Puhelimen käyttöön liittyvät vinkit

Muut tietotekniikkavinkit

Käytätkö reittiopas.fi -palvelua? Pääkaupunkiseudulla
toimiva palvelu etsii sinulle oikean
joukkoliikennevälineen sekä aikatulut tai neuvoo
kävelyreitin. Nyt sivulle voi tallettaa suosikkipaikkansa
(esim. koti) jolloin haku on nopeampaa. Keväistä
viikonloppua!

Käytätkö kuulokkeita, menevätkö johdot solmuun?
Virkkaa tai pyydä jotakuta virkkaamaan
puuvillalankaa johtojen päälle. Tämän jälkeen johtosi
ovat helpommin käsiteltävissä! Jos käytät
kuulokkeita ulkona, suosittelemme heijastinlankaa.
Näyt hyvin autoilijoille. Aurinkoista viikonloppua!

Puhelimeen voi laittaa muistutuksia. Muistutuksen voi
laittaa hälyttämään vaikka paria tuntia ennen
hammaslääkäriaikaa, tai sitten piristää itseään
mukavalla muistutuksella: Hei minä, olen paras!
Muistutuksen voi asettaa vaikka kuukauden päähän
jolloin sen ehtii unohtaa ennen kuin se saapuu.
Aurinkoista viikonloppua!

Tutustu LähiVerkon joulukalenteriin osoitteessa
www.facebook.com/Lahiverkko/ Löydät joulukuussa
joka päivä uuden vinkin eri aiheesta. Mukavaa
viikonloppua!

Tiesitkö, että WhatsApp-sovelluksella voi viestiä ääni- ja
kuvapuheluin sekä lähettää ääniviestejä? Kuvapuheluilla
onnistuu juttelu vaikka lapsenlapsen kanssa! Sovellus on
ilmainen, mutta sen käytöstä tulee datasiirtomaksu.
Hyvää viikonloppua!

LähiVerkko-projekti ja EHYT ry järjestävät syksyllä
kolme ilmaista Onnistumisen Ilo -seminaaria, joissa
käsitellään mm. tietotekniikkaa ikäihmisten arjessa.
Paikkakunnat ovat Turku, Kuopio ja Rovaniemi.
Tarkempaa tietoa sekä ilmoittautumiset LähiVerkon
sivuilta: www.lahiverkko.fi/onnistumisen-ilo2016
Tervetuloa!

Ota parempia kuvia kännykällä! Tue puhelinta
molemmilla käsilläsi. Muista hengittää, sillä jos pidätät
hengitystä alat helposti täristä. Valoisaa viikonloppua!

Käytätkö muiden ottamia kuvia julkaisuissasi? Ne
saattavat olla tekijänoikeuden alaisia. Katso Netikäsmateriaalista selkeitä ohjeita tekijänoikudesta
osoitteessa www.lahiverkko.fi/tekijanoikeudet
Mukavaa viikonloppua!

Joskus kännykän nettiyhteys takkuilee. Usein jo se
auttaa, että laittaa puhelimen hetkeksi lentokonetilaan
tai sammuttaa sen ja käynnistää uudelleen. Mukavaa
viikonloppua!

Älypuhelimen sininen valo saattaa häiritä nukahtamista.
Monissa puhelimissa on ns. night shift -toiminto, joka
muuttaa näytön valon kellertäväksi. Toiminnon voi
ladata myös sovelluksena omaan puhelimeen. Mukavaa
viikonloppua!
Imurin pölypussit loppu? Kannattaa ottaa puhelimella
kuva vanhan pölypussipaketin kannesta ja näyttää
tarvittaessa vaikka myyjälle kaupassa, niin saat
vaivattomasti kerralla oikeanlaiset pölypussit mukaan.
Mukavaa loppiaista!

