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Sisältö
• iOS 14 uutuuksia
• Tärkeimpiä asetuksia

• iCloud
• Ilmoituskeskus
• Yleiset
• Ohjauskeskus
• Käyttöapu
• Tietosuoja
• ynnä muuta



Haku

iOS Eleet 
Moniajo Ohjauskeskus Ilmoituskeskus



Widgetit

iOS 14 uusia juttuja 
Appikirjasto Kompakti

Puhelut

Siri



Seuraavissa ruuduissa näytän lisää 
joistakin noista alueista.

Asetukset



Tärkeää kirjautua 
AppleID:llä, jotta saa 
kaikki palvelut 
käyttöön.

iCloud à

Missä on – palvelu 
mahdollistaa laitteen 
seurannan ja 
tarvittaessa jopa 
tyhjentämisen

Perhejaon kautta voi 
jakaa useamman 
käyttäjen kesken mm. 
iCloud tallennustilan.

AppleID ja iCloud
Tallennustilasta näkee 
iCloud pilven käytön ja 
vapaan tilan.

Seuraavaksi 
määritellään apit, jotka 
saavat käyttää iCloud
pilveä tietojen 
tallentamiseen.

Kuvat asetuksista 
kannattaa laittaa 
iCloud-kuvat päälle ja 
lisäksi valita ”Optimoi 
iPhone tallennustila”

Kannattaa tarkistaa 
myös, että iCloud-
varmuuskopio on 
Päällä.



Liittymästä riippuen 
kannattanee pistää 
Mobiilidata pois 
matkustettaessa 
ulkomailla alueilla, 
joissa ei ole edullista 
mobiilidataa.

SIM-kortin PIN 
kannattaa asettaa 
operaattorin oletus 
PIN koodista samaksi 
kuin näytön lukituksen 
avauskoodi.

Mobiilidata ja Hotspot
Omalla hotspotilla voi 
jakaa internet liittymän 
vaikkapa läppärin 
käyttöön.



Ilmoituksissa voi Appi 
kohtaisesti määritellä 
minkä laisia ilmoituksia 
ne voivat lähettää.

Ilmoitusviestit 
kohdassa valitaan 
missä viestit 
näytetään. Tyyli 
määrää poistuuko 
viesti hetken kuluttua 
vai pitääkö käyttäjän 
se kuitata.

Poistamalla äänet 
pääsee eroon turhista 
häiriöistä. 
Merkit näyttää Apin 
ikonissa esim. kuinka 
monta viestiä on 
lukematta.

Ilmoitukset ja Älä häiritse
Asettamalla Älä häiritse 
tila päälle estetään 
kaikki ilmoitukset, 
viestiäänet ja jopa 
valitut puhelut.

Älä häiritse tila voidaan 
ajoittaa 
automaattikseksi.



Yleisistä asetuksista 
voidaan tarkistaa 
laitteet Tietoja sekä 
suorittaa 
Ohjelmistopäivitys 
käsin ja myös asettaa 
automaattinen 
päivitys. Päivitys vaatii 
WiFi yhteyden.

AirDropin salliminen 
mahdollistaa nopean 
tietojen siirron Apple-
laitteiden välillä.

Näppäimistön takaa 
löytyvät myös 
automaattiset 
korvaukset, joita voi 
myös muokata.

Yleiset ja Tallennustila
Yleiset -> Tallennustila 
toiminnosta löytyy 
mihin paikallinen muisti 
on käytetty ja miten 
Apit muistia kuluttavat. 
Tuolta voi myös 
poistaa niin 
halutessaan Appeja.



Täältä valitaan mitä 
appeja voidaan 
ohjauskeskuksesta 
käynnistää.

Ohjauskeskus
Ohjauskekuksesta saa 
nopeasti käynnistetty 
valittuja appeja ja 
ohjata joitain toimintoja.

Ohjauskeskuksen saa 
käyttöön X ja 
uudemmissa malleissa 
vetämällä sormella 
ruudun oikean 
yläreunan ulkopuolelta. 
Vanhemmissa 
malleissa 
käynnistetään 
ohjauskeskus 
vetämällä alareunan 
ulkopuolelta.



Näyttö ja kirkkaus 
toiminnassa valitaan 
mm. vaalea tai tumma 
näyttötila, näytön 
kirkkautta sekä näytön 
värisävyjä 
ilta/yöaikaan.

Automaattilukitus 
sammuttaa näytön 
valitun ajan kuluttua. 
Turvallisuuden 
kannalta 2 min on 
sopiva valinta.

Täältä on lisäksi 
mahdollista säätää 
jonkin verran tekstin 
kokoa, jos apit sitä 
tukevat.

Näyttö ja Käyttöapu
Käyttöavun kautta 
löytyy paljon 
mahdollisuuksia säätää 
toiminnallisuutta sekä 
helpottamaan että 
muuten muokkaamaan 
käytettävyyttä.

Esimerkiksi VoiceOver, 
Puhuttu sisältö ja 
Kuvatulkkaus auttavat 
puhumalal näytön ja 
valintojen sisältöä.

’Kosketuksella voi 
muokata miten laite 
reagoi eri tyyppisiin 
kosketuksiin ja 
kosketusvaikeuksiin.



Hätäpuhelun 
käynnistys suoraan 
ilman puhelimen 
avaamista.

Lisäksi ICE- kontaktin 
(In case of emergency
– hätätilanteen) tiedot.
Yhteydessä Terveys 
appiin.  

SOS tiedot saa 
näkyviin puhelimesta 
lukitulta näytöltä 
valitsemalla 
Hätätilanne toiminnan 
ja sitten SOS-tiedot.

SOS tiedot kannattaa 
päivittää Terveys 
apissa.

Hätätila SOS ja Altistusilmoitukset
Altistusilmoitukset ovat 
edellytys ja toimivat 
yhteistyössä 
Koronavilkun kanssa.



Akku toiminnon kautta 
näkee akun 
lataustilanteen ja 
varaushistorian.

Lisäksi täältä näkee 
mitkä apit ovat akun 
varausta eniten 
kuluttaneet edellisen 
täyden latauksen 
jälkeen.

Hätätila SOS ja Tietosuoja
Tietosuojan kautta 
pääsee tarkastelemaan 
ja muokkaamaan mitkä 
apit käyttävät 
puhelimen palveluita 
kuten sijainti, kamera, 
kuvat, terveys jne.



Kiitos!
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