KODAK EKTRA Brugervejledning
til smartphone
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Læs dette, inden du går videre
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Læs sikkerhedsforanstaltningerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.
•

Undgå at slå på, smide, tabe, knuse, bøje eller punktere mobiltelefonen.

•	Undgå at bruge mobiltelefonen i fugtige omgivelser, f.eks. på badeværelset. Undgå, at din mobiltelefon bliver
gennemblødt eller vasket i væske.
•	Tænd ikke for mobilen, når det er forbudt at bruge telefoner, eller når telefonen kan forårsage interferens eller fare.
•

Mobiltelefonen må ikke bruges under kørsel.

•	
Følg alle regler og anvisninger på hospitaler og sundhedsklinikker. Sluk for mobiltelefonen i nærheden af
medicinsk udstyr.
•

JURIDISK MEDDELELSE
Bullitt Mobile Ltd er licenstager for Kodak.
Bluetooth®-mærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver Bullitt Group-brug af
sådanne mærker er under licens. Alle andre tredjeparters varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftligt
samtykke fra Kodak.
Produktet, som er beskrevet i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software og mulige licenstagere.
Kunder må på ingen måde gengive, distribuere, modificere, dekompilere, demontere, dekryptere, uddrage, dekompilere,
udleje, overdrage eller udstede underlicens til omtalte software eller hardware, medmindre sådanne restriktioner er
forbudt ved gældende lov, eller disse handlinger er godkendt af de respektive indehavere af ophavsretten under licenser.

BEMÆRK

Sluk for mobiltelefonen om bord på fly. Telefonen kan forstyrre flyets navigationsudstyr.

•	
Sluk for mobiltelefonen i nærheden af elektronisk højpræcisionsudstyr. Telefonen kan påvirke ydeevnen af
disse enheder.

Nogle af dette produkts og dets tilbehørs funktioner, som beskrevet her, afhænger af den installerede software, kapaciteten
og de lokale netværks indstillinger og kan ikke aktiveres eller kan være begrænset af lokale netværksoperatører eller
netværksudbydere. Derfor passer nærværende beskrivelse måske ikke helt til det købte produkt eller dets tilbehør.

•	
Prøv ikke på at skille mobiltelefonen eller dens tilbehør ad. Kun kvalificeret personale må servicere eller
reparere telefonen.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre eller modificere alle oplysninger eller specifikationer i denne
brugervejledning, uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser.

•

Producenten er ikke ansvarlig for lovligheden eller kvaliteten af nogen produkter, som du uploader eller downloader
gennem denne mobiltelefon, inklusive, men ikke begrænset til, tekst, billeder, musik, film samt ikke-indbygget
ophavsretligt beskyttet software. Brugeren hæfter selv for alle konsekvenser, der måtte opstå som følge af installation
eller brug af de førnævnte produkter på denne mobiltelefon.

Placer ikke mobiltelefonen eller dens tilbehør i beholdere med et kraftigt elektromagnetisk felt.

•	Placer ikke magnetiske lagermedier i nærheden af mobiltelefonen. Stråling fra telefonen kan slette de data, der er
gemt på dem.
•	Mobiltelefonen må ikke anbringes på steder med høje temperaturer eller bruges på steder med brandfarlig gas,
f.eks. benzinstationer.
•	
Opbevar mobiltelefonen og dens tilbehør utilgængeligt for børn. Lad ikke børn bruge din mobiltelefon
uden vejledning.
•

Brug kun batterier og opladere, som er godkendt.

•	Følg alle love og regulativer for brug af trådløse enheder. Respekter andres privatliv og juridiske rettigheder, når du
benytter din trådløse enhed.
•

Mobiltelefonen må ikke bruges om bord på fly, på hospitaler, benzinstationer eller autoværksteder.

•	Patienter med medicinsk implantat (hjerte, insulin, osv.) skal holde mobiltelefonen 15 cm fra implantatet og holde
telefonen på den modsatte side af kroppen end implantatet under opkald.
•	De relevante instruktioner i denne vejledning skal følges nøje, når USB-kablet bruges. Ellers kan din mobiltelefon
eller pc blive beskadiget.
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Den nyeste version af brugervejledningen findes på: www.kodakphones.com

INGEN GARANTI
Indholdet i denne brugervejledning gives "som beset". Med undtagelse af hvor det påkræves af gældende love,
gives der ingen garantier af nogen slags, hverken udtrykt eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til en
underforstået garanti for salgbarhed og egnethed til et særligt formål for så vidt angår præcision, pålidelighed eller
indhold af brugervejledningen.
I den maksimale udstrækning tilladt ifølge gældende lov er producenten ikke ansvarlig for nogen specielle, tilfældige,
indirekte tab eller følgetab samt tabt fortjeneste, forretning, omsætning, data, goodwill eller forventede besparelser.

