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Android-laitteen perusasetukset



Asetusvalikko
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Tietoja laitteesta
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- Asetukset-->Näyttö
- näytön kirkkaus
- näytön automaattinen kirkkauden säätö
- näytön aikakatkaisu eli kuinka pian se sammuu 

(siirtyminen virransäästöön)
- näyttö kuluttaa paljon akkua kun se on päällä
- kirjasimen koko

Näytön säätö
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Näyttö
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Äänen voimakkuus ja miltä se 
kuulostaa

- Asetukset-->Ääni
- Äänen voimakkuudet:

- soittoääni
- puhelun äänenvoimakkuus
- median ääni (esim. musiikki, puhe, ilmoitukset)
- herätys

- Ääni (eli miltä kuulostaa)
- soittoääni
- Tekstiviestiääni
- jne 6



Äänet
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Ilmoitukset
Asetukset-->Ilmoitus

- Asetuksissa voit päättää sovelluskohtaisesti haluatko 
ilmoituksia vai ei

- Myös itse sovellus kysyy, haluatko ilmoituksia yleensä 
käyttöönottovaiheessa (esim. IS ilmoittaa uutisista jos 
haluat)

- Joissakin puhelmissa voi hiljentää ilmoitusäänet yöksi
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Sovellusilmoitukset

9



Sijainti
Asetukset-->Sijainti

- Sijainnin voi kytkeä päälle tai pois
- Kun sijainti on päällä, niin puhelin voi tarkasti paikantaa 

sijaintinsa
- Sijainnin pitää olla päällä jotta esim. 112-hätäpalvelu, 

sääpalvelu, karttapalvelut ym. hyödylliset  sovellukset 
voisivat toimia 
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Sijainti
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Asetukset-->Turvallisuus
- SIM-kortin ja näytön lukituskoodin PIN-koodin

asettaminen ovat puhelimen tärkeimmät 
turvatoimenpiteet

- SIM-kortin PIN-koodi näppäillään kun puhelimeen 
kytketään virta sen oltua kokonaan sammuksissa. Tämä 
on sama koodi, mikä tavallisissa kännyköissäkin on 
käytössä.

Näytön lukitus ja SIM-kortin PIN
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Asetukset-->Suojaus
- Älypuhelimissa on vielä toinenkin turvakoodi eli “näytön 

lukituskoodi”.
- Valitettavasti tätäkin koodia kutsutaan PIN-koodiksi, 

mikä helposti aiheuttaa sekaannusta
- erittäin tärkeää, että näytön lukituskoodi otetaan 

käyttöön – liittyy näytön automaattikatkaisuun 
(suositus 2 min)

- estää ulkopuolisia ottamasta puhelinta käyttöön

Näytön lukitus ja SIM-kortin PIN (2)
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Näytön lukitus ja SIM:in PIN
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Asetukset-->Tallennus ja muisti
- Älypuhelimessa on kahta eri muistilajia - tallennusmuistia 

ja työmuistia (RAM)
- Tallennusmuistia tarvitaan uusien sovellusten 

asentamiseen ja esim. valokuvien ja videoiden 
säilyttämiseen puhelimella 

- Tallennusmuisti usein täyttyy ja aiheuttaa ongelmia esim. 
päivityksissä

Tallennustila ja muisti
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Asetukset-->Tallennus ja muisti
- Tallennustilan puutetta voi eräissä puhelimissa osin 

korvata muistikortilla
- Tallennusmuistista voi puhdistaa turhaa tietoa 

tyhjentämällä välimuistia ja käyttämällä Google kuvien 
’vapauta tilaa’- toimintoa

- Puhelimen työmuistiin (RAM) käyttäjä ei voi vaikuttaa

Tallennustila ja muisti (2)
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Tallennustila
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Asetukset-->Tilit-->Google tili
- Kytkemällä synkronointi päälle puhelimen tiedot 

varmuuskopioidaan Googlen pilveen
- Valokuvien varmuuskopiointi asetetaan Google “Kuvat”-

sovelluksen asetuksista
- Kaikki tiedot saadaan palautettua Googlen pilvestä 

kirjautumalla omalle Google-tilille (esim. puhelimen 
vaihto)

Varmistukset ja tietojen palautus
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Google-tili & varmistukset
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Google kuvat 1
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Google kuvat 2
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Tietoturvaohjelmat

- Enter suosittelee Android-laitteissa tietoturvaohjelmiston 
käyttöä
- Operaattorit (esim. Elisa) myyvät maksullista palvelua –
yleensä perustuu F-Securen ohjelmistoon
- Imaisilla tulee hyvin toimeen jos ei ärsyynny mainoksista 
(AVG, Avira, Avast)
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Kiitos!
www.entersenior.fi/opiskele-itse/

info@entersenior.fi