Pohjoismaiden suurin laululava kutsuu ikäihmisiä!
Laula kanssain –laulujuhlat ovat käynnissä
Joensuussa. Tapahtumasta infoa mm. Facebooksivuilla www.facebook.com/laulakanssain2016 Voit
katsella kuvia tapahtumasta, vaikka et olisi
rekisteröitynyt Facebookiin. Videoiden katseluun
tarvitset tunnukset. Mukavaa viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Juhannus on jo ovella!
Mitäpä olisi juhannus ilman tanssimusiikkia? Spotifyohjelmasta löytyy vanhat klassikot ja uudet iskelmät.
Sitä voi käyttää tietokoneella, tabletilla ja
älypuhelimella. Perusversio on ilmainen. Viikon vinkit
hiljenevät heinäkuuksi, toivotamme teille kaunista
kesää!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Tiedätkö mitä on
postcrossing? Airi kertoo blogissamme tästä
harrastuksesta, jossa lähetetään ja vastaanotetaan
postikortteja ympäri maailmaa. Blogi löytyy täältä:
http://bit.ly/1XqIbtl Leppoisaa viikonloppua!

Jouluna saattaa olla hämärä tunnelmavalaistus, jolloin
puhelimella otetuista valokuvista tulee helposti
epätarkkoja. Kannattaa tukea puhelinta kuvattaessa
vaikka pöytää vasten, jolloin käsien tärina ei heikennä
kuvanlaatua. Viikon vinkki jää joululomalle ja palaa ensi
vuonna. Oikein hyvää joulua!

LähiVerkon Viikon Vinkki: Uudistimme
verkkosivumme! Jos et vielä ole käynyt tutustumassa
www.lähiverkko.fi -sivuihin, niin tee se nyt. Sivuille
on koottu tietoa ja tarinoita tietotekniikasta.Hyvää
viikonloppua!

Olemme koonneet ilmaisia ja halpoja peli- ja
sovellusvinkkejä älypuhelimille ja taulutietokoneille
sivulle www.lahiverkko.fi/jouluvinkki Rauhallista
viikonloppua!

LähiVerkon Viikon Vinkki: Voisitko kuvitella elämää
ilman tietotekniikkaa? Lue Airin kertomus
nettisivuiltamme: http://bit.ly/1o8GZet. Hyvää
Pääsiäistä!

Peili jäi kotiin ja nyt olisi tarvetta? Useimmissa
puhelimissa ja tableteissa on etukamera, jota voi
käyttää peilin korvikkeena. Mikäli laitteesta ei sellaista
löydy, voit myös ottaa kuvan itsestäsi ja poistaa sen
jälkeenpäin. Mukavaa viikonloppua!
LähiVerkko järjestää peliseminaarin Helsingin
Kuntatalolla ensi viikon tiistaina. Voit seurata seminaarin
aamupäivän ohjelmaa omalla laitteellasi suorana
lähetyksenä 8.11 klo 9:15-12:15 osoitteessa
www.lahiverkko.fi/peliseminaari. Mukavaa
viikonloppua!

LähiVerkon Viikon Vinkki: Mitä tekevät
nettiopastajat? Katso Lehmirannan koulutuksesta
kuvattu video http://bit.ly/1L6ZxqO Hyvää
viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Kirja-arvostelut ovat
Lähiksen blogin uusi sarja. Ensimmäinen kirjoittaja on
Eeva, joka arvosteli Pelikasvattajan käsikirjan. Lue
blogi täältä: http://bit.ly/1ROK9kw Hyvää
viikonloppua!

Voit jakaa älypuhelimesi internet-yhteyden muiden
laitteiden, esimerkiksi kannettavan tietokoneen tai
tabletin kanssa. Jakamisominaisuus löytyy puhelimen
asetuksista puhelinmallista riippuen esimerkiksi nimillä
"Internet-yhteyden jakaminen", "hotspot" tai "Oma
yhteyspiste". Mukavaa viikonloppua!

LähiVerkon Viikon Vinkki: Onko tietokonepelaaminen
hukkaan heitettyä aikaa vai hauskaa ajanvietettä?
Lue kiinnostava blogi Senioripelaajien sivuilta ja
päätä itse! bit.ly/1QCZMdM Hyvää viikonloppua!

Saat kopioitua tärkeät paperit sähköiseen muotoon
ottamalla niistä kuvan puhelimesi kameralla.
Älypuhelimiin on saatavilla myös skannaussovelluksia,
jotka tekevät hyvää jälkeä. Mukavaa viikonloppua!