IMPORT- OG EKSPORTREGULATIVER
Kunderne skal overholde alle gældende love og regulativer for eksport eller import og skal indhente alle nødvendige
officielle tilladelser og licenser for at kunne eksportere, geneksportere eller importere det i brugervejledningen omtalte
produkt, inklusive dertil hørende software og tekniske data.
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2. KODAK EKTRA SMARTPHONE

1. INTRODUKTION
3
2
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1. SIM/SD-kortstik
2. Frontkamera
3. Hovedtelefonstik
4. Menutaster
5.	Fastgørelsespunkt
for armrem

Tak for dit køb af Kodak Ektra-smartphone og velkommen til en
ny bevægelse inden for smartphone-fotografering.
Ved at vælge Ektra-smartphone har du valgt at tage den kreative kontrol over din fotografering tilbage med en
enestående smartphone-kameraoplevelse, der vil virke bekendt for DSLR-brugere og samtidig sikre brugervenlighed
gennem en kombination af unik software og imponerende linsehardware. Som alt sammen er tilsat Kodakingeniørernes og vores fotograferingsambassadørers opfindsomme evner.
I denne brugervejledning vil vi guide dig gennem de finere aspekter af Ektra-smartphone for at udstyre dig med
alle de værktøjer, du skal bruge for at være klar, når det perfekte skud opstår. Vi håber du vil nyde denne helt nye
fotograferingsoplevelse med alt lige fra en intuitiv specialbygget kameraapp til avanceret billedredigeringssoftware
og mulighed for at udskrive dine billeder direkte fra din smartphone.

3. NØGLEFUNKTIONER
Afbryderknap

Tryk på og hold den nede for at tænde. Tryk på og hold den nede for at åbne menuen
med indstillinger. Tryk for at låse eller tænde for skærmen, når mobiltelefonen er tændt.

Home-knap

Tryk på den når som helst for at se startskærmen. Et langt tryk på Home-knappen
vil starte Google-søgning.

Knappen
Seneste apps

Tryk for at liste de apps, der aktuelt er åbne.

Tilbageknap

Tryk for at se det forrige skærmbillede, du arbejdede i. Bruges til at lukke
skærmtastaturet.

Lydstyrkeknap

Lydstyrke: Tryk på knappen (+) for at øge lydstyrken eller knappen (-) for at
reducere lydstyrken.
Tag et skærmbillede ved at trykke på og holde både afbryder- og lydstyrkeknappen
nede samtidig.

Udløserknap

I Kamera-appen kan du trykke på udløserknappen for straks at tage billeder. Når
du tager et foto, skal du trykke halvt ned for at fokusere billedet og helt ned for at
tage det. Hvis du vil starte Ektra-kameraet for at få hurtig adgang til det, skal du
dobbelttrykke på udløserknappen.

Glem ikke at dele dine bedste værker med os, og: Du skal ikke nøjes med at tage billeder. Du skal skabe dem.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones
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6. Udløserknap
7. Afbryderknap
8. Lydstyrkeknapper
9. LED-blitz
10. 21MP-kamera
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4. INDSÆTNING AF SIM-KORTET
1.	Hvis du vil indsætte Nano SIM, skal du bruge
det medfølgende værktøj til at åbne SIM- og
microSD™-kortstikket.

6. OPLADNING AF BATTERIET

2.	Sæt Nano SIM-kortet i holderen som
vist nedenfor:

Kodak Ektra-smartphone har et indbygget batteri. Sådan
oplader du batteriet:
1. Slut USB-kablet, der fulgte med mobiltelefonen, til
opladeren.
Bemærk: Brug kun Kodak-godkendte opladere og kabler.
Kodak Ektra-smartphone bruger USB 3.0-kabler og -stik.
Ikke-godkendt udstyr kan beskadige enheden.
2. Slut USB 3.0-kablet til USB-porten i telefonen.
Bemærk: Retningen af USB 3.0-kablet er ikke afgørende,
da det er i USB 2.0-opladerkabler. Vær forsigtig med ikke at
bruge for meget kraft, når USB-kablet sættes i. Defekt kan opstå ved forsøg på at indsætte stikket forkert.
Bemærk: Dette er ikke dækket af garantien.
3. Tilslut USB-kablet i det relevante AC-stik, og slut det sikkert til strømforsyningen.

