja 

kasutada kohandatud portree täiustamist.

• ISO. Foto ISO määramine. ISO suurendamine võib vähendada pimedatest oludest või 

liikumisest tingitud ähmasust.

• Valge tasakaal. Foto valge tasakaalu korrigeerimine. Korrigeerige valge tasakaalu 

vastavalt ümbritseva keskkonna heledusele.

• Pildi reguleerimine. Särikompensatsiooni, küllastusastme, kontrasti ja heleduse 

korrigeerimine.
49



Kaamera ja Galerii  
Galerii

Fotode vaatamine

1 Puudutage avakuval valikut Galerii.

2 Seejärel on teil võimalik teha järgmist.

• Valige vahekaart Fotod ja vaadake fotosid ajajoonel.

• Valige vahekaart Fotod, valige Kaart ja vaadake asukoha järgi rühmitatud fotosid.

• Valige vahekaart Albumid ja vaadake albumi järgi rühmitatud fotosid.

Slaidiseansi esitamine

1 Puudutage avakuval valikut Galerii.

2 Valikus Fotod puudutage valikut  > Slaidiseanss.

3 Slaidiseansi peatamiseks puudutage ekraani.

Foto redigeerimine

Saate korrigeerida foto heledust, küllastusastet, suurust jms. Saate kasutada ka 

näotäiustamise režiimi, et teha portreefotosid erinevatel viisidel ilusamaks.

1 Puudutage avakuval valikut Galerii.

2 Valige redigeeritav foto ja puudutage valikut .

3 Seejärel on teil võimalik teha järgmist.

• Puudutage valikut , et fotot pöörata.

• Puudutage valikut , et fotot kärpida.

• Puudutage valikut , et valida filter.

• Puudutage valikut , et reguleerida küllastust, värvi ja muud.

• Puudutage valikut , et lisada näole valgendav, siluv või mõni muu ilusamaks 

tegev efekt.

• Puudutage valikut , et lisada fotole mosaiigiefekt.

• Puudutage valikut , et lisada fotole vesimärk.

• Puudutage valikut , et lisada fotole silt.
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Fotode peitmine

1 Puudutage avakuval valikut Galerii.

2 Valikus Albumid puudutage valikut  > Peida albumid.

3 Puudutage lülitit albumi kõrval, et peita fotod.
 

Kõiki telefoni sisemälus olevaid kohalikke albumeid ei saa peita.

Foto kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut Galerii.

2 Valige kustutatav foto ja puudutage valikut  > Kustuta.

Fotode ja videote jagamine

Fotosid või videoid saate jagada erinevatel viisidel.

1 Puudutage avakuval valikut Galerii.

2 Valige foto või video, mida soovite jagada.

3 Puudutage valikut , valige jagamisviis ja järgige ekraanijuhiseid, et oma fotot või 

videot jagada.

Foto määramine taustapildiks

1 Puudutage avakuval valikut Galerii.

2 Valige foto, mida soovite taustapildiks määrata.

3 Puudutage valikut  > Seadista kui ja järgige ekraanijuhiseid, et foto taustapildiks 

määrata.

Kuvatõmmise tegemine

Vajutage korraga toite- ja helitugevuse vähendamise nuppu, et teha kuvatõmmis. Avage 

teavituspaneel ja puudutage valikut , et kuvatõmmist jagada. Vaikimisi salvestatakse 

kuvatõmmised kausta Ekraanipilt rakenduses Galerii.
 

Võite ka olekuribalt alla nipsata, et avada teavituspaneel ja puudutada valikut 

valikus Otseteed.
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QR-koodi skannimine

QR-koodi skannimine galeriid kasutades

1 Puudutage avakuval valikut Galerii.

2 Valige QR-koodi foto.

3 Puudutage fotot. Galerii skannib QR-koodi automaatselt.

4 Puudutage QR-koodi linki, et kuvada rohkem teavet koodi kohta.

QR-koodi skannimine kaameraga

1 Puudutage avakuval valikut Kaamera.

2 Kadreerige QR-kood kaamerat kasutades. Kaamera skannib QR-koodi automaatselt.

3 Puudutage QR-koodi linki, et kuvada rohkem teavet koodi kohta.
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Muusika ja videod

Muusikapalade lisamine

Enne muusika kuulamist peate muusikapalad telefoni kopeerima. Lisage laule telefoni 

järgmistel viisidel.

• Muusikapalade kopeerimine arvutist USB-kaabli kaudu.

• Muusikapalade allalaadimine internetist.

• Muusikapalade kopeerimine Bluetoothi kaudu. Lähemalt vt: Failide vastuvõtmine 

Bluetoothi abil.

• Laulude kopeerimine teistest seadmetest Wi-Fi-otsevõrgu kaudu. Lähemalt vt: Failide 

vastuvõtmine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu.

Muusika kuulamine

1 Puudutage avakuval valikut Muusika.

2 Valige kategooria.

3 Puudutage muusikapala, mida soovite esitada. 
 

Puudutage muusikapala esitamise ajal nuppu Avakuva, et väljuda 

taasesituskuvalt ilma muusikapala esitamist katkestamata. Muusika taasesituskuva 

juurde naasmiseks avage teavitusriba ja puudutage esitatavat muusikapala.

Esitusloendi loomine

1 Puudutage avakuval valikut Muusika.

2 Puudutage valikut Esitusloend > Uus muusikalist.

3 Pange esitusloendile nimi ja puudutage valikut Salvesta.

4 Dialoogiaknas puudutage valikut Lisa.

5 Valige lisatavad muusikapalad ja puudutage ikooni .
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Esitusloendi esitamine

1 Puudutage avakuval valikut Muusika.

2 Puudutage valikut Esitusloend.

3 Valige esitatav esitusloend ja puudutage üht muusikapala esitusloendis või segage kõik 

muusikapalad.

Esitusloendi kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut Muusika.

2 Puudutage valikut Esitusloend.

3 Puudutage kustutatava esitusloendi kõrval valikut ja seejärel puudutage valikut 

Kustuta.

Muusikapala määramine helinatooniks

1 Puudutage avakuval valikut Muusika.

2 Valige kategooria.

3 Puudutage muusikapalade loendi kuval valikut muusikapala kõrval ja puudutage 

valikut Määra helin.

