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Käyttöjärjestelmä?

• Käytössäsi voi olla 

• Android

• iOs

• Nokia tai Microsoft-puhelimissa voi olla Windows-

käyttöjärjestelmä

• Käyttöjärjestelmissä on jonkin verran eroja

• näkymä ja valikot

• tilit

• sovellukset (osittain)
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Näyttö ja näkymän muokkaus

• Sovellukset 

• Asetukset

• Ylä/alapalkki

• Sivupainikkeet

• Lukitus
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Asetukset

• Ruudunlukitusasetukset ja salasana/Pin-koodisuojaus

• Verkkoasetukset wifi, mobiiliverkko, (lentotila)
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Tili

• Tilin avulla voit ladata sovelluksia puhelimeesi

• Tilille voit synkronoida mm. kuvat, videot ja yhteystiedot

• Tilejä voi olla useampia, jos haluat esimerkiksi käyttää 

henkilökohtaista ja työpaikan tiliä samassa puhelimessa

• Tilejä voit käyttää ja hallinnoida myös tietokoneellasi

• Muista ottaa talteen salasana!
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Tilin lisääminen

• Voit lisätä tilin asetuksien kohdasta Tilit

• Sovelluksien lataamista varten puhelimessa tulee olla 

puhelimen käyttöjärjestelmän mukainen tili:

– Android -> gmail-tili

– iOs -> icloud-tili

– Win -> esim. hotmail-, outlook.com- tai msn-tili

• Jos haluat, voit lisäksi lisätä vaikkapa työpaikan tilin 

työpaikan sähköpostia ja kalenteria varten
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Sovelluskauppa

• Play-kauppa (Android)

• AppStore (iOs)

• Microsoft Store / Kauppa (Win)
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Kuvat ja videot

• Kamera ja kuvien muokkaukset

• Video ja videoiden muokkaukset

• Kuvat ja videot voi siirtää omalle koneelle johdolla

• Kuvat ja videot voi myös synkronoida pilveen
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Ääniasetukset

• Värinä, voimakkuuden säätö

• Sovellusten ääniasetukset, puhelun ääniasetukset

• Muistutukset ja merkkiäänet

• bluetooth-kaiutin
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Jos vaihdat puhelinta:

• Mieti ensiksi käyttöjärjestelmä

• Jos otat saman käyttöjärjestelmän kuin mikä sinulla on ollut 

viimeksi, voit laittaa puhelimeen saman tilin ja silloin esimerkiksi 

sovellukset ja yhteystiedot tulevat tilin mukana uuteen 

puhelimeen

• Mieti puhelimen tallennustila

• Tilaa vievät esim. sovellukset ja niiden sisältö

• Tilaa vievät kuvat ja videot

• Tilaa vievät ladattavat aineistot, esim. äänikirjat, musiikki, offline-

tilassa katsottavat elokuvat ja sarjat

• Mieti ostatko uuden vai vanhemman mallin

• Vanhempiin malleihin ei saa kaikkia 

sovelluksia enää ladattua
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Kiitos!
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