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HOLOLENS 2 PIKAOHJEET: KUVIEN JA VIDEOIDEN TALLENTAMINEN 

 
Hololens 2 –laseilla voit tallentaa näkemiäsi asioita kuvina tai videoina. 

 

Käynnistä lasit ja kirjaudu sisään käyttäen esim. PIN-koodia. Voit tallentaa kuvia tai videoita joko 

käyttämistäsi sovelluksista tai ihan pelkästään siitä, mitä näet lasien läpi. Kuvat ja videot muodostuvat sen 

perusteella, mitä näkökentässäsi on tallennushetkellä.  

 

Jos haluat ottaa kuvan, sano ”Take picture”. Näkökenttään tulee hetkeksi pieni ympyrä ja kun se katoaa, 

kuva on otettu. Huomaa siis, että kuvan ottaminen ei tapahdu sillä hetkellä, kun annat käskyn ottaa kuvan 

vaan siihen menee muutama sekunti. 

 

Alla  on esimerkki siitä, kun on otettu kuva Hololensien näkymästä. 

 

 
 

Kuvan ottamisen jälkeen menee hetki ja otettu kuva aukeaa uuteen ikkunaan Hololensien näkökenttään. 

 

 
 

 



Ikkunasta voit nähdä, millaisen kuvan otit. Kun olet tarkistanut kuvan, niin ikkuna kannattaa sulkea 

klikkaamalla oikean yläkulman rastia. 

 

Videon tallennuksen voit aloittaa sanomalla ”Start recording”. Näkökenttään tulee laskuri, joka laskee 

kolmesta yhteen ja sen jälkeen tallennus alkaa. Tallennuksen aikana vilkkuu punainen videokameran kuva. 

Videon tallennuksen saat lopetettua sanomalla ”Stop recording”, jonka jälkeen näkökentässä vilahtaa 

valkoinen ruutu / stop-ikoni ja tallennus on lopetettu. Lopuksi tallentamasi video aukeaa uuteen ikkunaan, 

ihan kuten kuvaakin ottaessa. 

 

Video tallentuu sen mukaisesti, mitä Hololens -lasien näkökentässä tapahtuu. Lopputuloksesta tulee 

parempi, jos välttelet äkkinäisiä liikkeitä. Videon tallentaminen hidastaa lasien toimintaa, joten esim. 

käynnissä olevat muut sovellukset saattavat nykiä videon tallentamisen vuoksi. 

 

Tallennettuja kuvia ja videoita voit selata ja katsella Hololensien Photos -sovelluksen kautta. Photos -

sovellus löytyy Start -valikosta, jonka sait näkyviin sanomalla ”Go to start”. Voit avata sovelluksen 

klikkaamalla sitä tai sanomalla ”Photos”. 

 

 
 

Kun olet avannut Photos -sovelluksen, näet listattuna Hololens -laseihin tallennetut kuva- ja videotiedostot. 

Oletuksena tiedostot on järjestetty tallennuspäivänmäärän mukaan, uusimmat on ylhäällä. Voit halutessasi 

vaihtaa järjestystä ”View by” -pudotusvalikosta. 

 

  



Jos klikkaat kuva- tai videotiedostoa, Hololens avaa sen erilliseen ikkunaan.  

 
 

Jos haluat poistaa tiedostoja tai siirtää niitä esim. kansioihin Hololensien sisällä, sinun pitää laittaa ”Select” -

valinta päälle oikeasta yläkulmasta. Uusia kansioita Hololensiin voit tehdä yläreunan ”New album” -valinnan 

kautta. 

 

Kun klikkaat ”Select” -valintaa, tiedostojen oikeaan yläkulmaan tulee pieni ruutu, jota klikkaamalla saat 

valittua tiedoston käsittelyä varten. Jos haluat esim. poistaa osan tiedostoista, niin valitse haluamasi 

tiedostot ja klikkaa oikeasta yläkulmasta roskakorin kuvaa. Valinnat saat peruttua klikkaamalla oikeasta 

yläkulmasta ”Cancel”. 

 

 
 



Valittuja tiedostoja voit myös jakaa esim. OneDriveen, sähköpostiin tai bluetoothilla toiseen laitteeseen. 

Kun olet valinnut halutut tiedostot, niin voit klikata yläreunasta ”Share”. Sen jälkeen sinulle aukeaa uusi 

näkymä, jossa pääset valitsemaan, mihin tiedostot jaetaan. 

 

 
 

Jos haluat siirtää Hololensin kuva- tai videotiedostoja tietokoneelle, voit tehdä sen liittämällä Hololensit 

tietokoneeseen käyttämällä lasien mukana tullutta USB-C johtoa. Irrota virtapistoke johdosta, liitä toinen 

pää johdosta Hololens -lasien sivussa olevaan liitäntään ja toinen pää tietokoneen USB-C -porttiin. 

Varmista, että laseissa on virta päällä ja olet kirjautunut sisään laseihin. 

 

Kun avaat tietokoneen resurssienhallinnan, pitäisi siellä näkyä Hololens -lasit omana objektinaan. Hololensit 

näkyy listassa HL-alkuisella nimellä. 

 

 
 



Klikkaamalla Internal Storage -kohtaa pääset käsiksi Hololensien kansioihin. 

 

 
 

Tallennetut kuvat löytyvät kansiosta ”Pictures”. 

 

 
 

  



Ja sen jälkeen valitset vielä ”Camera Roll”. Sieltä löytyy samat tiedostot, mitkä olivat ”Photos” -

sovelluksessa. 

 

 
 

Tiedostoja voit poistaa, kopioida tai siirtää tietokoneelle ihan samaan tapaan kuin siirtäisit tiedostoja 

tietokoneella kansiosta toiseen. 

 

Jos et hetkeen tee mitään, niin Hololens voi sammuttaa virrat itsestään. Siinä vaiheessa katkeaa myös 

yhteys tietokoneesta laseihin. Yhteys palautuu, kun laitat lasit uudestaan päälle ja kirjaudut sisään laseihin. 