Video esitamine

1 Puudutage avakuval valikut Videod.

2 Puudutage videot, mida soovite esitada.

3 Video esitamise katkestamiseks puudutage valikut .
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21

1
Lukustage ekraan. Kui ekraan on lukustatud, on kõik videotoimingud 

keelatud kuni ekraani lukustusest vabastamiseni.

2

•Nipsake vasakule või paremale, et videot tagasi või edasi kerida.

•Nipsake ekraani vasakul poolel üles või alla, et reguleerida ekraani 

heledust.

•Nipsake ekraani paremal poolel üles või alla, et reguleerida helitugevust.
55



Võrk ja jagamine

Mobiilse andmeside lubamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded ja avage vahekaart Kõik.

2 Valikus TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD puudutage valikut Rohkem.

3 Puudutage valikut Mobiilsidevõrgud.

4 Puudutage lülitit Andmed lubatud, et lülitada sisse telefoni mobiilne andmesideteenus.
 

Kui teil pole internetipääsu vaja, keelake mobiilne andmeside, et säästa akuenergiat 

ja vähendada mobiilse andmeside kasutust.

Wi-Fi-võrk

Ühendamine Wi-Fi-võrguga

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Puudutage valikut WiFi. 

3 Lülitage sisse WiFi. Telefon otsib seejärel saadaval olevaid Wi-Fi-võrke ja kuvab nende 

loendit ekraanil.

4 Valige Wi-Fi-võrk, millega soovite ühenduse luua.

• Kui võrk on avatud, siis ühendatakse teid sellega kohe.

• Kui võrk on krüptitud, sisestage küsimise korral parool ja puudutage valikut Ühenda.

Ühendamine Wi-Fi-võrguga WPS-i abil

Wi-Fi Protected Setup (WPS) teeb telefoni ühendamise Wi-Fi-võrguga lihtsamaks. 

Vajutage WPS-i nuppu või sisestage PIN, et ühendada telefon WPS-i toetava Wi-Fi-

ruuteriga.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Puudutage valikut WiFi. 
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3 Lülitage sisse WiFi.

4 Puudutage valikut  > Täpsemad seaded. Seejärel saate teha järgmist.

• Puudutage valikut WPS-ühendus ja vajutage WPS-i nuppu Wi-Fi-ruuteril. 

• Puudutage valikut WPS-i PIN-i ühendus ja sisestage telefonis genereeritud PIN 

ruuterisse.

Telefoni mobiilse andmeside jagamine

Wi-Fi kuumkoht

Teie telefon võib toimida Wi-Fi kuumkohana teistele seadmetele ning jagada mobiilset 

andmeühendust.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded ja avage vahekaart Kõik.

2 Valikus TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD puudutage valikut Rohkem.

3 Puudutage valikut Jagam. ja kant. kuumkoht > Kaasaskantav WiFi-tugijaam.

4 Lülitage Wi-Fi-kuumkoht sisse.

5 Puudutage valikut WiFi-tugijaama seadistamine.

6 Määrake Wi-Fi kuumkoha nimi, krüpteerimisrežiim ja parool. Seejärel puudutage 

valikut Salvesta.
 

Suurema turvalisuse huvides soovitame teil seada krüpteerimisrežiimiks WPA2 PSK.

USB-lõastamine

Võite jagada telefoni andmeühendust arvutiga, kasutades USB-kaablit.

Olenevalt teie arvuti operatsioonisüsteemist võib USB-lõastamise kasutamiseks olla vaja 

arvutisse installida telefoni draiverid või luua võrguühendus.

1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

2 Puudutage avakuval valikut Seaded ja avage vahekaart Kõik.

3 Valikus TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD puudutage valikut Rohkem.

4 Puudutage valikut Jagam. ja kant. kuumkoht.
57



Võrk ja jagamine  
5 Mobiilse andmesideühenduse jagamiseks puudutage valikut USB jagamine.
 

Te ei saa kasutada telefoni USB-lõastamise funktsiooni, kui telefon on USB-

massmäluseadme režiimis.

Bluetooth-lõastamine

Võite jagada oma telefoni andmesidet teiste seadmetega, kasutades Bluetoothi.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded ja avage vahekaart Kõik.

2 Valikus TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD puudutage valikut Rohkem.

3 Puudutage valikut Jagam. ja kant. kuumkoht.

4 Mobiilse andmesideühenduse jagamiseks puudutage valikut Bluetoothi jagamine.

Andmete edastamine Bluetoothi kasutades

Bluetoothi sisselülitamine ja telefoni paaristamine teise 

Bluetoothi seadmega

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Bluetooth.

3 Puudutage lülitit Lülitage Bluetooth sisse, et Bluetooth sisse lülitada. Telefon hakkab 

automaatselt otsima ja kuvama saadaval olevaid Bluetooth-seadmeid.

4 Puudutage seadet ja järgige ekraanijuhiseid, et see telefoniga siduda.

Kahe seadme lahutamiseks puudutage seotud seadme kõrval olevat valikut ja 

puudutage seejärel valikut Seo lahti.

Telefoni ümbernimetamine

Bluetoothi sisselülitamisel kasutatakse telefoni nimena vaikimisi teie telefonimudeli nime. 

Võite nime lihtsama äratundmise nimel muuta.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Bluetooth.

3 Puudutage valikut Seadme nimi.

4 Nimetage telefon ümber ja puudutage valikut OK.
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Faili saatmine Bluetoothi kasutades

Andmete jagamiseks teise Bluetooth-seadmega lülitage mõlema seadme Bluetooth sisse 

ja veenduge, et mõlemad on leitavad.

Puudutage ja hoidke saadetavat faili ning seejärel puudutage valikut Jaga > Bluetooth. 

Telefon hakkab automaatselt otsima ja kuvama saadaval olevaid seadmeid. Valige 

vastuvõttev seade.

Failide vastuvõtmine Bluetoothi abil

Kui telefon võtab vastu failiedastustaotluse, kuvatakse dialoogiboks Failiedastus. 

Puudutage valikut Nõustun, et alustada failide vastuvõtmist. Failiedastuse edenemise 

vaatamiseks avage teavituspaneel ja puudutage valikut Teavitused.

Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta bluetooth üksuses Failid.

