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Ääniapu ja puhe
Ääniapu 

Ääniapu – Sovellus lukee näytössä olevan tekstin. 
Sen avulla sinun on mahdollista käyttää laitteen joitakin 
perustoimintoja tarvitsematta katsoa laitteen näyttöä. 
Valitse jokin seuraavista toiminnoista:

Viime puhelut – Sovellus lukee tiedot vastaamatta 
jääneistä, vastatuista, soitetuista ja usein soitetuista 
puheluista.

Osoitekirja – Sovellus lukee osoitekirjan merkintöjä. 
Voit etsiä yhteystietoa selaamalla alaspäin. Voit avata 
ryhmäluettelon selaamalla oikealle. Jos haluat soittaa 
henkilölle, paina soittonäppäintä. Älä käytä tätä toimintoa, 
jos osoitekirjassa on yli 500 nimeä.

Vastaaja – Voit soittaa vastaajaan (verkkopalvelu).

Num.valitsin – Voit kirjoittaa numeron. Lisää numero 
selaamalla ylös tai alas. Kun kuulet oikean numeron, 
paina selausnäppäintä. Jatka numeroiden valitsemista, 
kunnes koko puhelinnumero on valittu. Voit soittaa 
numeroon painamalla soittonäppäintä.

Kello – Sovellus lukee kellonajan. Jos haluat, että sovellus 
kertoo päivämäärän, selaa alaspäin.

Jos haluat kuulla lisää vaihtoehtoja, valitse Valinnat.

Puhe 

Puhe-sovelluksessa voit valita viestien lukemisessa 
käytettävän kielen ja äänen. Voit säätää puheen nopeutta 
ja äänenvoimakkuutta valitsemalla Ääniasetukset.

Ääni on kielikohtainen. Jos muutat kielen, ääni muuttuu 
kyseessä olevan kielen oletusääneksi. Voit valita kielelle 
uuden äänen, jos haluat.

Voit tarkastella valitulle kielelle käytettävissä olevia ääniä 
selaamalla oikealle. Voit toistaa äänen, tarkastella äänen 
tietoja tai poistaa sen valitsemalla Valinnat > Toista ääni, 
Äänen tiedot tai Poista.
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