
TABLET 
 

Pasi Viinanen 



TERVETULOA 

 Kurssilla opettelemme tabletin peruskäyttöä: 

 - asetukset ja valikot 

 - käyttöliittymän hallinta sormieleillä 

 - ohjelmien asennukset 

 - kameran ja gallerian käyttöä 

 Ja paljon muuta! 

 Saat myös mukaasi oppimateriaalia sähköinen ja 

painettua. 

 



TABLET TIETOKONE 

 Tablet tietokone on yksiosainen 

kosketusnäytöllinen kannettava tietokone, jota 

ohjataan sormilla tai erilailla osoitinlaitteilla. 

 

 Kannettavaan tietokoneeseen verrattuna 

useimmiten kevyempi ja kiinteät näppäimet/ 

näppäimistö on korvattu virtuaalisella 

näppäimistöllä (näyttö) 

 

 Esikuvana tablet laitteille 2010 julkaistu Apple 

Ipad 1 



Ipad opas/ Apple 

manual 



TABLET LAITTEEN PERUSPAINIKKEET 

 Esimerkit Ipad ja Android tableteille 

 

 Lukitseminen: Paina nukkumispainiketta.  

 Lukituksen avaaminen: Paina Koti-painiketta 
tai nukkumispainiketta ja vedä sitten 
liukusäädintä, jossa lukee Avaa.  

 Sammuttaminen: Pidä nukkumispainiketta 
painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes 
näyttöön tulee punainen liukusäädin, jossa 
lukee Sammuta, ja vedä sitten näytössä 
näkyvää liukusäädintä.  

 Käynnistäminen: Pidä nukkumispainiketta 
painettuna, kunnes Tabletin laite logo tulee 
näytölle.  

 Pakotettu sammuttaminen: Pidä nukkumis- ja 
kotipainiketta painettuna n. 10 sekunnin ajan  
 



TABLET LAITTEEN PAINIKKEET 

 Äänensäätäminen ja sivukytkin 

 •Sivukytkimellä voidaan ottaa merkkiäänet ja 

ilmoitukset pois käytöstä. Sillä voidaan myös 

lukita näytön suunta ja/ tai estää tabletin 

näyttöä siirtymästä pystyasennon ja vaaka-

asennon välillä. 

 HUOM! Joissain tableteissa näytön kääntö 

voidaan lukita ainoastaan ohjelma asetuksista ( 

ei erillistä painiketta Android- laitteet) 



PERUSKÄYTTÖ 

 Laitteiden yhdistäminen ja lataaminen 



SIM- KORTTI MALLIT  

Sim-kortti tablet laitteessa mahdollistaa mobiililaajakaista 

yhteydet (3G / 4G) Huomaa noudata varovaisuutta/ ohjekirjan 

ohjeita SIM-kortin asettamisessa paikoilleen 



TABLET LAITTEEN YLEISIMMÄT 

OHJAUSTAVAT 

Tablet laitteen perinteiset 

ohjaus liikkeet: napautus, 

veto, pyyhkäisy ja nipistys/ 

venytys 



PERUSKÄYTTÖ 

 Kosketusnäytön käyttö 

 

Zoomaus 

suuremmaksi ja 

kauemmaksi 

nipistämällä / 

venyttämällä 

somia 

kosketusnäytöllä 



TABLETIN HALLINTA 

 Paluu kotivalikkoon ohjelmasta: 

 

 Vedä neljää tai viittä sormea yhteen – paluu 

kotivalikkoon  

 Vaihto ohjelmien välillä (avoimet ohjelmat) 

 Pyyhkäisy neljällä tai viidellä sormella oikealle 

tai vasemmalle – vaihto ohjelmien välillä  

 



TABLETIN KÄYTTÄMINEN 



KÄYNNISTÄMINEN JA PERUSKÄYTTÖ 

 



SOVELLUSKAUPAT 

 Apple  

 

 Microsoft 

 

 Google 



TABLET TIETOKONEELLA INTERNETTIIN 

 Tietoliikenneyhteydet 

 Käytännössä kaikissa tableteissa on 

mahdollisuus käyttää langatonta WLAN- ja 

Bluetooth yhteyksiä. Tämän lisäksi tietoliikenne( 

Internet yhteydet) saattaa olla mahdollista myös 

matkapuhelinverkon kautta 3G / 4G 

 



NÄYTÖN TILAKUVAKKEET TABLET  

  LAITTEISSA 



NÄYTÖN TILAKUVAKKEET TABLET  

  LAITTEISSA 



TABLET KÄYTTÖOPPAAT 

 Apple Ipad 

 Verkosta ladattavat täydelliset käyttöopaat 

 http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/

MA1595/fi_FI/ipad_kayttoopas.pdf 

 Lenovo  

 http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/

mobiles_pdf/tp_tablet_android_4_ug_fi.pdf 
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

 https://sites.google.com/site/androidopetuksessa/a

ndroid-opetuksessa/yleistae-

kaeyttoejaerjestelmaestae 

 http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/

MA1595/fi_FI/ipad_kayttoopas.pdf 
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