Andmete edastamine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

Wi-Fi-otsevõrk võimaldab kahel seadmel omavahel andmete edastuseks ilma 

pääsupunktita ühenduse luua.

Kahe seadme ühendamine Wi-Fi-otsevõrku kasutades
 

Enne ühendamist veenduge, et mõlemas seadmes oleks Wi-Fi-otsevõrk aktiveeritud.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut WiFi.

3 Lülitage sisse WiFi.

4 Wi-Fi-otsevõrgu aktiveerimiseks puudutage valikut WiFi Direct. Telefon otsib saadaval 

olevaid seadmeid.

5 Valige seade, millega soovite ühenduse luua.

Faili saatmine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

Puudutage ja hoidke saadetavat faili ning seejärel puudutage valikut Jaga > Wi-Fi Direct. 

Telefon hakkab automaatselt otsima ja kuvama saadaval olevaid seadmeid. Valige 

vastuvõttev seade.
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Failide vastuvõtmine Wi-Fi-otsevõrgu kaudu

Kui Wi-Fi-otsevõrku kasutades tehakse failiedastuse taotlus, kuvatakse dialoogiboksi Faili 

edastamine. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut Aktsepteeri. Failiedastuse edenemise 

vaatamiseks avage teavituspaneel ja puudutage valikut Teavitused.

Vaikimisi salvestatakse vastuvõetud failid kausta Wi-Fi Direct kohas Failid.

Andmeedastus telefoni ja arvuti vahel

Ühendamine pildiedastusrežiimis

Pildiedastusprotokoll (PTP) on kujutise edastusprotokoll, mida saab kasutada jagamise 

lihtsustamiseks, et edastada kujutisi telefonist arvutisse ja vastupidi. 

1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

2 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Määrake valiku USB ühendatud 

sätteks Fotod. Kõik vajalikud draiverid installitakse arvutisse automaatselt.

Pärast draiverite installimist topeltklõpsake arvutisse ilmuval uue draivi ikoonil, et 

vaadata telefoni salvestatud kujutisi.

Ühendamine meediumi edastusrežiimis

Meediumi edastusprotokoll (MTP) on sideprotokoll, mida saab kasutada failide 

edastamiseks telefonist arvutisse ja vastupidi. Enne MTP kasutamist veenduge, et teie 

arvutisse oleks installitud Windows Media Player 11 või uuem.

1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

2 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Määrake valiku USB ühendatud 

sätteks Failid. Kõik vajalikud draiverid installitakse arvutisse automaatselt.

Pärast draiverite installimist topeltklõpsake arvutisse ilmuval uue draivi ikoonil, et 

vaadata telefoni salvestatud faile. Saate telefonis olevat multimeediumsisu lihtsasti 

Windows Media Playeriga sirvida.
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Ühendamine USB-mäluseadme režiimis

Kui teie telefonis on microSD-kaart, võite kasutada telefoni USB-mäluseadmena ja 

edastada faile microSD-kaardist arvutisse ning vastupidi.

1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.

2 Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Määrake valiku USB ühendatud 

sätteks USB-draiv. Kõik vajalikud draiverid installitakse arvutisse automaatselt.

Pärast draiverite installimist tunneb arvuti telefoni ära USB-mäluseadmena. 

Topeltklõpsake arvutisse ilmuval uue draivi ikoonil, et vaadata telefoni microSD-kaardil 

olevaid faile.
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Rakendused

Rakenduste haldamine

Rakenduste allalaadimine

Rakendusi saab alla laadida erinevate kanalite kaudu, sh:

• rakenduste poest telefonis;

• veebilehtedelt telefoni brauseri kaudu;

• veebilehtedelt arvutit kasutades;

• muu tootja allalaadimistarkvara kaudu arvutis.

Rakenduse installimine

1 Puudutage avakuval valikut Failid.

2 Valikus Kategooriad puudutage valikut Rakendused > Rakendused. 

3 Loendis Rakendused puudutage installitavat rakendust ja järgige ekraanijuhiseid.
 

Installimise ajal võidakse kuvada teadet Install blokeeritud. Lugege sõnum läbi. Kui 

soovite installiga jätkata, järgige ekraanijuhiseid, et lubada tundmatutest allikates 

pärit rakenduste installimine.

Rakenduse jagamine

1 Puudutage ja hoidke avalehel jagatavat rakendust, kuni ekraani ülaossa ilmub ikoon 

.

2 Lohistage rakendus üksusesse .

3 Valige jagamisviis ja järgige ekraanijuhiseid, et rakendust jagada.
 

Teatud eelinstallitud rakendusi ei saa jagada.
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Rakenduse desinstallimine

1 Puudutage ja hoidke avalehel desinstallitava rakenduse ikooni, kuni ekraani ülaossa 

ilmub ikoon .

2 Lohistage ikoon asukohta ja järgige ekraanijuhiseid, et rakendus desinstallida.
 

Mõningaid eelinstallitud rakendusi ei ole võimalik desinstallida.

Varundus

Andmete varundamine telefonimällu

1 Puudutage avakuval valikut Tööriistad > Varundus.

2 Puudutage valikut Uus varundus.
 

Mõne telefonimudeli puhul saab varufaile krüptida ja parooliga kaitsta. 

Juurdepääsuks krüptitud varufailidele peate sisestama parooli.

3 Valige varundatavad andmed ja järgige varundamiseks ekraanijuhiseid.

Vaikimisi salvestatakse varuandmed kausta HuaweiBackup asukohas Failid.
 

Teatud telefonimudelite puhul võib varundustoiming erineda olenevalt 

varundusrakenduse versioonist.

Andmete taastamine telefonimälust

1 Puudutage avakuval valikut Tööriistad > Varundus.

2 Valige taastatavad andmed.
 

Võite kasutada failinimes sisalduvat teavet varundamise ajahetke kohta, et leida 

taastatavad andmed.

3 Kui varufail on krüptitud, järgige ekraanijuhiseid, et sisestada parool, ja puudutage 

seejärel valikut OK.

4 Valige taastatavad andmed ja puudutage valikut Taasta.
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Telefonihaldur

Telefonihaldur on ainulaadne Huawei süsteemihaldusrakendus, mis võimaldab teil oma 

telefoni paremini kaitsta ja hallata. Telefonihalduriga saate teha järgmist.

