KODAK EKTRA Uživatelská příručka
k chytrému telefonu
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Přečtěte si, než budete pokračovat
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pozorně si přečtěte část o bezpečnostních opatřeních, abyste zajistili správné používání mobilního telefonu.
•

Chraňte mobilní telefon před údery, házením, upuštěním, stisknutím, ohnutím či propíchnutím.

•	Mobilní telefon nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jaké je např. v koupelnách. Zabraňte záměrnému ponoření nebo
namočení mobilního telefonu do kapaliny.
•	Mobilní telefon nezapínejte v místech, kde je používání telefonů zakázáno nebo kde by mohl telefon způsobit rušení
či ohrožení.
•

Mobilní telefon nepoužívejte při řízení.

•	Dodržujte všechna pravidla a předpisy v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Vypínejte mobilní telefon
v blízkosti zdravotnických přístrojů.
•

Vypínejte mobilní telefon v letadlech. Telefon by mohl způsobovat rušení řídicích systémů letadla.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Společnost Bullitt Mobile Ltd. je držitelem licence společnosti Kodak.
Logo a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
použití těchto značek ze strany společnosti Bullitt Group podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.
Žádnou část tohoto dokumentu nesmíte žádnou formou ani prostředky reprodukovat ani přenášet bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Kodak.
Výrobek popsaný v této příručce může obsahovat software chráněný autorským právem a možné držitele licencí.
Zákazníci nesmějí takový Software ani Hardware žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekompilovat,
rozebírat, dešifrovat, rozbalovat, analyzovat, pronajímat, přiřazovat ani na něj poskytovat další licence, pokud takové
omezení nezakazují platné zákony nebo takové akce nejsou v licenci povoleny příslušnými držiteli autorských práv.

UPOZORNĚNÍ

•	Vypínejte mobilní telefon v blízkosti přesných elektronických přístrojů. Telefon by mohl ovlivnit výkon těchto přístrojů.

Některé zde popsané funkce výrobku a jeho příslušenství závisejí na nainstalovaném softwaru, kapacitě a nastavení
místních sítí a nemusejí být aktivovány nebo mohou být místními operátory nebo poskytovateli služeb omezeny. Zde
uvedené popisy proto nemusejí přesně odpovídat výrobku nebo příslušenství, které jste zakoupili.

•	Nepokoušejte se mobilní telefon ani jeho příslušenství rozebírat. K servisním zásahům a opravám telefonu jsou
oprávněni pouze kvalifikovaní pracovníci.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat jakékoli informace nebo technické údaje uvedené v této příručce,
a to bez předchozího upozornění nebo jakéhokoli závazku.

•

Výrobce nenese zodpovědnost za legitimnost ani kvalitu jakýchkoli produktů, které přes tento mobilní telefon odešlete
nebo stáhnete, včetně, nikoli však pouze, autorsky chráněných textů, obrázků, hudby, filmů a softwaru, který není
součástí výrobku. Jakékoli důsledky instalace nebo používání výše uvedených produktů v tomto mobilním telefonu
nesete vy.

Neumisťujte mobilní telefon ani jeho příslušenství do obalů se silným elektromagnetickým polem.

•	Neumisťujte do blízkosti mobilního telefonu magnetická paměťová média. Záření vycházející z telefonu z nich může
vymazat uložené informace.
•	
Nevystavujte mobilní telefon vysokým teplotám ani je nepoužívejte na místech s hořlavými plyny, jako jsou
čerpací stanice.
•	Mobilní telefon a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolujte dětem používat mobilní telefon
bez dohledu.
•

Používejte pouze schválené baterie a nabíječky.

•	Dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se používání bezdrátových zařízení. Při používání bezdrátového zařízení
respektujte soukromí a práva ostatních.

Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webových stránkách www.kodakphones.com

BEZ ZÁRUKY
Obsah této příručky je poskytován „tak jak je“. S výjimkou požadavků platných zákonů nejsou v souvislosti s přesností,
spolehlivostí nebo obsahem této příručky poskytovány žádné vyjádřené ani předpokládané záruky, včetně, nikoli však
pouze předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Nepoužívejte mobilní telefon v letadlech, nemocnicích u čerpacích stanic ani v profesionálních autoopravnách.

V maximální míře povolené platnými zákony není výrobce v žádném případě zodpovědný za žádné speciální, náhodné,
nepřímé ani následné škody, ztrátu zisku, obchodních příležitostí, příjmů, dat, dobré pověsti ani předpokládaných úspor.

•	U pacientů s implantáty (srdce, inzulín atd.) udržujte mobilní telefon 15 cm od implantátu a během hovoru držte
telefon na opačné straně než je implantát.

PŘEDPISY PRO IMPORT A EXPORT

•	Při práci s kabelem USB přísně dodržujte příslušné pokyny této příručky. V opačném případě může dojít k poškození
mobilního telefonu nebo počítače.

Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny platné zákony a předpisy pro vývoz a dovoz a získat všechna potřebná
vládní povolení a licence pro export, reexport nebo import produktů popsaného v této příručce, včetně softwaru
a technických údajů.

•
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2. CHYTRÝ TELEFON KODAK EKTRA

1. ÚVOD
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1. Slot pro kartu SIM/SD
2. Přední fotoaparát
3. Konektor sluchátek
4. Tlačítka nabídky
5.	Otvor pro šňůrku
na zavěšení

Děkujeme vám, že jste si zakoupili chytrý telefon Kodak Ektra.
Vítejte v novém hnutí fotografování s chytrými telefony.
Zakoupením chytrého telefonu Ektra jste se rozhodli převzít tvůrčí kontrolu nad fotografováním. Jedná se o jedinečný
telefon s fotoaparátem, jehož ovládání vám bude připomínat digitální zrcadlovky. Zároveň je však snadný na používání
díky kombinaci jedinečného softwaru a působivých čoček. Z každého dílu a části je patrná odbornost techniků Kodak
a našich předních fotografů.
Tato uživatelská příručka vás provede jemnými nuancemi chytrého telefonu Ektra a poskytne vám vše nezbytné k tomu,
abyste byli připraveni zachytit ten nejlepší snímek. K dispozici je široká řada funkcí – od jedinečné intuitivní aplikaci pro
fotografování až po možnost tisknout snímky přímo z chytrého telefonu – a my doufáme, že si tento zcela nový způsob
fotografování užijete.
Nezapomeňte se s námi podělit o své nejlepší výtvory a nezapomeňte: Nemačkejte jen spoušť. Tvořte.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones
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6. Tlačítko spouště
7. Vypínač
8.	Tlačítka pro zvýšení
a snížení hlasitosti
9. Blesk LED
10. 21MPx fotoaparát

3. HLAVNÍ FUNKCE
Vypínač

Stisknutím a přidržením telefon zapnete. Stisknutím a přidržením otevřete nabídku
možností. Když je telefon zapnutý, můžete stisknutím vypínače zamknout nebo
probudit displej.

Tlačítko Domů

Stisknutím se kdykoli vrátíte na výchozí obrazovku. Dlouhým stisknutím tlačítka Domů
spustíte aplikaci Google Search.

Tlačítko
předchozích aplikací

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte seznam spuštěných aplikací.

Tlačítko Zpět

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte předchozí obrazovku, se kterou jste pracovali. Slouží
také ke skrytí klávesnice na obrazovce.

Tlačítko hlasitosti

Tlačítko spouště

Hlasitost: Stisknutím tlačítka zesílení hlasitosti (+) zvýšíte hlasitost, tlačítkem zeslabení
hlasitosti (−) hlasitost snížíte.
Chcete-li pořídit snímek obrazovky, stiskněte a podržte současně vypínač a tlačítko
zeslabení hlasitosti.
Když je spuštěna aplikace fotoaparátu, můžete stisknutím tlačítka spouště okamžitě
fotografovat. Při pořizování snímku můžete namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
zaostřit snímek. Snímek pořídíte stisknutím tlačítka až na doraz. Chcete-li rychle přistoupit k aplikaci fotoaparátu Ektra, stiskněte dvakrát tlačítko spouště.
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4. VLOŽENÍ SIM KARTY
1.	Chcete-li vložit kartu Nano SIM, otevřete slot
pro karty SIM a microSD™.