3. Genindsæt SIM- og microSD-kortholderen.

5. INDSÆTTELSE AF HUKOMMELSESKORTET
1.	Hvis du vil indsætte microSD, skal du bruge
det medfølgende værktøj til at åbne SIM- og
microSD-kortstikket.

2.	Sæt hukommelseskortet i holderen som
vist nedenfor:

4.	Du bliver nødt til at oplade enheden, før du bruger den for første gang. Når opladningen er færdig, vises enten ordet
'opladet' på låseskærmen eller '100 %' i stedet for batteriikonet (øverst til højre). Fjern stikket fra enheden, og fjern
derefter vægopladeren.

Vigtig information om batteriet:
Hvis batteriet er helt afladet, går der muligvis nogle minutter, før opladningsikonet vises.
Hvis batteriet ikke er blevet brugt i meget lang tid, er det muligt, at du ikke kan tænde for mobiltelefonen lige med det
samme, efter du er begyndt at oplade batteriet. Oplad batteriet i nogle minutter, hvor telefonen er slukket, inden du
forsøger at tænde for telefonen. Opladningsanimationen vises muligvis ikke på skærmen i dette tidsrum.
Tiden, det tager at oplade batteriet, afhænger af den omgivende temperatur og batteriets alder.
Når batteriets strømniveau er lavt, afspiller telefonen en advarselstone og viser en besked. Når batteristrømmen
er næsten udtømt, slukker telefonen automatisk.

7. TÆNDE OG SLUKKE FOR MOBILTELEFONEN
7.1		
3. Genindsæt SIM- og microSD-kortholderen.

Sådan tænder du for mobiltelefonen

1. Tryk på og hold afbryderknappen nede.
2.	Første gang du tænder for telefonen, kan du se en velkomstskærm. Vælg dit foretrukne sprog, og tryk på ikonet
Start for at fortsætte med opsætningsprocessen.
Bemærk: Hvis beskyttelse med personligt identifikationsnummer (PIN) er aktiveret på SIM-kortet, vil du blive bedt
om at indtaste din PIN-kode inden velkomstskærmen. Der skal bruges en Wi-Fi- eller dataforbindelse til at fuldføre
opsætningsprocessen. Du vil nu blive bedt om at logge på med din eksisterende Google-konto eller at oprette en ny
konto og fuldføre opsætningsprocessen.
Bemærk: Du kan springe processen med at oprette en konto over og gøre den færdig på et senere tidspunkt. Der
kræves en Google-konto for at bruge nogle af de Google-tjenester, der tilbydes gennem enheden.
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7.2

Sådan slukker du for mobiltelefonen

1. Tryk på og hold afbryderknappen nede for at åbne menuen med telefonindstillinger.
2. Tryk på sluk.

8. KENDSKAB TIL STARTSKÆRMBILLEDET
Efter du er logget på, eller når du tænder for telefonen, åbnes startskærmen. Startskærmen er udgangspunktet for
adgang til alle telefonens funktioner. Den viser applikationsikoner, widgets, genveje og andre funktioner. Du kan tilpasse
startskærmen med forskellige baggrunde og få vist elementerne på den ønskede måde.
		

10.2

Tryk på afbryderknappen for at vække skærmen. Træk derefter låseikonet
til midten af skærmen for at låse den op.
Hvis du vil bruge kamerafunktionen direkte fra den låste skærm, skal du trække kameraikonet
til venstre for at starte
kameraappen.
Hvis du vil bruge Google voice search™ direkte fra den låste skærm, skal du trække ikonet Google voice search
højre for at starte Google voice search.

9. BRUG AF TOUCHSCREEN

Bemærk: Hvis du har oprettet en skærmlås, vil du blive bedt om at låse skærmen op.