• Otsige võimalikke probleeme ja eemaldage süsteemiprügi, et süsteemi optimeerida.

• Lubage energiasäästurežiim, et maksimeerida oma telefoni ooteaega.

• Blokeerige soovimatud kõned, sõnumid ja teavitused.
 

Telefonihalduri funktsioonide ja teenuste kättesaadavus võib oleneda teie riigist/

piirkonnast või operaatorist.

Süsteemi optimeerimine

Otsige võimalikke probleeme ja optimeerige süsteemi, et telefon töötaks sujuvalt.

Puudutage avakuval valikut Telefonihaldur. Seejärel saate teha järgmist.

• Puudutage valikut Skanni või Puudut. skanniks. Saate vaadata telefoni tööolekut, 

eemaldada süsteemiprügi, optimeerida süsteemi ja kõrvaldada turvaohte.

• Puudutage valikut Telefoni kiirendaja, et kuvada töötavad rakendused ja sulgeda need, 

mida vaja pole.

• Puudutage valikut Mälu puhastaja, et skannida vahemälu, eemaldada süsteemipraht ja 

eemaldada harva kasutatavad rakendused, installipaketid ja prügi.

Energiasääst

1 Puudutage avakuval valikut Telefonihaldur.

2 Puudutage valikut Energiasääst, et vaadata telefoni energiatarvet ja pikendada selle 

ooteaega. Saate vajaduse järgi vahetada erinevaid energiasäästurežiime.

Ahistamisfilter

Puudutage avakuval valikut Telefonihaldur. Seejärel saate teha järgmist.

• Puudutada valikut Ahistamisfilter, et määrata must nimekiri soovimatute sõnumite ja 

kõnede blokeerimiseks.

• Puudutada valikut Teavituskeskus, et blokeerida soovimatud tõuketeavitused kindlaks 

määratud rakendustelt.
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• Aktiveerige Mitte segada. Telefon heliseb vaid lubatud kontaktidelt sisse tulevate 

kõnede puhul. Muude kõnede, sõnumite ja teavituste toonid ning vibratsioonid 

keelatakse.

Turvalisus ja privaatsus

Puudutage avakuval valikut Telefonihaldur. Seejärel saate teha järgmist.

• Puudutada valikut Rakendus lukustatud, et lubada rakenduste lukk, ja määrake parool 

juurepääsuks lukustatud rakendustele.

Andmekasutuse haldamine

1 Puudutage avakuval valikut Telefonihaldur.

2 Puudutage valikut Liikluse haldur, et konfigureerida andmeplaani piiranguid ja hoiatusi 

ning vaadata üksikasjalikku andmekasutusteavet.

Kalender

Kalender aitab teil hallata oma igapäevast elu ja tööd. Näiteks saate oma päevakava ette 

ära plaanida ja vaadata teavet riigipühade kohta. Kui olete salvestanud oma kontaktide 

sünnipäevad, loob kalender automaatselt sünnipäeva meeldetuletused.

Sündmuse loomine

1 Puudutage avakuval valikut Kalender.

2 Puudutage valikut .

3 Sisestage sündmuse üksikasjad, nagu sündmuse nimi, algus- ja lõppaeg, asukoht ning 

kordussagedus.

4 Puudutage valikut .

Kalendri vaatamine

1 Puudutage avakuval valikut Kalender.

2 Kuval Kalender saate teha järgmist.

• Valige Kuu, Nädal või Päev, et vahetada kuu-, nädala või päevavaate vahel.
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• Kuu, nädala või päevavaates nipsake vasakule või paremale, et vahetada kuvatavat 

kuud, nädalat või päeva.

Üleilmsete puhkepäevade vaatamine

1 Puudutage avakuval valikut Kalender.

2 Puudutage valikut  > Telli.

3 Puudutage valikut Lisa > Ülemaailmsed pühad.

4 Puudutage lülitit riigi kõrval, mille riigipühi soovite vaadata. Telefon pöördub 

automaatselt internetti ja laadib alla selle riigi riigipühade teabe.

Alternatiivsete kalendrite seadistamine

1 Puudutage avakuval valikut Kalender.

2 Puudutage valikut  > Telli.

3 Puudutage valikut Lisa > Kohalik kalender.

4 Valige alternatiivne kalender. Telefon laadib selle kalendri andmed automaatselt alla.

Kalendrite sünkroonimine

1 Puudutage avakuval valikut Kalender.

2 Puudutage valikut  > Kuvatavad kalendrid.

3 Valige konto, mille kalendrisündmusi kuvada soovite.

4 Puudutage valikut  > Sünkroonitavad kalendrid.

5 Valige konto ja sünkroonige selle kalender.

Kell

Märguanne

1 Puudutage avakuval valikut Kell.

2 Valikus Äratus saate teha järgmist.
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• Äratuse lisamine: puudutage valikut ja määrake alarmi aeg, helin, kordused jms. 

Puudutage valikut , et rakendada sätted.

• Alarmi sisse- või väljalülitamine: puudutage lülitit alarmi kõrval, et see sisse või välja 

lülitada.

• Äratuseseadete konfigureerimine: puudutage valikut , et konfigureerida 

edasilükkamise kestus, vaikse režiimi sätted ja helitugevuse klahvide funktsioonid 

alarmi kõlades.

• Äratuse kustutamine: puudutage ja hoidke kustutatavat alarmi ning seejärel 

puudutage valikut .

Maailmakell

1 Puudutage avakuval valikut Kell.

2 Valikus Maailm saate teha järgmist.

• Linna lisamine. Puudutage valikut . Sisestage linna nimi või valige linn loendist.

• Ajavööndi määramine. Puudutage valikut , et määrata kodu ajavöönd ning 

süsteemi kuupäev ja kellaaeg.

• Linna eemaldamine. Puudutage valikut Muuda linnu. Puudutage eemaldatava 

linnanime kõrval valikut ja puudutage valikut .

Stopper

1 Puudutage avakuval valikut Kell.

2 Valikus Stopper puudutage valikut , et alustada ajamõõtmist.

3 Ajamõõtmise ajal puudutage valikut , et loendada ringe.

4 Puudutage valikut , et stopper peatada.

Kui stopper on peatatud, puudutage valikut , et eemaldada kõik stopperikirjed.
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Taimer

1 Puudutage avakuval valikut Kell.

2 Valikus Taimer lohistage täppi päripäeva mööda ratast, et määrata pöördloenduse 

aeg.
 