6. NABITÍ BATERIE

2.	Vložte kartu Nano SIM do přihrádky níže
znázorněným způsobem:

Chytrý telefon Kodak Ektra má integrovanou baterii.
Nabíjení baterie:
1. 
Připojte kabel USB dodaný s mobilním telefonem
k nabíječce.
	Poznámka: Používejte pouze nabíječky a kabely schválené
pro chytrý telefon Kodak Ektra. Chytrý telefon Kodak Ektra
používá kabely a konektory USB 3.0. Neschválené vybavení
může zařízení poškodit.
2. Připojte kabel USB k portu USB 3.0 v telefonu.
Poznámka: Na rozdíl od nabíjecích kabelů USB 2.0 nezáleží
u kabelů USB 3.0 na orientaci. Při zapojování kabelu USB nepoužívejte nadměrnou sílu. Pokud byste se pokoušeli zapojit
konektor nesprávně, mohlo by dojít k poškození.
Poznámka: Na takové poškození se záruka nevztahuje.
3. Připojte nabíjecí kabel USB do vhodné síťové zástrčky a bezpečně zapojte do zásuvky.

3. Zasuňte přihrádku pro karty SIM
a microSD zpět na místo.

5. VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

4.	
Před prvním zapnutím zařízení bude třeba nabít baterii. Po dokončení nabíjení se na obrazovce zobrazí
nápis „nabito“ a místo ikony baterie (vpravo nahoře) se zobrazí nápis „100%“. Odpojte konektor od zařízení a poté
vyjměte nabíječku.

Důležité informace o baterii:
1.	Chcete-li vložit kartu microSD, otevřete slot pro
karty SIM a microSD.

2.	Vložte paměťovou kartu do přihrádky níže
znázorněným způsobem:

Je-li baterie úplně vybitá, může trvat několik minut, než přístroj zobrazí indikátor nabíjení.
Pokud jste baterii po dlouhou dobu nepoužívali, nemusí se podařit zapnout mobilní telefon ihned po zahájení nabíjení.
Nechejte baterii několik minut nabíjet (s vypnutým telefonem) a teprve potom zkuste telefon zapnout. Během této
doby se na displeji nemusí zobrazovat animace nabíjení.
Doba nabíjení baterie závisí na okolní teplotě a na stáří baterie.
Když nabití baterie klesne pod určitou úroveň, přehraje telefon signál a zobrazí upozornění. Když je baterie téměř
vybitá, telefon se automaticky vypne.

7. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ MOBILNÍHO TELEFONU
7.1		
3. Zasuňte přihrádku pro karty SIM a microSD zpět
na místo.

Zapnutí mobilního telefonu

1. Přidržte stisknutý vypínač.
2.	Při prvním zapnutí telefonu uvidíte uvítací obrazovku. Vyberte preferovaný jazyk a pro přechod k dalšímu kroku
nastavení klepněte na ikonu Start.
Poznámka: Pokud je na SIM kartě zapnuta ochrana kódem PIN, požádá vás telefon ještě před zobrazením uvítací
obrazovky o zadání kódu PIN. K dokončení nastavení je nutné připojení k síti Wi-Fi nebo datové připojení. Nyní budete
vyzváni k přihlášení k existujícímu účtu Google nebo vytvoření nového účtu a dokončení procesu nastavení.
Poznámka: Proces nastavení účtu můžete vynechat a dokončit ho jindy. K využívání některých služeb
Google nabízených v přístroji je nutný účet Google.
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7.2

Vypnutí mobilního telefonu

1. Stisknutím a přidržením vypínače otevřete nabídku možností telefonu.
2. Klepněte na možnost Vypnout.

8. SEZNÁMENÍ S VÝCHOZÍ OBRAZOVKOU
Po přihlášení nebo po zapnutí telefonu uvidíte výchozí obrazovku. Výchozí obrazovka je výchozím bodem pro přístup
ke všem funkcím telefonu. Jsou na ní zobrazeny ikony, widgety, zástupci a další funkce. Výchozí obrazovku si můžete
přizpůsobit, například pomocí jiné tapety, a zobrazovat na ní položky, které chcete.

10.2

Odemykání displeje

Stisknutím vypínače displej probudíte. Poté přetáhněte ikonu zámku
do středu displeje – tím displej odemknete.
Chcete-li přímo ze zamknutého displeje přejít do aplikace Fotoaparát, přetáhněte ikonu fotoaparátu
doleva – tím
spustíte aplikaci Fotoaparát.
Chcete-li použít hlasové vyhledávání Google™ přímo ze zamknutého displeje, přetáhněte ikonu hlasového vyhledávání
Google
doprava. Spustí se hlasové vyhledávání Google.
Poznámka: Pokud jste nastavili zámek displeje, telefon vás vyzve k odemknutí displeje.

11. VYTÁČENÍ

		Na výchozí obrazovce je ikona spouštění aplikací. Když na ni klepnete, budete moci prohlížet a spouštět
nainstalované aplikace.

11.1

Poznámka: Dlouhým stisknutím prázdného místa na výchozí obrazovce zobrazíte zástupce aplikací Tapety, Widgety
a Nastavení.

Zadejte požadované číslo na číselné klávesnici a vytočte jej klepnutím na tlačítko vytáčení. Vnitrostátní hovory zadávejte
v tomto pořadí: kód oblasti, telefonní číslo, tlačítko vytáčení.

9. OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÉHO DISPLEJE
9.1

Akce na dotykovém displeji

Dotyk (klepnutí): Dotknutím špičkou prstu můžete vybrat položku, potvrdit výběr nebo spustit aplikaci.
Dotyk (klepnutí) a přidržení: Dotkněte se špičkou prstu položky a držte ji stisknutou, dokud mobilní telefon nezareaguje.
Chcete-li například na aktivní obrazovce otevřít nabídku možností, dotkněte se obrazovky a držte ji stisknutou, dokud
telefon nezobrazí nabídku.
Přejetí: Posuňte prstem svisle nebo vodorovně po obrazovce. Například pro přechod mezi obrázky v galerii přejeďte
vlevo nebo vpravo.
Přetažení: Dotkněte se a přidržte požadovanou položku prstem. Přetáhněte položku na libovolnou část obrazovky.
Ikonu můžete přetažením přesunout nebo odstranit.

9.2

Otáčení displeje mobilního telefonu

Orientace většiny obrazovek se při otáčení telefonu z orientace na výšku do orientace na šířku a zpět mění. Tuto funkci
lze vypnout v nabídce Nastavení (část Displej).

10. ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ DISPLEJE
10.1

Zamykání displeje

Když je telefon zapnutý, můžete displej zamknout stisknutím vypínače. I když je displej zamknutý, můžete přijímat
zprávy a hovory.
Pokud ponecháte telefon chvíli bez aktivity, displej se zamkne automaticky.
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11.2

Vytáčení vnitrostátních hovorů

Vytáčení mezinárodních hovorů:

Chcete-li vytočit mezinárodní číslo, dlouze stiskněte klávesu 0, dokud se na obrazovce nezobrazí předpona
mezinárodních hovorů „+“. To vám umožní vytáčet mezinárodní hovory do libovolných zemí bez nutnosti zadávat
předponu pro mezinárodní hovory.
Mezinárodní hovory zadávejte v tomto pořadí:
+ kód země, kód oblasti, telefonní číslo, tlačítko vytáčení.
Po zadání předpony zadejte kód země a celé číslo, kterému chcete zavolat.

11.3

Tísňová volání

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí signálem (to můžete zjistit podle indikátoru síly signálu v levém horním rohu
displeje), budete moci přístroj využít k tísňovému volání.