LähiVerkon Viikon Vinkki: Kiinnostaako ilmaiset
kuvapuhelut? Katso selkeä oppaamme
kuvapuheluihin: http://bit.ly/1VagWhT Hyvää
viikonloppua!

Oletko lähdössä ulkomaille? Älypuhelimissa
dataverkkovierailu eli dataroaming on yleensä valmiiksi
pois päältä. Tällöin internet-yhteytesi ei toimi
ulkomailla. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa puhelimen
asetuksista, jottei lasku pääse yllättämään. Useimmissa
hotelleissa on ilmainen langaton verkko, jota voit
käyttää.

LähiVerkon Viikon Vinkki: Joko olet nähnyt videon
LähiVerkon Flash Mob -tanssitempauksesta viime
syksyltä? Tässä linkki, ja sen myötä toivotamme
aktiivista viikonloppua! http://bit.ly/1UTH28I

TV:n kaukosäädin ei toimi? Paina kaukosäätimestä mitä
vain nappia ja katso sen kärkeä puhelimen kameran läpi.
Mikäli näet valon syttyvän, kaukosäädin toimii. Mikäli et
näe valoa, patterit voivat olla väärinpäin, loppu tai
kaukosäädin rikki. Mikäli näet vain vaimean valon,
patterit voivat olla liian heikot, että TV reagoisi.
Mukavaa viikonloppua!

LähiVerkon Viikon vinkki: verkkosivuiltamme löydät
paljon asiaa ja ajanvietettä. Oppisoppi neuvoo
videoiden ja kuvien avulla tietotekniikan maailmaan.
Pelinurkasta löydät visoja. Käy katsomassa:
www.lähiverkko.fi Hyvää viikonloppua!

Soiko puhelimesi aina väärässä paikassa? Älypuhelimella
saat vaimennettua saapuvan puhelun painamalla
äänenvoimakkuusnappia kumpaan tahansa suuntaan.
Perinteisessä kännykässä on yleensä "vaimenna"näppäin puhelun saapuessa. Tämä ei katkaise soittoa.
Mukavaa viikonloppua!

Pikanäppäimet helpottavat tietokoneen käyttöä.
Kokeile painaa esim. Ctrl ja a samaan aikaan pohjaan,
saat maalattua eli valittua kaiken näytöllä näkyvän
tekstin. Ctrl ja c pohjaan painettuna kopioi asiat
leikepöydälle ja Ctrl ja v liittää ne haluttuun paikkaan.
Ihanaa ensimmäistä maaliskuun viikonloppua!

Tarvitseeko sinun joskus ladata puhelintasi
mahdollisimman nopeasti? Akku täyttyy nopeammin,
mikäli puhelin on kokonaan sammutettu tai
lentokonetilassa. Mukavaa viikonloppua!

Jos olet pulassa tietotekniikan kanssa, me autamme!
Neuvontapalvelumme on auki viikottain, palvelu on
henkilökohtaista ja maksutonta. Tarvitset vain
internetyhteyden ja tietokoneen tai tabletin.
Neuvontapalvelusta voi varata ajan etukäteen.
www.lahiverkko.fi/neuvontapalvelu/

Ihmetyttävätkö kännykkää tiiviisti tuijottavat ulkoilijat?
Kyse saattaa olla Pokémon GO -pelaajista. Voit lukea
lähiVerkon blogista mistä on kyse:
www.lahiverkko.fi/pokemon-villitsee-yhdistaa Mukavaa
viikonloppua!
Monet käyttävät jo puhelimen salamavaloa
taskulamppuna. Älypuhelimeen on saatavilla myös mm.
vatupassisovellus. Löydät sen oman puhelimesi
sovelluskaupasta hakusanalla ”vatupassi”. Mukavaa
viikonloppua!

Tiedätkö mikä on sovellus? Tai mistä sanoista ATK on
lyhennys? Pidä tutuillesi tietotekniikka-tietovisa, ja
opit samalla itsekin. Sanojen selityksiä voit etsiä
vaikka LähiVerkon Oppisopista. Aurinkoista
viikonloppua!
Tiedätkö mikä on sovellus? Tai mistä sanoista ATK on
lyhennys? Pidä tutuillesi tietotekniikka-tietovisa, ja
opit samalla itsekin. Sanojen selityksiä voit etsiä
vaikka LähiVerkon Oppisopista. Aurinkoista
viikonloppua!