Taimerihelina määramiseks puudutage valikut .

3 Kui olete valmis, puudutage taimeri käivitamiseks .

4 Taimeri lõppu jõudes kõlab telefonist helitoon. Järgige ekraanijuhiseid ja nipsake üle 

ekraani, et helitoon välja lülitada.
 

Kui taimer töötab, puudutage valikut , et see lähtestada.

Ilm

Ilm võimaldab teil vaadata käesolevat ilmateadet ja mitmepäevast prognoosi teie asukoha 

kohta ja paljude asukohtade kohta üle maailma.

Linna lisamine

Lisage huvipakkuvad linnad, et vaadata nende käesolevat ilmateavet.

1 Puudutage avakuval valikut Tööriistad > Ilm.

2 Puudutage valikut  > ja sisestage linna nimi. Ühtivad linnad on loetletud 

otsinguriba all.

3 Valige linn, mida soovite lisada.

Ilmateate kontrollimine

1 Puudutage avakuval valikut Tööriistad > Ilm.

2 Nipsake vasakule või paremale soovitud linnale ja vaadake kohalikke ilmaolusid.

3 Puudutage valikut , et vaadata üksikasjalikumat ilmateavet.
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Linnade eemaldamine

1 Puudutage avakuval valikut Tööriistad > Ilm.

2 Puudutage valikut ja puudutage ning hoidke linna, mida soovite eemaldada. Valige 

.

3 Puudutage valikut .

Ilma värskendamine

1 Puudutage avakuval valikut Tööriistad > Ilm.

2 Nipsake vasakule või paremale, et leida linn, mille ilmateadet soovite värskendada.

3 Nipsake ekraani ülaservast alla, et ilmateade käsitsi värskendada.
 

Saate konfigureerida ka ilmateate automaatseid värskendusi. Puudutage valikut  

> . Lubage lüliti Automaatne uuendus ja konfigureerige Uuenduste intervall. 

Telefon värskendab seejärel ilmaandmeid plaanitud intervalli tagant.

Märkmed

Märkme lisamine

1 Puudutage avakuval valikut Tööriistad > Märkmik.

2 Puudutage valikut Uus märge ja sisestage oma märkme sisu.
 

Puudutage valikut , et sisestada pilt.

3 Puudutage valikut .

Pärast märkme salvestamist võite järgida ekraanijuhiseid, et jagada märget või see 

kustutada või lisada lemmikutesse.

Märkmiku sätete modifitseerimine

1 Puudutage avakuval valikut Tööriistad > Märkmik.

2 Puudutage valikut  > Seaded, et korrigeerida fondi suurust või muuta 

kuvamisvormingut.
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FM-raadio

Kõigepealt ühendage peakomplekt telefoniga, sest FM-raadio kasutab peakomplekti 

antennina.

Jaamade otsimine

1 Puudutage avakuval valikut Tööriistad > FM-raadio.

2 Puudutage valikut  > . FM-raadio otsib automaatselt jaamu ja salvestab leitud 

jaamad.
 

1

2

4

5

3

6

1

FM-raadio esmakordsel avamisel otsib telefon otsib automaatselt jaamu ja salvestab 

leitud jaamad.

FM-raadio kuulamine

Puudutage avakuval valikut Tööriistad > FM-raadio.

Lülitage kõlar sisse või välja.

2 Lülitage FM-raadio sisse või välja.

3 Naaske eelmisele jaamale.
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4 Siirduge järgmisele jaamale.

5 Lisage käesolev jaam oma lemmikutesse.

6

Avage sätete liides: vaadake jaamaloendit ja otsige jaamaloendist, 

vaadake oma lemmikjaamu ning määrake taimer FM-raadio automaatseks 

väljalülitamiseks.
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Asukohateenuste sisselülitamine

Enne kaardi- või navigeerimisrakenduse kasutamist veenduge, et oleksite 

asukohateenused sisse lülitanud.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Asukoht.

3 Puudutage valikut Juurdepääs minu asukohale, et lubada telefoni asukohateenused.

4 Puudutage valikut Režiim. Seejärel saate teha järgmist.

• Puudutage valikut Väga täpne, et määrata enda asukoht GPS-i, Wi-Fi ja mobiilse 

andmeside abil.

• Puudutage valikut Aku säästmine, et määrata enda asukoht Wi-Fi ja mobiilse 

andmeside abil.

• Puudutage valikut Ainult seade oma asukoha leidmiseks GPS-i abil.

Helisätete modifitseerimine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Heli.

3 Kuval Heli saate teha järgmist.

• Puudutage valikut Helitugevused ja lohistage liugureid, et reguleerida muusika, 

helinate, teavitustoonide, alarmide, kõnede jms helitugevust.

• Puudutage valikut Vaikne režiim, et lülitada vaikne režiim sisse või välja.

• Puudutage valikut Vibreeri vaikses režiimis, et lubada või keelata värin, kui telefon 

on vaikses režiimis.

• Puudutage valikut Kaardi 1 telefonihelin või Kaardi 2 telefonihelin, et valida helin.
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• Puudutage valikut SIM-kaart 1 vibreerib helina korral või SIM-kaart 2 vibreerib helina 

korral , et lubada või keelata värin telefoni helisemise ajal.

• Puudutage teavitustooni määramiseks valikut Teavituse vaikehelin.

• Puudutage valikus Tagasiside lüliteid, et lubada või keelata teavitusetoon või -värin, 

kui puudutate või lukustate ekraani, valite numbrit vms.

Kuvaseadete kohandamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Kuva.

3 Kuval Kuva saate teha järgmist.

• Puudutage valikut Värvustemperatuur, et kohandada kuva värvustemperatuuri. 

Värvustemperatuuri käsitsi seadistamiseks eemaldage märkeruut Vaikesäte.

• Puudutage valikut Taustapilt, et määrata lukustus- ja avakuva taustapildid.

• Puudutage valikut Fondi suurus, et muuta kuva fondisuurust.

• Puudutage valikut Unerežiim, et lubada või keelata ekraanisäästja. Kui see 

funktsioon on lubatud, töötab ekraanisäästja telefoni laadimise ajal automaatselt.