12. PŘÍRUČKA K FUNKCÍM NABÍDKY
Níže jsou uvedeny veškeré možnosti funkcí spolu s krátkým popisem.
Abyste mohli používat aplikace Gmail, Google Play Movies a abyste získali přístup ke všem funkcím ostatních aplikací
Google, musíte být přihlášeni k účtu Google. Chcete-li stahovat aplikace z obchodu Google Play, budete také vyzváni
k přihlášení k účtu Google.
Poznámka: Pokud v telefonu není vložena SIM karta, nemůžete se připojovat k mobilním sítím poskytujícím hlasové
a datové služby, ale můžete se připojit k síti Wi-Fi, přihlásit se k účtu Google a využívat všechny funkce telefonu kromě
volání.
Pokud telefon poprvé spustíte bez SIM karty, vyzve vás ke klepnutí na možnost „Připojit k síti Wi-Fi“ (místo k mobilní síti).
Nastavte telefon podle zobrazených pokynů. Pokud již účet Google máte, klepněte na možnost Přihlásit se a zadejte
své uživatelské jméno a heslo.
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12.1

Platební služba Android Pay™

Platební služba Android Pay umožňuje pohodlné provádění mobilních plateb. Do svého účtu Google můžete přidat
existující kartu potvrzením několika podrobností nebo můžete přidat novou kartu jakékoliv zúčastněné banky. Platbu
provedete tak, že jednoduše probudíte telefon a přiložíte jej k terminálům v obchodech zapojených do tohoto programu
(aplikaci není nutné spouštět).
Spuštění platební služby Android Pay:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

12.2

> Android Pay

.

Aplikace AVG Anti-Virus

Aplikace Anti-Virus software je aplikace, která umožňuje v reálném čase monitorovat a kontrolovat vaše zařízení.
Klepnutím na tlačítko „ZKONTROLOVAT NYNÍ“ zahájíte vyhledávání skrytých hrozeb.
Spuštění aplikace AVG Anti-virus:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

12.3

.

Kalkulačka

Otevření aplikace Chrome:
Aplikaci můžete spustit některým z následujících postupů:
•

Na výchozí obrazovce klepněte na ikonu aplikace Chrome

•

Aplikaci můžete spustit klepnutím na možnost

12.8

Spuštění aplikace Kalkulačka:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

> Kalkulačka

.

> Chrome

.

Hodiny

V nabídce aplikace můžete prohlížet datum a čas, nastavovat budíky, používat stopky a časovač a prohlížet hodiny
ve světě.

.
Přidání budíku:
Chcete-li pracovat s budíky, spusťte aplikaci

Google Calendar™

Aplikace Google Calendar slouží k vytváření a správě událostí a schůzek. Podle nastavení synchronizace se kalendář
v telefonu synchronizuje s kalendářem na webu nebo jiných zařízeních.
Spuštění aplikace Google Calendar:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost
zobrazení a nastavení.

Chrome™

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo máte přístup k datům svého poskytovatele služeb, můžete pomocí této funkce
spustit prohlížeč.

Zálohování a obnovení

Kalkulačka slouží k řešení jednoduchých aritmetických úloh a nabízí pokročilé funkce k řešení složitějších rovnic.

> Google Calendar

. Klepnutím na možnost

zobrazíte různé možnosti

Poznámka: Při prvním spuštění aplikace Kalendář můžete přejet po obrazovce vlevo a přečíst si informace o funkcích
této aplikace. Na poslední stránce přehledu („Události služby Gmail“) klepněte na možnost MÁM TO.

12.6

Pomocí voliče režimů vyberte režim Video. V nastavení režimu Video můžete měnit následující položky: Redukce šumu,
EIS, Mikrofon, Režim zvuku, Kvalita videa.
Klepnutím na
spustíte nahrávání, opětovným klepnutím nahrávání zastavíte. Po nahrání videa můžete klepnout na
miniaturu nejnovějšího nahraného videa a tím je přehrát. Klepnutím video spustíte.

.

Otevření aplikace Zálohování a obnovení:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost
> Zálohování a obnovení

12.5

V manuálním režimu můžete procházet pokročilými funkcemi, provádět změny při pořizování snímků a prohlížet si je
v reálném čase. Volič můžete použít k procházení funkcemi Expozice, Režim scény, Vyvážení bílé, ISO, Rychlost závěrky
a Inteligentní automatika. V nastavení fotoaparátu můžete také vybrat následující možnosti: Rozpoznávání obličeje,
Automatické rozpoznání režimu, Formát souboru, Samospoušť, Velikost obrázku, Velikost náhledu, Režim Face Beauty.

12.7
> Anti-virus

V panelu zálohování můžete vybrat aplikaci Osobní data sloužící k zálohování na paměťové karty. V panelu obnovení
můžete zvolit požadovaný soubor, který chcete nahrát zpět do telefonu.

12.4

(dvakrát) nebo Domů fotoaparát zavřete.
Klepnutím na tlačítko Zpět
Na obrazovce náhledu fotoaparátu klepněte na ikonu v horní části displeje pro nastavení fotoaparátu. Klepnutím na
tlačítko můžete změnit nastavení Možnost, Fotoaparát a Video.

Fotoaparát

Aplikace fotoaparát je k dispozici pouze na chytrých telefonech Ektra. Nabízí širokou řadu funkcí s rozhraním inspirovaným
fotoaparáty DSLR, které umožňuje příjemné a snadné používání telefonu pro fotografování a pořizování videa.

> Hodiny

.

Přidání budíku:
1. V seznamu budíků můžete budík přidat klepnutím na ikonu
2. Chcete-li nastavit budík, postupujte následovně:

.

•	Vybráním příslušného pole a posunutím ukazatele nahoru nebo dolů nastavte hodiny a minuty. Po nastavení
požadovaného času klepněte na tlačítko OK.
• Chcete-li přidat název, klepněte na možnost Štítek. Zadejte název a klepněte na tlačítko OK.
• Chcete-li nastavit opakování, klepněte na možnost Opakovat. Klepněte na jednu nebo více možností.
• Chcete-li nastavit vyzváněcí tón, klepněte na ikonu
. Zvolte požadovanou možnost a klepněte na tlačítko OK.
• Pokud chcete, aby telefon při aktivaci budíku vibroval, zaškrtněte políčko Vibrace.
Poznámka: Při výchozím nastavení se budík automaticky aktivuje.

Spuštění aplikace fotoaparát:
Aplikaci můžete spustit některým z následujících postupů:

12.9

•

Aplikace Kontakty slouží k ukládání a správě informací, jako jsou telefonní čísla a adresy vašich kontaktů. Klepněte na
možnost . V nabídce můžete nastavovat funkce Zobrazené kontakty, Import / Export, Skupiny, Účty, Nastavení.
Pokud jste dosud nepřidali žádné kontakty, zobrazí se zpráva s radami o tom, jak je přidat.

Klepněte na ikonu

na výchozí obrazovce.

•	Namáčknutím tlačítka spouště fotoaparátu

do poloviny snímek zaostříte. Stisknutím tlačítka až na doraz snímek

pořídíte. Snímek můžete pořídit také dotykem tlačítka

a pořízenou fotografii zobrazíte klepnutím na miniaturu

Kontakty

naposledy pořízeného snímku.
12
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Spuštění aplikace Kontakty:
> Kontakty
. Spustí se na kartě VŠECHNY KONTAKTY.
Klepněte na ikonu
Všechny kontakty jsou zobrazeny podle abecedy a seznam můžete posouvat.
Přidání kontaktu:
1. V seznamu kontaktů klepněte na ikonu
a přidejte kontakt.
2. Zadejte jméno kontaktu a poté podrobné údaje, například telefonní číslo či adresu.
3. Poté údaje uložte klepnutím na možnost Přidat nový kontakt
.
Přidání kontaktu do oblíbených:
1. Klepněte na kontakt, který chcete přidat k oblíbeným.
2. Klepněte na ikonu
v levém horním rohu a ikona
se vyplní.
Hledání kontaktů:
1. V seznamu kontaktů klepněte na ikonu
a vyhledejte kontakt.
2.	Zadejte jméno hledaného kontaktu. Během psaní se v poli hledání začnou zobrazovat kontakty s odpovídajícími
jmény.

12.12 File Commander
Pomocí aplikace File Commander můžete organizovat své soubory ve složkách na paměťové kartě nebo na svém
chytrém telefonu Kodak.
Spuštění aplikace File Commander:
Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu
> File Commander

.

