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Yhteystietojen kahdensuuntainen synkronointi Exchange-tililtä
Matkapuhelinverkon asetusten (mobiilidata ja MMS) automaattinen hakeminen puhelimeen
operaattoriltasi. Näitä asetuksia voit tarvittaessa muokata valikossa [Asetukset > Järjestelmä >
Matkapuhelinverkko > Multimediaviestien yhteyspiste] noudattaen operaattorisi ohjeita
Kuvien ja yhteystietojen (vCard) jakaminen ja vastaanottaminen multimediaviesteinä *)
EXIF-tiedot ja GPS-koordinaatit voi nyt tallentaa kameralla otettuihin kuviin. Näitä tietoja voi
tarkastella tietokoneella
Lähetettäville sähköposteille on lisätty oletustilin valinta [Asetukset > Sovellukset > Sähköposti]
Sovellusten sulkeminen pyyhkäisyeleellä on nyt säädeltävissä asetuksissa, ja oletuksena se on
pois päältä uusille käyttäjille [Asetukset > Järjestelmä > Oikopolut]
Ensimmäisille käyttökertoille on lisätty visuaalisia vihjeitä tapahtumanäkymään, selaimeen,
kameraan, sähköpostiin, puhelimeen ja viesteihin
Näppäimistön ääniä on parannettu [Asetukset > Järjestelmä > Äänet ja palaute >
Kosketusnäytön äänet].

(*) Testattu vain joidenkin operaattorien verkoissa. Ilmoitathan osoitteeseen care@jolla.com, jos
sinulla on ongelmia oman operaattorisi verkon kanssa. MMS-käyttöohjeet löytyvät HelpCenteristä.

Päivityksen asentamisesta
Ensimmäisenäensitilaajille
Tämä ohjelmistopäivitys tulee ensimmäisenä saataville niille asiakkaillemme, joilla on puhelimissaan The
First One –takakannet. Päivitys tulee muidenkin käyttäjien saataville vielä samana päivänä, mutta muutamia
tunteja myöhemmin.

Edellytykset




Puhelimessasi on toimiva Jolla-tili
Laturi on kytketty puhelimeesi. Puhelimen akku latautuu
Puhelimesi on yhteydessä Internetiin WLAN-verkon kautta (mobiilidata toimii myös, mutta siitä voi
aiheutua sinulle kuluja riippuen sopimuksestasi operaattorin kanssa).

Käyttäjät, joiden puhelimissa on 1.0.4.20:tä vanhempi ohjelmistoversio
Jos puhelimessasi on versiota 1.0.4.20 vanhempi SailfishOS-ohjelmisto ja olet asentanut Warehousesovelluksen (eli käytät ns. OpenRepos-sovelluksia), poista kaikki OpenRepos-repositoriot ennen kuin yrität
päivittää puhelimesi ohjelmistoversion. Muutoin saatat rikkoa puhelimesi. Lue poisto-ohjeet osoitteesta
important-steps-to-do-before-updating (englanniksi).

Ohjelmiston päivitys
Jos Jollasi on kytkeytynyt Internetiin WLAN-verkon kautta, ilmoitus ohjelmistopäivityksestä (OS-päivitys)
pitäisi ilmaantua piakkoin. Jos et halua odottaa sitä, voit hakea pävityksen itse seuraavasti:
1. Avaa valikko Asetukset > Järjestelmä > Laitteen tiedot
2. Valise ’Etsi päivityksiä’ alasvetovalikosta
3. Kun ilmoitus OS-päivityksestä ilmestyy, kosketa sitä ja seuraa ruudulla ilmestyviä ohjeita.
Älä sammuta puhelintakesken OS-päivityksen. Päivitys kestää tyypillisesti noin 10 minuuttia. Päivityksen
aikana puhelimen näyttö saattaa pimentyä. Voit herätellä näytön lyhyellä virtanäppäimen painalluksella
voidaksesi seurata päivityksen edistymistä. Päivityksen aluksi puhelin hakee tarvittavat tiedot verkosta. Kun
tämä vaihe on valmis, seuraa edelleen ohjeita ja käynnistä varsinainen asennus. Asennuksen aikana
mustapohjaisella näytöllä näkyy Sailfish-logo ja edistymisviiva. Asennuksen lopuksi näet punaisen LEDin
syttyvän puhelimen alaosassa, minkä jälkeen puhelin käynnistää itsensä uudelleen. Lue tarkat päivitysohjeet
osoitteesta ”Miten asennan järjestelmäpäivityksen?”.