• Puudutage valikut Märgutuli, et lubada või keelata vilkuv näidik teavituste 

saabumisel.

• Puudutage valikut Kuva operaatori nimi, et kuvada või peitja operaatori nimi 

olekuribal, kui ekraan on lukustusest avatud.

• Puudutage valikut Kuva võrgukiirust, et kuvada või peita käesolev võrgukiirus.

• Puudutage valikut Eredus, et reguleerida ekraani heledust.

• Puudutage valikut Unerežiim, et määrata, millal ekraan välja lülitub. Kindlaks 

määratud jõudeoleku kestuse möödudes lukustub ekraan aku säästmise nimel 

automaatselt.

• Puudutage valikut Pööra ekraani automaatselt, et määrata ekraani automaatse 

pööramise olek. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, muutub ekraani suund 

automaatselt telefoni käeshoidmise viisi järgi, kui teete teatud tegevusi, nagu 

veebilehel surfimine, pildi vaatamine või sõnumi kirjutamine.
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Ühe käe kasutajaliidese lubamine

Ühe käe kasutajaliides muudab suure ekraaniga telefoni kasutamise palju lihtsamaks.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Ühe käe kasutajaliides.

3 Kuval Ühe käe kasutajaliides saate teha järgmist.

• Minge kuvale Paigutus ühele käele ja lubage Paigutus ühele käele. Nipsake 

virtuaalsel navigeerimisribal vasakule või paremale, et kuva ühte serva nihutada.

• Minge kuvale Klaviatuuri nihutamine ja lubage Klaviatuuri nihutamine. Nihutatavat 

klaviatuuri kasutades puudutage kuva mis tahes ääres olevat noolt, et liigutada 

numbrivalija, kõneaegne menüü vms kuvaserva käeulatusse.

Puudutuste keelamise režiim

Selle funktsiooniga saate ära hoida tahtmatuid ekraanitoiminguid, kui telefon on taskus 

või kotis.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded ja avage vahekaart Kõik.

2 Valikus Nutikas abi puudutage valikut Rohkem.

3 Aktiveerige Puutega keelamise režiim. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, lülitatakse 

ekraan välja, kui ekraani ülaserv on kaetud. Kui ekraani ülaserv ei ole enam kaetud, 

hakkab puuteekraan kohe tavapärasel viisil tööle.

Kindarežiimi sisselülitamine

Kindarežiim võimaldab kasutada puuteekraani toiminguid ka siis, kui kannate kindaid.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded ja avage vahekaart Kõik.

2 Valikus Nutikas abi puudutage valikut Rohkem.

3 Puudutage lülitit Kindarežiim, et kindarežiim sisse lülitada.
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Ujuva nupu kasutamine

Ujuv nupp on kiirkäivituse tööriist, mis pakub otseteed telefoni peamistele 

funktsioonidele, nagu avakuvale naasmine ja telefoni optimeerimine.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded ja avage vahekaart Kõik.

2 Valikus Nutikas abi puudutage valikut Rohkem.

3 Puudutage valikut Nupp Jäta ootele.

4 Lubage Nupp Jäta ootele. Seejärel ilmub kõigile kuvadele (v.a lukustuskuva ja 

teavituspaneel) ikoon .

5 Nupu laiendamiseks puudutage valikut .

6 Laiendatud menüüs saate teha järgmist.

• Puudutage valikut eelmisele kuvale naasmiseks või hetkel avatud rakendusest 

väljumiseks.

• Puudutage valikut avakuvale naasmiseks.

• Puudutage valikut hiljuti kasutatud rakenduste loendi kuvamiseks.

• Kuva lukustamiseks puudutage valikut .

• Puudutage valikut , et puhastada telefonimälu ja sulgeda kõik taustal töötavad 

energiamahukad rakendused.

• Puudutage valikut menüü ahendamiseks.

Lukustuskuva stiili muutmine

Ekraaniavamise mustri määramine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Ekraanilukustuse salasõnad.

3 Puudutage valikut Salasõna > Muster.
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4 Joonistage vähemalt nelja täppi ühendav ekraani lahtilukustusmuster ja joonistage see 

kinnitamiseks uuesti.

5 Määrake lukustusest avamise PIN alternatiivseks meetodiks telefoni lukustusest 

avamiseks, kui peaksite lukustusest avamise mustri unustama.

Ekraaniavamise PIN-i määramine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Ekraanilukustuse salasõnad.

3 Puudutage valikut Salasõna > PIN-kood.

4 Sisestage vähemalt nelja numbrit sisaldav PIN ja sisestage see kinnitamiseks uuesti.

Ekraaniavamise parooli määramine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Ekraanilukustuse salasõnad.

3 Puudutage valikut Salasõna > Parool.

4 Sisestage vähemalt nelja tärki sisaldav parool ja sisestage see kinnitamiseks uuesti.

Lennurežiimi sisse- või väljalülitamine
 

•Raadiovõrguseadmed võivad häirida lennuki lennusüsteemi. Järgige alati 

lennumeeskonna juhiseid lennukis elektrooniliste seadmete kasutamise kohta.

•Lennurežiim lülitab telefoni raadiovõrgufunktsioonid välja, aga saate seda endiselt 

kasutada muusika kuulamiseks või mängude mängimiseks.

Funktsiooni Lennurežiim sisse- või väljalülitamiseks kasutage üht järgmistest viisidest.

• Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel. Puudutage valikus Otseteed lülitit 

Lennurežiim.

• Vajutage ja hoidke all toitenuppu ja puudutage valikut Lennurežiim.

• Puudutage avakuval valikut Seaded ja avage vahekaart Kõik. Puudutage valikus 

TRAADITA ÜHENDUS JA VÕRGUD valikut Rohkem ja puudutage lülitit Lennurežiim.

Kui lennurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal ikooni .
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SIM-kaardi PIN-i määramine

SIM-kaardiga kaasneb PIN-kood, mis on mõeldud telefoniandmete kaitsmiseks. Kui 

lubate SIM-kaardi luku, peate PIN-i sisestama iga kord, kui telefoni sisse lülitate.

Enne järgmiste toimingute tegemist veenduge, et oleksite oma operaatorilt SIM-kaardi 

PIN-i saanud.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Turvalisus.