12.13 Gmail™
Gmail je webová e-mailová služba společnosti Google. Při prvním nastavování můžete telefon nakonfigurovat tak, aby
používal existující účet Google nebo můžete vytvořit nový. Při prvním spuštění aplikace Gmail se vaše doručená pošta
automaticky synchronizuje s vaším existujícím účtem Gmail.
Spuštění aplikace Gmail:
Klepněte na možnost
> Gmail

. Zobrazí se seznam přijatých zpráv.

12.14 Google

Upravení kontaktu:
Informace uložené pro daný kontakt můžete kdykoli měnit.
1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, jehož údaje chcete upravit.
2. Klepněte na možnost .
3.	Podle potřeby změňte údaje kontaktu a klepněte na možnost Upravit kontakt. Chcete-li všechny změny údajů
kontaktu zrušit, klepněte na tlačítko Zpět .

Aplikaci Google můžete použít k vyhledávání na internetu. Jedná se o alternativní prohlížeč k prohlížeči Chrome.

Komunikace s kontakty:
Z karty VŠECHNY KONTAKTY nebo OBLÍBENÉ můžete rychle volat nebo poslat zprávu SMS či MMS na výchozí telefonní
číslo kontaktu. Můžete také otevřít detailní zobrazení všech způsobů, které můžete využít ke komunikaci s kontaktem.
Tato část popisuje, jak lze komunikovat s kontaktem zobrazeným v seznamu kontaktů.

Komunikační platforma Google Hangouts umožňuje snadné sdílení a komunikaci s ostatními uživateli prostřednictvím
rychlých zpráv a videohovorů. V jedné skupině spolu může současně komunikovat až 10 uživatelů.

Komunikace s kontaktem:
1. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, se kterým chcete komunikovat.
2. Na obrazovce detailů kontaktu můžete využít některou z následujících akcí:
		
• Klepnutím na telefonní číslo začnete kontaktu volat.
můžete poslat zprávu.
		
• Po klepnutí na ikonu

12.16 Aplikace Super 8

Otevření aplikace Google:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

> Google

.

12.15 Google Hangouts

Spuštění aplikace Google Hangouts:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

> Google Hangouts

.

Pořizujte videa ve stylu vintage a aplikujte na videa pořízená s aplikací videorekordér Super 8 na zařízení Kodak Ektra
efekty, jako je zrnitý film, vinětace a další retro efekty.

12.10 Stahování

Spuštění aplikace Super 8:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

Tato aplikace umožňuje zobrazit stáhnutý obsah.

12.17 Google Keep™

Spuštění aplikace Stahování:
Aplikaci můžete spustit klepnutím na možnost

Google Keep je cloudová aplikace pro vytváření poznámek, která umožňuje snadné vytváření článků, obrázků, hlasových
poznámek – veškerý takový obsah je přístupný prostřednictvím cloudu. Pro získání přístupu ke svým poznámkám se
přihlaste pomocí účtu Google.

> Stahování

.

12.11 Google Drive™
Google Drive je online služba cloudového úložiště. Pokud se přihlásíte pomocí účtu Google, získáte přístup k 15 GB
úložného prostoru pro všechny vaše fotografie a dokumenty. Potřebujete-li více úložného místa, můžete svůj plán
upgradovat.
Spuštění aplikace Drive:
Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu
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> Google Drive

.

Spuštění aplikace Google Keep:
Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu

> Super 8

> Google Keep

.

.

12.18 Google Maps™
Aplikace Google Maps nabízí informace o navigaci, dopravních podmínkách a přepravě v reálném čase spolu
s podrobnými informacemi o vaší poloze a možností stahovat mapy.
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Zapnutí určování polohy:
Před spuštěním aplikace Mapy pro zjištění vaší polohy nebo hledání zajímavých míst musíte zapnout funkci Určování
polohy a nastavit Režim určování polohy.
1.
2.
3.
4.

> Nastavení
Klepněte na možnost
Klepněte na možnost Poloha.
Nastavte možnost Určování polohy na hodnotu ZAPNUTO.
Klepněte na možnost Režim a vyberte vhodnou možnost.

Poznámka: Chcete-li využívat navigaci, musí být funkce Režim nastavena na hodnotu Vysoká přesnost nebo
Pouze zařízení.
Spuštění aplikace Google Maps:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

> Google Maps

.

Poznámka: Při prvním spuštění aplikace se zobrazí uvítací obrazovka. Klepněte na možnost PŘIJMOUT A POKRAČOVAT
a podle pokynů na displeji nakonfigurujte úvodní nastavení.

12.19 Zprávy
Aplikace Zprávy slouží k výměně textových (SMS) a multimediálních (MMS) zpráv s osobami používajícími telefon
s funkcí SMS a MMS.
Spuštění aplikace Zprávy:
Aplikaci můžete spustit některým z následujících postupů:
na výchozí obrazovce.
• Klepněte na ikonu
• Klepněte na ikonu
> Zprávy
.
Vytvoření a odeslání textové zprávy:
Telefon otevře okno Zprávy, ve kterém můžete vytvořit novou zprávu nebo otevřít vlákno zprávy.
1.	Klepnutím na ikonu
otevřete okno pro psaní nové textové nebo multimediální zprávy nebo klepnutím na existující
vlákno zpráv otevřete toto vlákno.
2.	Napište telefonní číslo do pole „Napište jméno nebo číslo“ nebo klepněte na ikonu
a přidejte telefonní číslo ze
seznamu kontaktů. Během psaní telefonního čísla se objevují kontakty s odpovídajícími jmény. Můžete klepnout na
navrženého příjemce nebo pokračovat v psaní telefonního čísla.
3. Klepněte na pole „Zadat textovou zprávu“ a začněte psát zprávu.
	Pokud během psaní zprávy klepnete na tlačítko Zpět, bude zpráva uložena do seznamu zpráv jako koncept. Až
budete chtít zprávu dopsat, klepněte na ni.
4. Nakonec klepněte na ikonu .
Poznámka: Odpovědi se objevují ve stejném okně. Po zobrazení a poslání dalších zpráv se vytvoří vlákno zpráv.
Vytvoření a odeslání multimediální zprávy:
1. Na obrazovce zpráv klepněte na ikonu
.
2.	Napište telefonní číslo do pole „Napište jméno nebo číslo“ nebo klepněte na ikonu
a přidejte telefonní číslo ze
seznamu kontaktů.
3. Klepněte na pole „Zadat textovou zprávu“ a začněte psát zprávu.
4. Klepněte na možnost > Přidat předmět a přidejte předmět zprávy.
5. Zadejte předmět.
Nyní je telefon přepnut do režimu multimediálních zpráv.
6. Klepněte na ikonu
a vyberte typ mediálního souboru, který chcete ke zprávě přiložit.
7. Nakonec klepněte na ikonu .
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Otevření a prohlédnutí multimediální zprávy:
1. Klepnutím v seznamu zpráv otevřete vlákno zpráv.
2. Klepnutím zobrazte požadovanou multimediální zprávu.
3. Přejetím nahoru nebo dolů zobrazíte předchozí nebo další snímek.
Odpověď na zprávu:
1. Klepnutím v seznamu zpráv otevřete textovou nebo multimediální zprávu.
2. Klepněte na pole „Zadat textovou zprávu“ a napište zprávu.
3. Klepněte na možnost .
Přizpůsobení nastavení zpráv:
Po klepnutí na možnost v seznamu zpráv můžete zvolit možnosti Odstranit všechna vlákna, Nastavení, a zprávy
k nastavení.

12.20 OfficeSuite
Aplikace OfficeSuite je mobilní kancelářské řešení s širokou řadou funkcí, které vám umožní snadno prohlížet, editovat
a vytvářet dokumenty Word, Excel a PowerPoint, převádět je do formátu PDF a spravovat své soubory.
Spuštění aplikace OfficeSuite:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

> OfficeSuite

.