Muita päivityksiä
Turvallisuus
 Korjattu OpenSSL:n ”heartbleed”-bugi (CVE-2014-0160)
Asetukset
 Exchange-tilin kaksisuuntaisen yhteystietojen päivityksen asetus on lisätty [Asetukset > Tilit >
MS Exchange : Henkilöt]
 Jo lisättyjen sanojen poisto sanakirjasta [Asetukset > Järjestelmä > Tekstinsyöttö]
 Pois käytöstä olevat tilit näkyvät nyt tilien olotilan (näkyvyyden) hallinnassa himmennettyinä
eikä niitä ole mahdollista valita
 GPS:n käyttö lentotilassa on nyt mahdollista.
Yhteydet
 Yhteyden osoitin koti-näkymässä tukee nyt kahden yhteyden tilan näyttämistä (yksi yhteys
päällä, toinen valmiina käyttöön)
 Korjaa ongelman, jossa mobiilidatan poiskytkeminen kesken tietojen päivityksen (esim.
sähköpostin tai somen päivitys) sai yhteyden menemään itsestään uudelleen päälle seuraavan
ajastetun päivityksen koittaessa, tai kun käyttäjä itse käynnisti uuden päivityksen.
Android-ajoympäristö
 Android-sovellusten käynnistyskuvakkeiden päällä näkyy osoitus siitä, jos Androidajoympäristöä ollaan juuri päivittämässä (mikä estää sovellusten käynnistämisen)
 Android-sovellusten päivitystä ja poistoa on parannettu
 Pyyhkäisyeleet sovellusten sulkemiseksi ja minimoimiseksi noudattavat nyt Android-sovellusten
asentoa (vaaka/pysty)
 Turvallisuusparannuksia: Android-bugit 9695860 ja 10148349
 Android-sovellukset voivat käyttää Android-kamerasovelluksia suoraan varsinaisen
kamerarajapinnan (API) sijasta
 Äänenvoimakkuutta nostettu
 Android-sovellukset voivat nyt lähettää tekstiviestejä
 2D/3D-suorituskykyä on parannettu.