3 Puudutage valikut Seadistage lukk: Kaart 1/Kaart 2.

4 Olles üksuses Kaart 1 või Kaart 2 puudutage valikut Lukusta SIM-kaart.

5 Sisestage PIN ja puudutage valikut OK.

6 Puudutage valikut Muuda SIM-i PIN-i PIN-i muutmiseks.
 

Tavaliselt on PIN-i sisestamise ebaõnnestunud katsete arv piiratud. Selle piiri 

saavutamisel peate sisestama personaalse deblokeerimiskoodi (PUK), mille saate oma 

operaatorilt. PUK-i sisestamise ebaõnnestunud katsete arv on samuti piiratud. Selle 

piiri saavutamisel blokeeritakse teie SIM-kaart jäädavalt. Üksikasju nende piiride 

kohta küsige oma operaatorilt.

Konto loomine

Konto lisamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Kontod.

3 Puudutage valikut Lisa konto.

4 Valige kontotüüp.

5 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage konto andmed.
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E-posti konto kustutamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Kontod.

3 Valige kuval Kontod konto tüüp.

4 Valige konto, mida soovite kustutada.

5 Konto kustutamiseks järgige ekraanijuhiseid.

E-posti sünkroonimine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Kontod. 

3 Puudutage valikut ja valige Andmete autom. sünkroonimine. Järgige 

ekraanijuhiseid ja puudutage valikut OK, et lubada andmete sünkroonimine.

4 Valige kuval Kontod konto tüüp.

5 Valige konto mille andmeid soovite sünkroonida.

6 Puudutage lülitit Sünkroonimine: E-post, et sünkroonida see konto.

Tehasesätete taastamine
 

Telefoni lähtestamisel tehasesätetele kustutatakse telefonimälust kõik isiklikud 

andmed, sh kontoteave, süsteemi- ja rakendusesätted ning alla laaditud rakendused. 

Enne telefoni tehasesätetele lähtestamist varundage olulised andmed.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Varundamine ja lähtestamine.

3 Puudutage valikut Tehaseandmete lähtestamine > Lähtesta telefon > Lähtesta telefon. 

Telefon lähtestatakse tehasesätetele ja taaskäivitatakse pärast protsessi lõpule viimist 

automaatselt.
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Telefoni värskendamine
 

•Kolmanda isiku tarkvara kasutamine telefoni värskendamiseks võib kahjustada 

telefoni või seada ohtu teie isiklikud andmed. Soovitame teil kasutada telefoni 

veebipõhise värskendamise funktsiooni või laadida värskenduspaketid alla Huawei 

ametlikult veebisaidilt.

•Süsteemivärskenduse käigus kustutatakse kõik teie isiklikud andmed. Seetõttu on 

soovitatav enne telefoni värskendamist varundada kõik olulised andmed.

Veebipõhine värskendamine

Enne värskendamist veenduge, et telefon oleks internetiga ühendatud.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Värskendaja.

3 Puudutage valikut Kontrolli värskendusi. Järgige ekraanijuhiseid, et laadida alla ja 

installida uued värskendused.
 

Veebipõhine värskendamine mobiilse andmesidevõrgu kaudu võib kaasa tuua 

lisanduvaid andmekasutustasusid. Soovitatav on värskendada Wi-Fi-võrgu kaudu.

Kohalik värskendamine

Laadige värskenduspakett aadressilt http://www.hihonor.com alla ja salvestage 

värskenduspaketi kaust dload telefoni sisemälu juurkataloogi. Kui telefon toetab 

micorSD-kaarti, võite kausta salvestada ka microSD-kaardi juurkataloogi.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Värskendaja.

3 Puudutage valikut  > Kohalik värskendus ja järgige telefoni värskendamiseks 

ekraanil kuvatavaid juhiseid.
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Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Kuupäev ja kellaaeg.

3 Kuval Kuupäev ja kellaaeg saate teha järgmist.

• Puudutage lülitit Autom. kuup. ja kellaaeg, et kasutada võrguaega, või määrake 

kellaaeg käsitsi.

• Puudutage lülitit Automaatne ajavöönd, et kasutada võrgu ajavööndit, või määrake 

ajavöönd käsitsi.

• Puudutage lülitit 24-tunnise vormingu kasutamine, et vahetada 12-tunnise ja 24- 

tunnise vormingu vahel.

• Puudutage valikut Valige kuupäevavorming, et valida kuupäeva kuvamise viis.

• Puudutage valikut Kaksikkellad, et kuvada rändluse ajal kaht kella.
 

Kõik operaatorid ei pruugi toetada kuupäeva ja kellaaja käsitsi määratavaid sätteid.

Süsteemikeele muutmine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Keeled ja sisestamine.

3 Puudutage valikut Keel ja piirkond.

4 Valige soovitud keel.

Privaatsuse kaitse

Võite takistada teistel kasutajatel juurde pääsemast teie privaatsele sisule. Lubage 

privaatsuse kaitse ja määrake kaks erinevat ekraani lukustusest avamise parooli – üks 

endale ja teine külalistele.
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Privaatsuse kaitsmise lubamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Turvalisus.

3 Puudutage valikut Privaatsuse kaitse > Alustame.

4 Valige parooli tüüp.

5 Järgige ekraanijuhiseid, et sisestada omaniku parool ja külalise parool.

Pärast privaatsuse kaitse lubamist, võimaldab omaniku parooli sisestamine saada 

juurdepääsu kogu telefonis olevale sisule. Külalise parooli sisestamine annab juurdepääsu 

kaitsmata sisule.

Privaatse teabe seadistamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Turvalisus.

3 Puudutage valikut Privaatsuse kaitse.

4 Sisestage omaniku parool ja puudutage valikut Järgmine.

5 Määrake üksusest Seadista privaatsed andmed oma privaatsed kontaktid, albumid ja 

rakendused.

Privaatsuse kaitsmise keelamine

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Turvalisus.