12.21 Telefon
Z telefonu můžete volat několika způsoby. Můžete vytočit číslo nebo vybrat číslo v seznamu kontaktů, na webové
stránce či v dokumentu s telefonním číslem. Během hovoru můžete příchozí hovory přijímat nebo posílat do hlasové
schránky. Můžete uspořádat i konferenční hovory s několika účastníky.
Poznámka: Informace o podpoře konferenčních hovorů a povoleném počtu účastníků vám sdělí operátor sítě.
Chcete-li telefonovat, můžete použít aplikaci Telefon nebo vybrat číslo v seznamech Oblíbené
, Historie volání
nebo Kontakty
.
Během hovoru se můžete tlačítkem Domů vrátit na výchozí obrazovku a používat další funkce. Chcete-li se vrátit na
obrazovku hovoru, přetáhněte dolů řádek upozornění a klepněte na možnost Aktuální hovor.
Volání z číselníku:
1. Na výchozí obrazovce klepněte na ikonu . Poté klepnutím na ikonu
zobrazte číselník.
Poznámka: Můžete také spustit aplikaci Telefon – klepněte na ikonu > Phone .
2. Klepnutím na tlačítka příslušných číslic zadejte telefonní číslo.
	Tip: Tento mobilní telefon podporuje funkci SmartDial. Když na číselníku zadáváte číslice, telefon automaticky
vyhledává v seznamu kontaktů a v jiných seznamech odpovídající výsledky.
Chcete-li zobrazit další možné shody, zavřete číselník.
3. Po zadání čísla nebo vybraní kontaktu klepněte na ikonu
.
Volání ze seznamu oblíbených:
Klepněte na možnost
> Telefon

> Oblíbené

. Klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat.

Volání z historie volání:
1.	Klepněte na možnost
> Telefon
> Historie volání
. Telefon zobrazí seznam posledních hovorů. Pokud
požadovaný kontakt nemůžete najít, klepněte na možnost Zobrazit celou historii volání.
2. V seznamu klepněte na kontakt a zavolejte mu klepnutím na možnost Volat zpět.
Volání ze seznamu kontaktů:
1. Klepněte na možnost
> Telefon
> Kontakty
.
Poznámka: Aplikaci Kontakty můžete spustit také klepnutím na možnost > Kontakty
2. V seznamu klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Klepnutím na telefonní číslo začnete kontaktu volat.

.
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12.22 Google Photos™
Prohlížejte a ukládejte všechny své fotografie a videa na jednom místě.
Spuštění aplikace Fotky Google:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

> Fotky Google

.

Zobrazení fotografie:
1.	Chcete-li některou fotografii zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni. Při zobrazení na celou obrazovku můžete
přejetím vlevo nebo vpravo zobrazit předchozí nebo další fotografii.
2.	Chcete-li fotografii zvětšit, položte dva prsty na místo, které chcete zvětšit, a posuňte je od sebe. V režimu zvětšení
můžete zobrazení posouvat prstem nahoru nebo dolů a vlevo nebo vpravo.
Přehrání videa:
Klepnutím video spustíte.
Úpravy a sdílení fotografií:
Při procházení fotografiemi máte k dispozici následující možnosti:
• Sdílet: Po klepnutí na možnost můžete fotografie sdílet v mnoha různých aplikacích dostupných v přístroji.
• Úpravy: Po klepnutí na možnost
můžete fotografie upravovat pomocí celé škály dostupných funkcí.
• Informace: Klepnutím na možnost
zobrazíte podrobné informace o fotografii.
• Vymazat: Klepnutím na možnost můžete odstranit fotografie, které už nepotřebujete.

12.22.1

Aplikace galerie

Sdílení fotografií na sociálních médiích:
• 	Klepnutím na tlačítko můžete své fotografie sdílet na službách Facebook, Twitter a Instagram. Můžete si stáhnout
další aplikace sociálních sítí a rozšířit tak výběr dostupných možností.

12.23 Google Play Movies
Streamujte a stahujte filmy a seriály a sledujte je na svém zařízení.
Otevření aplikace Play Movies:
Klepnutím na možnost
> Google Play Movies

aplikaci spustíte. Zakupte si filmy podle pokynů na displeji.

12.24 Google Play Music
Po přenesení hudby z počítače na kartu microSD nebo zakoupení hudby v Obchodu Play můžete poslouchat hudbu
v mobilním telefonu.
Spuštění aplikace Hudba Google Play:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost
> Hudba Google Play
. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
Tip: Během poslechu hudby můžete klepnout na tlačítko Zpět
a přejít k jiné aplikaci. Hudba bude hrát i nadále.
Chcete-li se vrátit k ovládání hudby, otevřete panel upozornění a klepněte na skladbu.

12.25 Obchod Play™
Obchod Google Play nabízí přímý přístup k aplikacím a hrám pro telefony Android, které můžete stahovat a instalovat
do telefonu.

Aplikace galerie umožňuje prohlížet, sdílet a editovat fotografie a naplno využít možnosti telefonu Ektra. Můžete vybrat
album nebo složku a přehrát je jako prezentaci nebo můžete vybrat položky ke sdílení s jinými aplikacemi.

Spuštění aplikace Obchod Play:
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost

Spuštění aplikace Galerie:
Aplikaci otevřete klepnutím na možnost
> galerie
nebo přímo z fotoaparátu tak, že klepnete na naposledy
pořízenou fotografii v levém horním rohu a zvolíte možnost galerie. Aplikace galerie rozděluje fotografie a videa do
kategorií podle místa uložení a ukládá soubory do složek. Chcete-li zobrazit fotografie a videa ve složce, klepněte
na složku.

Při prvním spuštění zobrazí aplikace Obchod Play stránku přehledu. Pokračujte klepnutím na možnost Začínáme
a postupujte podle pokynů na displeji.

Zobrazení fotografie:
1.	Chcete-li některou fotografii zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni. Při zobrazení na celou obrazovku můžete
přejetím vlevo nebo vpravo zobrazit předchozí nebo další fotografii.
2.	Chcete-li fotografii zvětšit, položte dva prsty na místo, které chcete zvětšit, a posuňte je od sebe. V režimu zvětšení
můžete zobrazení posouvat prstem nahoru nebo dolů a vlevo nebo vpravo.
3. Informace: Klepnutím na možnost
zobrazíte podrobné informace o fotografii.
4. Vymazat: Klepnutím na možnost můžete odstranit fotografie, které už nepotřebujete.
Přehrání videa:
Klepnutím na video v galerii přehrajete poslední nahrané video.
Přidání postprodukčních efektů do fotografií pomocí aplikace Snapseed:
Pomocí editoru Snapseed, který je standardní součástí telefonů Ektra, můžete postprodukčně editovat a přetvářet
pořízené fotografie.
•	Vyberte aplikaci Snapseed na výchozí obrazovce nebo klepněte na naposledy pořízenou fotografii v aplikaci
fotoaparátu a vyberte možnost Snapseed
pro otevření nástrojů pro editaci.
• Klepněte na ikonu , vyberte požadovaný nástroj a upravte fotografii.
• 	Potvrďte změny klepnutím na ikonu
. Až budete s upravováním hotovi, klepnutím na možnost ULOŽIT přidejte
upravenou fotografii do galerie nebo ji sdílejte klepnutím na ikonu .
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> Obchod Play

.

12.26 Nastavení
12.26.1

Wi-Fi

Technologie Wi-Fi slouží k bezdrátovému přístupu k širokopásmovému Internetu. K využívání technologie Wi-Fi
v mobilním telefonu musíte mít přístup k bezdrátovým přístupovým bodům (hotspotům). Překážky v cestě signálu
Wi-Fi snižují jeho intenzitu.
Zapnutí funkce Wi-Fi:
1. Klepněte na možnost
> Nastavení
.
2. V části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na možnost Wi-Fi a nastavte hodnotu Zapnuto.
Připojení k bezdrátové síti:
1. Po zapnutí klepněte na možnost Wi-Fi.
2. Telefon zobrazí nalezené sítě Wi-Fi. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
3.	Pokud vyberete otevřenou síť, budete automaticky připojeni k síti. Pokud vyberete zabezpečenou síť, ke které se
připojujete poprvé, zadejte heslo a°klepněte na možnost Připojit.
Poznámka: Když se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, kterou jste již použili dříve, telefon vás k zadání hesla
nevyzve (pokud jste mezitím neobnovili výchozí nastavení).