Kalenteri
 Toistuvan kalenterivarauksen kaikki tapahtumat voi nyt poistaa.
Kamera
 Kameran albumin avaava pyyhkäisyele on poistettu käytöstä videota kuvattaessa
 Grafiikkaparannuksia itselaukaisimeen ja suljinnäppäimeen.
Kello ja hälytykset
 Hälytys soi, vaikka puhelin on sulkeutunut akun loputtua
 Kello- ja kalenterihälytyksen koskettaminen näyttää nyt vihjeen käyttää vetovalikkoja (kuten
tekevät myös tulevan puhelun, asetusviestin ja lisäpalvelujen sivut).
Visuaalisia parannuksia
 Visuaalisia parannuksia valmiiksi asennettujen tunnelmien kuviin ja väreihin
 Sivujen laidoissa on nyt korostus sovelluksen sivujen välillä liikuttaessa
 Haptinen (tuntoaistiin perustuva) toiminto lisätty puhelimen sammuttamiseen.
Aloitusnäyttö, lukitussivu, tapahtumanäkymä ja ilmoitukset
 Laitteen ollessa lukittuna vain tärkeimmille ilmoituksille soitetaan merkkiääni (esim.
vastaamaton puhelu, keskusteluun tullut viesti, SMS, MMS, ääniviesti ja sähköposti)
 Lisätty visuaalinen vihje sovelluksille, joita poistetaan tai päivitetään (sama visuaalinen vihje
näkyy, kun sovellusta asennettaan)
 Vaakasuuntainen pyyhkäisy lukitussivulla näyttää vihjeen näytön avaamisesta pystysuuntaisella
eleellä (sama vihje näytetään lukitussivua kosketettaessa).
Kosketusnäppäimistö
 Äänipalaute näppäimistöä käytettäessä.
Kauppa
 Rekisteröi kehitystilan käyttöönoton sille Jolla-tilille, joka on luotu puhelimeen
 Estetään OS-päivityksen peruminen päivityksen ollessa meneillään.
Sähköposti
 Uuden sähköpostin luominen onnistuu nyt suoraan sovelluksen päänäkymän vetovalikosta
 Näyttää vihjetekstin (paikkamerkin) tyhjille vastaanottaja-, kopio-, ja piilokopio-kentille
 Vastaanottajan poimintaa on parannettu viestin kirjoitustilassa.
Viestit
 Vastaanota kuvia ja yhteystietoja (vCard) multimediaviesteinä (MMS)
 Vastaanottajien lisäämistä uuteen viestiin on paranneltu.
Henkilöt
 Exchange-tilin yhteystietoten titteli-kenttä on nyt nähtävissä ja muokattavissa
 Yhteystietojen pikavalikossa on nyt vaihtoehdot muokkaukseen ja suosikkeihin lisäämiseen.
Galleria
 Yhdeksän oletustunnelman korostusvärit päivitetty
 Lisätty mahdollisuus muokata kuvia vaakatilassa



Näyttää heti juuri luodun tunnelman asetukset.

The Other Half
 Näyttö herää automaattisesti TOH-kantta vaihdettaessa
 TOH-tunnelman ääniasetukset ovat nyt muokattavissa.
Aloitustoiminto
 Puhelimen aloitustoiminto kertoo Jolla-tilin hyödyllisyydestä käyttäjän koettaessa ohittaa Jollatilin luonnin.

Tunnettuja ongelmia






Puhelunsiirtojen vaihtoehdot eivät näy puhelimen näytöllä, vaikka niitä on valittuna. Suosittelemme
toistaiseksi käyttämään GSM-palvelukoodeja Puhelin-sovelluksen näppäimistöltä. Koodit tavallisimpiin
toimintoihin löytyvät esimerkiksi Soneran (http://www5.sonera.fi/ohjeet/Soitonsiirto/ ) ja Elisan
(http://asiakastuki.elisa.fi/ohje/78/ ) verkkosivuilta
Asetukset-sovelluksen käynnistäminen ensimmäisen kerran puhelimen käynnistyksen jälkeen kestää
tavanomaista kauemmin
Toisinaan puhelimen kytkeytyminen Internetiin ei onnistu, jos sekä WLAN ja mobiilidata ovat valittuina
puhelimessa. Korjaus tähän on työn alla
Puhelin saattaa sammua itsestään, vaikka joitakin ongelmia on jo korjattu. Selvitämme ongelmaa
ratkaistaksemme sen kokonaan. Ole hyvä ja ota yhteyttä Jollan asiakaspalveluun
(mailto:care@jolla.com), jos puhelimessasi on tällaisia vakavia vikoja.

Tärkeimpiä korjattuja vikoja
Ohjelmistopäivitys sisältää huomattavan määrän puhelimen toimintoja ja vakautta parantavia muita
korjauksia. Niistä on olemassa luettelo englanninkielisten julkaisutietojen lopussa.

Käyttöä tukevia artikkeleita suomeksi
Jollan asiakastuen tietokannassa on Jollan käyttöä opastavia artikkeleita myös suomeksi. Niitä käännetään
koko ajan lisää. Katso Jollan Käyttötuki.