Muista ergonomia matkapuhelinta ja tablettilaitetta
käyttäessäsi: -Mikäli käytät laitetta seisten, nosta laite
kasvojen korkeudelle, ettet joudu kumartumaan. Suurenna tekstiä, ettei silmiä tarvitse siristää. -Pidä pieni
tauko 10-15 minuutin välein. Mukavaa viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Pelkäätkö, että räpläät
puhelintasi liikaa? Seurantasovelluksella voit seurata
kännykänkäyttöäsi, ja asettaa aikarajan sen käytölle.
Puhelin alkaa piippaamaan, jos olet ylittämässä
aikarajaa. iPhonen seurantasovellus on nimeltään
Moment ja Android-puhelinten Aptrax. Löydät ne
sovelluskaupoista. Mukavaa viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Useimmista älypuhelimista
löytyy taskulamppu, josta on hyötyä esimerkiksi mökillä
yöllisellä vessareissulla. Jos taskulamppu-ominaisuutta
ei ole valmiina, sen voi ladata sovelluksena puhelimeen.
Aurinkoista viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Apua, puhelin putosi
mökkilaiturilta veteen! Sammuta puhelin. Kuivaa
puhelin laittamalla se riisin sekaan tiiviiseen astiaan. Jos
vesi oli likaista, huuhtele puhelin ensin puhtaalla
vedellä. Hyvää viikonloppua!

LähiVerkon Viikon vinkki: Älypuhelimille on saatavilla
ilmainen 112 Suomi -sovellus, joka on erinomainen
työkalu hätätilanteissa. Satelliittipaikannukseen
perustuvan sovelluksen avulla voi soittaa yleiseen
hätänumeroon 112 sekä esimerkiksi
Myrkytystietokeskukseen. Sovelluksen kautta
soitettaessa paikkakoordinaattisi välittyvät suoraan
hätäkeskukseen, jolloin avunsaanti nopeutuu. (Lähde:
Elisa) Hyvää viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Miten saa kännykän akun
kestämään kauemmin? Kannattaa ottaa värinähälytys
pois päältä, säätää näytön menemään lepotilaan
nopeammin ja suojata puhelin liian kuumalta ja kylmältä
lämpötilalta. Rauhaisaa viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Haluaisitko selata Teksti TV:tä
puhelimellasi? Sujuvammin se käy sovelluksella.
Ilmainen TekstiTV -sovellus löytyy sekä Android- että iOSlaitteille. Löydät ne omasta sovelluskaupastasi.
Aurinkoista viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Tunnetko pikanäppäimiä?
Erilaisilla näppäinyhdistelmillä helpotat koneen käyttöä.
Esim. Ctrl ja c näppäimiä samaan aikaan painamalla
kopioit. Ctrl ja a -yhdistelmällä voit valita kaikki kerralla
ilman "maalaamista". Ja tämä ei ole aprillia! Hyvää
viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: unohtuivatko lasit kotiin
kauppareissun ajaksi? Näet pienet tekstit ottamalla
niistä kuvan puhelimella ja suurentamalla kuvaa. Hyvää
viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: WhatsApp-sovelluksella voit
lähettää ilmaiseksi viestejä. Sovellus on ilmainen ja
toimii älypuhelimissa kuten tekstiviestit. Voit lähettää
kahdenkeskisiä tai ryhmäviestejä. Hyvää viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Kauppareissua helpottaa, kun
otat kauppaan lähtiessä kännykällä kuvan jääkaapin
sisällöstä! Mukavaa viikonloppua!
LähiVerkon Viikon Vinkki: Unohtuuko ostoslista kotiin?
Ostoslistan voi kirjoittaa tekstiviestillä jonka lähettää
itselleen. Tavalliseen tapaan kirjoitetusta ostoslistasta
voi ottaa myös kännykällä kuvan, eikä tarvitse pelätä
paperilappusen katoamista. Hyvää Viikonloppua!