12.26.2

Bluetooth®

Tento mobilní telefon má funkci Bluetooth, která umožňuje bezdrátové spojení s jinými zařízeními pomocí technologie
Bluetooth k sdílení souborů s přáteli, komunikaci pomocí náhlavní soupravy Bluetooth či přenášení fotografií z telefonu
do počítače.
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Při práci s funkcí Bluetooth musíte být ve vzdálenosti do 10 metrů (33 stop) od druhého zařízení Bluetooth. Nezapomínejte,
že spojení Bluetooth mohou rušit překážky, například stěny nebo elektronická zařízení.
Zapnutí funkce Bluetooth:
> Nastavení
.
1. Klepněte na možnost
2.	V části Bezdrátové připojení a sítě klepněte na možnost Bluetooth a nastavte hodnotu Zapnuto.
Když je zapnuta funkce Bluetooth, zobrazuje se na řádku upozornění ikona Bluetooth.

12.26.3

12.26.11

Uživatelé

Můžete vytvořit více uživatelských profilů. Pokud přidáte nového uživatele, bude si muset nastavit své vlastní předvolby
profilu. Každý uživatel může aktualizovat aplikace pro všechny ostatní uživatele.

12.26.12

Tap & pay

Přiložte obrazovku k zařízení, které podporuje provádění plateb.

Využívání dat

Zobrazení využití zobrazíte tak, že v části Bezdrátové připojení klepnete na možnost Využívání dat.
Poznámka: Zobrazené informace o přenosu dat jsou vypočteny telefonem a mohou se lišit od výpočtů operátora,
proto je vhodné je používat jen jako vodítko.
Poznámka: Přístup k datovým službám, a zejména pak při roamingu, může vyžadovat značné doplňkové poplatky.
Informace o poplatcích za data a datový roaming vám sdělí poskytovatel datových služeb.

12.26.13

Umístění

Zapněte tuto možnost v Nastavení, abyste mohli pomocí systému GPS používat službu určování polohy Google
v ostatních aplikacích včetně aplikace Google Maps.

12.26.14

Zabezpečení

Klepnete-li v části Bezdrátové připojení na možnost Dále, můžete měnit nastavení, jako je Režim Letadlo, NFC, Sdílené
připojení a přenosný hotspot, Síť VPN a Mobilní sítě.

Klepnete-li v části Osobní na možnost Zabezpečení, můžete měnit nastavení související se zabezpečením. To zahrnuje
volby Zámek obrazovky, Zobrazovat gesto, Automaticky zamknout, Okamžitě zamknout vypínačem, Zpráva na zamčené
obrazovce, Smart Lock, Šifrování telefonu, Nastavit zámek SIM karty, Zobrazovat hesla, Správci zařízení, Automatický
reset továrního nastavení, Neznámé zdroje, Ochrana proti odcizení, Typ úložiště, Důvěryhodná pověření, Instalace
z karty SD, Vymazat pověření, Agenti důvěry, Připnutí obrazovky, Přístup k datům o používání.

12.26.5

12.26.15

12.26.4

Další

Displej

Klepnete-li v části Zařízení na možnost Displej, můžete měnit nastavení, jako je ClearMotion™, MiraVision™, Úroveň jasu,
Adaptivní jas, Tapeta, Režim spánku, Spořič obrazovky a Velikost písma.

12.26.6

Mobilní telefon má k dispozici různé možnosti související se zvuky a upozorněními. V části Předdefinované profily
můžete vybírat z různých režimů a aktivovat a přizpůsobovat požadované profily, mezi které patří: Obecný, Tichý,
Schůzka, Venku. V nabídce Oznámení a ostatní můžete nastavit možnosti Upozornění, Nerušit, Přístup při nastavení
Nerušit a Vylepšení zvuku.

12.26.7

Aplikace

Chcete-li zobrazit nainstalované aplikace z výchozí obrazovky, klepněte na > Nastavení
Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost Aplikace.

12.26.8

.

Úložiště a USB

V části Zařízení klepněte na možnost Úložiště a USB. V této nabídce můžete prohlížet informace o kartě SD nebo
o úložišti telefonu.

12.26.9

Baterie

Klepnete-li v části Zařízení na možnost Baterie, zobrazíte informace o používání baterie. Můžete zapnout nebo vypnout
funkci inteligentní úspory baterie.

12.26.10

Paměť

Slouží k zobrazení paměti využívané aplikacemi.
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Klepnete-li v části Osobní na možnost Účet, můžete přidávat nové účty.

12.26.16

Zvuk a oznámení

Účty

Google

V části osobní klepněte na možnost Google. Zde můžete nastavovat funkce Objevy v okolí, Zálohování Google Photos,
Poloha, Reklamy, Vyhledávání a aplikace Now, Zabezpečení a Nastavení zařízení v okolí.

12.26.17

Jazyk a zadávání

Klepnete-li v části Osobní na možnost Jazyk a zadávání, můžete měnit nastavení možností Jazyk, Kontrola pravopisu,
Vlastní slovník, Aktuální klávesnice, Klávesnice Google, Hlasové zadávání Google, Převod textu na řeč, Ovládání hlasem,
Rychlost ukazatele.

12.26.18

Záloha a obnova dat

Klepnete-li v části Osobní na možnost Záloha a obnova dat, můžete měnit nastavení možností Zálohování mých
dat, Záložní účet, Automatické obnovení, Obnovení nastavení sítě, Obnovení nastavení DRM a Obnovení továrního
nastavení.

12.26.19

Datum a čas

Při prvním spuštění se telefon zeptá, zda chcete automaticky aktualizovat datum a čas podle údajů sítě.
Poznámka: Když používáte automatické nastavení času podle sítě, nemůžete nastavit datum, čas ani časové pásmo.
Ruční nastavení data a času:
1. Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost Systém > Datum a čas.
2. Vypněte možnost Automatické datum a čas.
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3. Vypněte možnost Automatické časové pásmo.
4.	Klepněte na možnost Nastavit datum. Na obrazovce nastavení data klepněte na požadované datum a po dokončení
konfigurace klepněte na tlačítko OK.
5.	Klepněte na možnost Nastavit čas. Na obrazovce nastavení času klepněte na pole hodin a minut a posunutím
ukazatele nahoru nebo dolů nastavte čas.
Po dokončení konfigurace klepněte na možnost OK.
6.	Klepněte na možnost Vyberte časové pásmo a vyberte v seznamu požadované časové pásmo. Chcete-li zobrazit
další časová pásma, posuňte seznam.
7.	
Zapněte nebo vypněte možnost Používat 24hodinový formát pro přepínání mezi 24hodinovým
a 12hodinovým formátem.

12.26.20

Naplánované zapnutí a vypnutí

V části Systém klepněte na možnost Plánované zapnutí a vypnutí a nastavte požadovaný čas a režim opakování.

12.26.21

Usnadnění přístupu

Klepnete-li v části Systém na možnost Usnadnění, můžete měnit nastavení možností TalkBack, Zkratka usnadnění, Titulky,
Gesta pro přiblížení obrazovky, Velký text, Text s vysokým kontrastem, Tlačítko napájení ukončí hovor, Automatické
otočení obrazovky, Vyslovovat hesla, Zkratka usnadnění, Výstup převodu textu na řeč, Prodleva dotyku a podržení,
Převrácení barev a Korekce barev.

12.26.22

Tisk

12.27 Snap Gallery
Aplikace Snap Gallery dokáže automaticky hledat snímky a videa uložené do telefonu nebo na kartu SD. Můžete vybrat
album nebo složku a přehrát je jako prezentaci nebo můžete vybrat položky ke sdílení s jinými aplikacemi.
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost > Snap Gallery
. Aplikace Galerie rozděluje fotografie a videa do kategorií
podle místa uložení a ukládá soubory do složek. Chcete-li zobrazit fotografie a videa ve složce, klepněte na složku.

12.28 Snapseed™
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost
> Snapseed
. Snapseed je komplexní profesionální editor fotografií,
který vám umožní proměnit jakýkoli obrázek ve vzrušující a pozoruhodné umělecké dílo. Pomocí této aplikace můžete
editovat a opravovat obrázky a používat širokou škálu efektů a zlepšení.