3 Puudutage valikut Privaatsuse kaitse.

4 Sisestage omaniku parool ja puudutage valikut Järgmine.

5 Keelake Privaatsuse kaitse.
 

Pärast privaatsuse kaitse keelamist toimib omaniku parool ekraani lukustusest 

avamise paroolina ja külaliseparool muutub kehtetuks.
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Juurdepääsetavus

Telefon on varustatud vaegnägijatele mõeldud juurdepääsetavuse funktsioonidega. Saate 

need funktsioonid, nagu suumiliigutused ja suurendatud fondisuurus, lubada või keelata 

vajaduse järgi.

1 Puudutage avakuval valikut Seaded.

2 Valikus Kõik puudutage valikut Juurdepääsetavus.

3 Valige juurdepääsetavuse funktsioonid, mida soovite lubada.
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Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Kõik õigused on kaitstud.

Selle kasutusjuhendi ühtegi osa ei tohi paljundada ega edastada mis tahes vormis või viisil 

Huawei Technologies Co., Ltd. ja selle partnerite („Huawei”) eelneva kirjaliku loata.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada Huawei ja võimalike 

litsentsiandjate autoriõigustega kaitstud tarkvara. Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara 

mingil moel reprodutseerida, levitada, muuta, dekompileerida, osadeks võtta, 

dekrüpteerida, ekstraktida, pöördprojekteerida, liisida, üle anda ega all-litsentsida, välja 

arvatud juhul, kui loetletud piirangud on kohaldatavate õigusaktidega keelatud või kui 

autoriõiguste omanikud on need toimingud heaks kiitnud.

Kaubamärgid ja load

, ,  ja  on Huawei Technologies Co., Ltd. kaubamärgid või 

registreeritud kaubamärgid.

Android™ on Google Inc. kaubamärk.

LTE on ETSI kaubamärk.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid; 

Huawei Technologies Co., Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel. 

Muud siin mainitud kaubamärgid ja toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda 

vastavalt nende omanikele.

Teade

Teatavad siinkirjeldatud toote ja selle tarvikute funktsioonid sõltuvad installitud 

tarkvarast ning kohaliku võrgu võimalustest ja seadetest; kohalikud võrguoperaatorid või 

võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad neid piirata.

Seetõttu ei pruugi siintoodud kirjeldused ostetud tootele või tarvikutele täpselt vastata.

Huawei jätab endale õiguse muuta või modifitseerida käesolevas juhendis sisalduvat infot 

või tehnilisi andmeid ilma etteteatamiseta ning vastutust võtmata.

Teade muude tootjate tarkvara kohta

Huawei ei oma intellektuaalset omandiõigust koos käesoleva tootega tarnitud muude 

tootjate tarkvarale ja rakendustele. Seega ei anna Huawei muude tootjate ükskõik 
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millistele tarkvaradele ega rakendustele mingit garantiid. Huawei ei paku ka tugiteenust 

klientidele, kes neid muude tootjate tarkvarasid või rakendusi kasutavad, ega vastuta 

muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimise või tagajärgede eest.

Muude tootjate tarkvara ja rakenduste toimimine võib katkeda või lõppeda igal ajal, 

Huawei ei garanteeri sisu või teenuse kättesaadavust. Kolmanda poole teenusepakkujad 

pakuvad sisu ja teenuseid läbi võrgu või edastamisvahendite, mis ei ole Huawei kontrolli 

all. Ulatuses, mis on kohalduvate õigusaktidega lubatud, ei hüvita ega vastuta Huawei 

muude teenusepakkujate teenuste ega muude tootjate sisu või teenuste katkemise või 

lõppemise eest.

Huawei ei vastuta tootesse paigaldatud tarkvara legaalsuse, kvaliteedi või ühegi teise 

aspekti eest ega ükskõik millise muu üles või alla laetud kolmanda osapoole loodud 

materjali eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstide, piltide, videote või tarkvara jne 

eest. Klient vastutab kõikide riskide eest, sh tarkvara ja seadme ühildamatuse eest, mis 

tuleneb tarkvara paigaldamisest või muude osapoolte loodu üles või allalaadimisest.

Toode põhineb avatud lähtekoodiga Android™ platvormil. Huawei on teinud platvormi 

tarvilikke muudatusi. Seega ei pruugi käesolev toode toetada kõiki funktsioone, mida 

toetab standardne platvorm Android, ning see ei pruugi ühilduda muude tootjate 

tarkvaraga. Huawei ei paku ühilduvuse suhtes mingit garantiid ega kaitset ja vabastab 

end sõnaselgelt selle temaatikaga seonduvast vastutusest.

LAHTIÜTLEMINE

KOGU SELLE KASUTUSJUHENDI SISU ON ESITATUD PÕHIMÕTTEL „NAGU ON”. VÄLJA 

ARVATUD RAKENDUVAST SEADUSEST TULENEVATEL JUHTUDEL EI ANTA MINGEID 

GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, 

MÜÜDAVUSE NING TEATAVAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE SUHTES SEOSES KÄESOLEVA 

JUHENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI SISUGA.

RAKENDUVA SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA HUAWEI ÜHELGI JUHUL 

ERAKORDSETE, OTSESTE, KAUDSETE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, VÕI SAAMATA 

JÄÄNUD KASUMI, ÄRITULU, ANDMETE, FIRMAVÄÄRTUSEGA SEOTUD VÕI ARVATAVATE 

TULUDE KAOTUSE EEST SÕLTUMATA SELLEST, KAS NEED OLID PROGNOOSITAVAD VÕI 

MITTE.

HUAWEI MAKSIMAALNE VASTUTUS (KÄESOLEV PIIRANG EI OLE KOHALDATAV 

VASTUTUSE SUHTES TERVISEKAHJUSTUSTE EEST SEL MÄÄRAL, MIS ON LUBATUD 

KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA) SEOSES KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS 
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KIRJELDATUD TOOTE KASUTAMISEGA ON PIIRATUD SUMMAGA, MILLE KLIENT TASUS 

TOOTE OSTMISEL.

Impordi- ja ekspordieeskirjad

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordialaseid õigusnorme ning 

vastutavad vajalike valitsuse lubade ja litsentside hankimise eest, mis on vajalikud 

käesolevas juhendis nimetatud toote, k.a tarkvara ja tehnilised andmed, eksportimiseks, 

reeksportimiseks või importimiseks.

Privaatsuseeskiri

Kui soovite teada täpsemalt, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme, lugege meie 

privaatsuseeskirja aadressil http://www.hihonor.com.
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