12.29 Záznam zvuku
Aplikaci spustíte klepnutím na možnost
> Záznam zvuku
. Tato aplikace umožňuje nahrávat hlasové poznámky.
Pro zahájení nahrávání klepněte na možnost , pro pozastavení nahrávání klepněte na možnost , pro ukončení
nahrávání klepněte na možnost . Po dokončení nahrávání záznam uložte klepnutím na ULOŽIT. Klepnutím na možnost
zobrazíte seznam nahrávek. Klepnutím na soubor nahrávky jej přehrajete.

12.30 YouTube™

V této části můžete nainstalovat služby vyžadované k připojení k bezdrátové tiskárně.

YouTube je bezplatná služba webového streamování videa společnosti Google pro prohlížení, hledání a posílání videa.

12.26.23

Spuštění aplikace YouTube:
Klepnutím na tlačítko
> YouTube

Aplikace Prints

Aplikace Prints umožňuje
tisknout fotografie přímo z telefonu. Vyberte fotografie, které chcete odeslat k tisku,
a zvolte způsob doručení. Vysoce kvalitní vytištěné fotografie na fotopapíru Kodak vám doručíme přímo domů nebo
do místního obchodu.

12.26.24

Informace o telefonu

Tato část zobrazuje informace o telefonu.
Zobrazení štítku E-label
Chcete-li zobrazit informace o předpisech týkajících se mobilního telefonu, použijte následující postup:
1. Klepněte na možnost > Nastavení
.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost O telefonu > Informace o souladu s předpisy.

aplikaci otevřete.

13. DODATEK
13.1

Varování a bezpečnostní opatření

Tato část obsahuje důležité informace a pokyny k provozování přístroje. Obsahuje také informace o bezpečném
používání přístroje. Než začnete přístroj používat, tyto informace si pozorně přečtěte.
Vodotěsné pouzdro:
Pro zajištění této úrovně ochrany přístroje musejí být bezpečně na místě kryty konektorů (USB a sluchátek) a zadní kryt
musí být řádně nasazen a zajištěn.
Elektronický přístroj:
Vypněte zařízení v případech, kdy způsobuje nebezpečí nebo rušení elektronických zařízení.
Zdravotnický přístroj:
Dodržujte pravidla a předpisy stanovené nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními. Když je používání přístroje
zakázáno, nepoužívejte ho.
Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi přístrojem a kardiostimulátorem byla dodržována minimální vzdálenost
15 cm a nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Pokud používáte kardiostimulátor, používejte přístroj
na opačné straně než máte kardiostimulátor a nenoste ho v přední kapse.
Prostředí s nebezpečím výbuchu:
Vypínejte přístroj v prostředích s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a pokyny. Prostředí s nebezpečím
výbuchu jsou mimo jiná i ta místa, kde je obvykle doporučeno vypínat motor vozidla. Jiskření by mohlo v takovém
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prostředí způsobit výbuch nebo požár. Nezapínejte přístroj na místech, kde se pracuje s palivem, například u čerpacích
stanic. Dodržujte omezení používání rádiových zařízení ve skladech a distribučních závodech paliva a v chemických
závodech.

Pokud z baterie uniká elektrolyt, zabraňte jeho kontaktu s kůží a očima. Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s kůží
nebo s očima, neprodleně si vypláchněte čistou vodou a konzultujte situaci s lékařem. Pokud je baterie deformovaná,
změní barvu nebo se během nabíjení neobvykle zahřívá, okamžitě přestaňte přístroj používat.

Než začnete přístroj používat, podívejte se, zda se nenacházíte v prostředí s nebezpečím výbuchu. Takové oblasti jsou
často (nikoli však vždy) zřetelně označeny. Patří k nim například paluby lodí, chemické sklady i produktovody a oblasti,
kde se ve vzduchu vyskytují chemikálie nebo částice jako je zrní, prach nebo kovový prášek. Bezpečnost používání
přístroje ve vozidlech na plynový pohon (LPG, například propan nebo butan) a v jejich okolí si ověřte u výrobce vozidla.

Pokud je poškozen napájecí kabel (například jsou obnaženy vodiče nebo je kabel zlomený) nebo pokud se uvolní
zástrčka, okamžitě přestaňte kabel používat.

Bezpečnost na cestách:
Při používání přístroje dodržujte místní zákony a předpisy. Pokud přístroj používáte při řízení vozidla, dodržujte tyto
obecné pokyny:
Soustřeďte se na řízení. Vaší zodpovědností je na prvním místě řídit bezpečně.
Při řízení nemluvte do přístroje. Používejte zařízení handsfree.
Když musíte telefonovat nebo přijmout hovor, nejprve vozidlo zaparkujte na okraji silnice a teprve poté přístroj použijte.
Radiofrekvenční signály mohou ovlivnit elektronické systémy motorových vozidel. Další informace zjistíte u výrobce
vozidla.
V motorovém vozidle neumisťujte přístroj nad airbagy ani do prostoru, kam se airbagy aktivují.
Nepoužívejte přístroj během letu v letadle. Na pokyn posádky přístroj vypněte.
Provozní prostředí:
•	Přístroj nepoužívejte ani nenabíjejte v prašném, vlhkém ani znečištěném prostředí ani v prostředích s magnetickými
poli.
• Přístroj splňuje radiofrekvenční specifikace, když je umístěn u ucha nebo ve vzdálenosti 0,5 cm od těla.
• Zajistěte, aby příslušenství, například pouzdra na přístroj, neobsahovalo kovové součásti.
• V době bouřky nepoužívejte přístroj, když je připojen k nabíječce. Zabráníte tak nebezpečí způsobenému blesky.
•	Když telefonujete, nedotýkejte se antény. Dotknutím se antény ovlivníte kvalitu hovoru a zvýšíte spotřebu energie.
V důsledku toho se zkrátí doba hovoru i doba výdrže v pohotovostním režimu.
• Při používání přístroje dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a práva ostatních.
•	Při nabíjení by okolní teplota měla být v rozpětí 0 až +40 °C. Při používání přístroje napájeného z baterie by teplota
okolí měli být v rozpětí −10 až +45 °C.
Ochrana sluchu před poškozením:
Vysoká hlasitost při používání náhlavní soupravy může poškodit sluch. Chcete-li riziko poškození sluchu snížit, snižte
hlasitost náhlavní soupravy na bezpečnou a pohodlnou úroveň.
Bezpečnost dětí:
Dodržujte všechna opatření týkající se bezpečnosti dětí. Ponechání dětí hrát si s přístrojem nebo jeho příslušenstvím,
které mohou obsahovat malé odstranitelné součásti, může být nebezpečné, protože hrozí riziko udušení. Zajistěte, aby
malé děti neměly přístup k přístroji ani příslušenství.

13.2

• Přístroj nelikvidujte v ohni, protože by mohl vybuchnout. Poškozené baterie mohou také vybuchnout.
•	Přístroj neupravujte, nepokoušejte se do něj vložit cizí předměty, neponořujte ho ani nevystavujte působení vody
nebo jiných tekutin, nevystavujte ho ohni, výbuchům ani jiným rizikům.
•	Chraňte přístroj před pádem. Pokud přístroj spadne, zvláště na tvrdou podložku, a jeho uživatel má podezření na
jeho poškození, odneste ho na kontrolu do kvalifikovaného servisního střediska.
• Nesprávné používání může způsobit požár, výbuch nebo jiná rizika.
• Použité přístroje neprodleně likvidujte v souladu s místními předpisy.
• Přístroj lze připojovat pouze k výrobkům s logem USB-IF nebo výrobkům, které absolvovaly program shody USB-IF.
Jmenovitý výstup nabíječky: 5 V=, 2 A.
POZOR – V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ
BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ. S baterií mohou manipulovat pouze autorizovaná pracoviště, která jí zlikvidují
podle směrnice Evropské unie OEEZ.

13.3

Čištění a údržba

•	Jelikož nabíječka není voděodolná, udržujte ji v suchu a chraňte ji před politím a párou. Nedotýkejte se nabíječky
mokrýma rukama.
• Přístroj a nabíječku neumisťujte na místa, kde by mohly být poškozeny.
•	Nepřibližujte k přístroji magnetická paměťová média, jako jsou magnetické karty. Záření vycházející z přístroje z nich
může vymazat uložené informace.
•	Neponechávejte přístroj ani nabíječku v místech s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami. Při teplotách nižších
než 0 °C je ovlivněn výkon baterie.
• Neumisťujte do blízkosti sluchátka ostré kovové předměty, například špendlíky.
• Před údržbou přístroj vypněte a odpojte od nabíječky.
•	K čištění přístroje a nabíječky nepoužívejte chemická rozpouštědla, prášky ani jiné chemické látky (například alkohol
a benzen). Přístroj můžete čistit měkkým antistatickým hadříkem.
•	Přístroj ani příslušenství nedemontujte. V případě neoprávněné manipulace se zařízením nebo příslušenstvím
přestane platit záruka na přístroj a příslušenství a výrobce nebude povinen platit způsobené škody.
•	Pokud je část displeje rozbita, nedotýkejte se jej a nepokoušejte se vyjmout střepy. Přístroj přestaňte ihned používat
a obraťte se na autorizované servisní středisko.

13.4

Příslušenství

Ochrana před ztrátou sluchu
Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte hlasitý zvuk po delší dobu.

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem přístroje pro používání s tímto modelem.
Použití jakéhokoli jiného typu nabíječky nebo příslušenství může ukončit platnost záruky na přístroj, porušovat místní
předpisy a zákony a může být nebezpečné. Informace o dostupnosti schválených baterií, nabíječek a příslušenství ve
vaší oblasti zjistíte u svého dodavatele.

13.5

Baterie a nabíječky:
Když přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky i od přístroje. Baterii lze nabíjet a vybíjet řádově ve
stovkách cyklů, časem se ale opotřebuje. Používejte zdroj střídavého napájení specifikovaný v technických údajích
nabíječky. Nevhodné napětí může způsobit požár nebo selhání nabíječky.

Tyto limity jsou součástí rozsáhlých doporučení na ochranu veřejnosti. Tato doporučení byla připravena a zkontrolována
nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného ověřování vědeckých studií. Měrná
jednotka pro limit doporučený pro mobilní zařízení Evropskou radou a označovaný jako „specifická míra absorpce“
(Specific Absorption Rate, SAR) a limit SAR je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně. Splňuje požadavky mezinárodní
komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).
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Shoda s pravidly CE (SAR)

Toto zařízení splňuje požadavky EU na omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím prostředky na
ochranu zdraví.

Toto zařízení bylo testováno při nošení na těle a splňuje požadavky komise ICNIRP a evropských norem
EN 62311 a EN 62209-2 na vystavení radiofrekvenční energii při používání s určeným příslušenstvím. Používání jiného
příslušenství obsahujícího kovy nemusí zaručovat shodu s požadavky komise ICNIRP na vystavení radiofrekvenční energii.

Likvidace tohoto zařízení podléhá směrnici Evropské unie OEEZ. Důvodem pro oddělování elektronického odpadu
a baterií od jiného odpadu je minimalizace potenciálních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí, protože mohou být
přítomny škodlivé látky.

Hodnota SAR se měří na zařízení ve vzdálenosti 0,5 cm od těla, při vysílání na nejvyšší certifikovaný výstupní výkon ve
všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení.
Mezi tělem a zařízením má být udržována vzdálenost 0,5 cm.

Snížení množství nebezpečných látek

Nejvyšší hlášené hodnoty SAR podle předpisů CE pro tento telefon jsou uvedeny zde:
SAR u hlavy: 0,534 W/kg
SAR u těla: 1,510 W/kg

13.6

Spektrum a výkon

Spektrum

Napájení

GSM 900

28,87 dBm

GSM 1800

27,81 dBm

WCDMA B1

24,39 dBm

WCDMA B8

20,49 dBm

FDD-LTE B1

23,3 dBm

FDD-LTE B3

21,3 dBm

FDD-LTE B7

16,62 dBm

FDD-LTE B20

19,37 dBm

WI-FI 2.4G

15,28 dBm

WI-FI 5G

pásmo 1 8,36 dBm pásmo 2 7,79 dBm
pásmo 3 8,46 dBm pásmo 4 5,93 dBm

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

12,38 dBuA/m

13.7

Toto zařízení je v souladu s předpisem EU pro registraci, hodnocení, autorizaci a omezení chemických látek REACH
(směrnice Evropského parlamentu a rady 1907/2006/ES) a směrnicí EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)
(směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/65/EU).

Prohlášení o shodě
Bullitt Mobile Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Ektra je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU
prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.kodakphones.com/support.

Právní informace
Android, Google, Google Play, logo Google Play a další známky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Prohlášení o kompatibilitě s předpisy EU

Toto zařízení je při provozu ve frekvenčním pásmu 5150 až 5350 MHz určeno pouze k použití uvnitř budov.
Omezení platí pro následující země:
Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Estonsko (EE), Finsko (FI), Francie (FR), Chorvatsko (HR),
Irsko (IE), Islandu (IS), Itálie (IT), Kypr (CY), Lichtenštejnsko (LI), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Lucembursko (LU), Maďarsko
(HU), Malta (MT), Německo (DE), Nizozemsko (NL), Norsko (NO), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rakousko (AT), Rumunsko
(RO), Řecko (EL), Slovensko (SK), Slovinsko (SI), Spojené království (UK), Španělsko (ES), Švédsko (SE), Švýcarsko (CH)
a Turecko (TR).

Informace k likvidaci a recyklaci
Tento symbol na zařízení (a na všech bateriích) znamená, že je nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.
Zařízení ani baterie nelikvidujte jako netříděný domovní odpad. Zařízení (a baterie) předejte po skončení
životnosti k recyklaci nebo řádné likvidaci na certifikované sběrné místo.
Podrobnější informace o recyklaci zařízení a baterií si vyžádejte od městského úřadu, služby pro likvidaci
odpadu nebo obchodu, kde jste zařízení zakoupili.
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Prohlášení o shodě

Výrobce:
Jméno: Bullitt Group
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Spojené království
Rádiové zařízení:
Model: EKTRA
Popis: chytrý telefon
Marketingové označení: Chytrý telefon KODAK EKTRA
Verze softwaru souvisejícího s rádiovým zařízením: LTE_S0105121. 1
Dodávané příslušenství a součásti: adaptér, kabel USB, sluchátka
My, společnost Bullitt Group, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek vyhovuje příslušným
předpisům Unie o harmonizaci:
směrnice RE (2014/53/EU), směrnice RoHS (2011/65/EU)
Byly aplikovány následující harmonizované či jiné příslušné normy:
1. Ochrana zdraví a bezpečnost (článek 3.1(a) směrnice RE)
EN 62311:2008, EN 62479:2010
EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013
2. Elektromagnetická kompatibilita (článek 3.1 (b) směrnice RE)
návrh ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, návrh ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
návrh ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
návrh Komise ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 třída B, EN 55032:2015 třída B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 třída A, EN 61000-3-3:2013
3. Využití radiofrekvenčního spektra (článek 3.2 směrnice RE)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
návrh ETSI EN 300 440 V2.1.0
návrh ETSI EN 300 330 V2.1.0
konečný návrh ETSI EN 300 328 V2.1.0
návrh Komise ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
návrh Komise ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. Směrnice RoHS (2011/65/EU)
EN 50581:2012
Oznámený subjekt (název: CETECOM ICT SERVICES GMBH, ID: 0682) provedl posouzení shody podle přílohy
III směrnice RE a vydal certifikát o přezkoušení typu EU (ref. č.: T817663D-01-TEC).
Podepsáno za a jménem: Bullitt Group
Místo: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Spojené království, datum: 2. listopadu 2016
Jméno: Wayne Huang, funkce: ředitel správy ODM, podpis:

Vyrábí a distribuuje společnost Bullitt Mobile Ltd. v rámci licence od společnosti Eastman Kodak Company.
Ochranné známky Kodak a Ektra, logo a obchodní úprava Kodak jsou použity v rámci licence od společnosti Eastman Kodak Company.
Vyrobeno v Číně.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Kontaktní údaje výrobce: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglie RG1 1AR
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