11. OPKALD
11.1

Handlinger på touchscreen

Tryk på: Brug fingerspidsen til at vælge et element, bekræfte et valg eller starte et program.
Tryk og hold: Tryk på et element med fingerspidsen, og fortsæt med at trykke, indtil mobiltelefonen reagerer. Du kan
for eksempel åbne menuen med valgmuligheder til den aktive skærm ved at trykke på skærmen og holde fingeren
nede, indtil menuen vises.
Stryg: Bevæg fingeren hen over skærmen enten lodret eller vandret. Stryg f.eks. til venstre eller højre for at skifte
mellem billeder i galleriet.
Træk: Tryk og hold fingeren på det ønskede element. Træk elementet til et hvilken som helst sted på skærmen. Du kan
trække et ikon for at flytte eller slette det.

Rotation af mobiltelefons display

De fleste skærmes orientering vil rotere med telefonen, når du vender den fra portræt til landskab og tilbage igen.
Denne funktion kan deaktiveres i menuen Indstillinger (display-afsnit).

10. LÅSNING OG OPLÅSNING AF SKÆRMEN
10.1

Låsning af skærmen

Når telefonen er tændt, skal du trykke på afbryderknappen for at låse skærmen. Når skærmen er låst, kan du stadig
modtage meddelelser og opkald.
Hvis du ikke bruger mobilen i et stykke tid, låses skærmen automatisk.
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Indenlandske opkald

Brug nummertasterne til at indtaste tal, og tryk derefter på opkaldstasten for at ringe op. Du kan indtaste indenlandske
opkald i denne rækkefølge: områdenummer, telefonnummer, opkaldstast.

11.2

9.2

til

Startskærmen indeholder startikonet. Berør det for at se og starte installerede programmer (apps).

Bemærk: Et langt tryk på et tomt sted på startskærmen åbner genvejen til Baggrunde, Widgets og Indstillinger.

9.1

Oplåsning af skærmen

Internationale opkald

Hvis du skal foretage internationale opkald, skal du trykke længe på 0-tasten, indtil det internationale telefonpræfiks
"+" vises på skærmen. Derefter kan du foretage et internationalt opkald til ethvert land uanset præfikset til det
internationale opkald.
Du kan indtaste internationale opkald i denne rækkefølge:
+ landekode, områdenummer, telefonnummer, opkaldstast.
Efter indtastning af præfikset skal du indtaste landekode og det fulde nummer, du vil ringe op.

11.3

Nødopkald

Hvis du befinder dig inden for et netværksområde (du kan finde ud af dette ved at se indikatoren for netværksstyrke i
øverste venstre hjørne af mobiltelefonens skærm), kan du foretage nødopkald, selvom du ikke har et SIM-kort.

12. GUIDE TIL MENUHANDLINGER
Alle funktionsindstillinger på mobiltelefonen er anført nedenfor med korte beskrivelser.
Du skal logge på en Google-konto for at bruge Gmail, Google Play Film og få adgang til den fulde vifte af funktionalitet,
der leveres af andre Google-apps. Hvis du vil downloade apps fra Google Play-butikken, bliver du også bedt om at
logge på din Google-konto.
Bemærk: Hvis telefonen ikke har noget SIM-kort, kan du ikke få forbindelse til mobilnetværk med stemme- eller
datatjenester, men du kan få forbindelse til et Wi-Fi-netværk og logge på din Google-konto og bruge alle telefonens
funktioner med undtagelse af telefonopkald.
Hvis du starter telefonen for første gang uden et indsat SIM-kort, vil du blive bedt om at trykke på "Forbind til Wi-Fi"
(i stedet for et "mobilnetværk") og følge vejledningen for at indstille telefonen. Hvis du allerede har en Google-konto,
skal du trykke på "Log på" og indtaste brugernavn og adgangskode.
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12.1

Android Pay™-betalingsservice

12.6

Android Pay-betalingsservicen er et meget bekvemt mobilbetalingsmiddel. Du kan tilføje et eksisterende kort i din
Google-konto ved at bekræfte et par detaljer eller tilføje et nyt kort fra enhver deltagende bank. For at betale skal du
blot vække din telefon og trykke på deltagende butikker (programmet behøver ikke at køre).
Åbning af Android Pay-betalingsservice:
Tryk på
> Android Pay
for at åbne programmet.

12.2

Programmet Kodak kamera er unikt for Ektra-smartphone og tilbyder omfattende funktionalitet med en DSLRinspireret brugergrænseflade, der er let genkendelig og brugervenlig for både fotos og video.
Åbning af dit Kodak kamera:
Du kan åbne appen på en af følgende måder:
• Tryk på
på startskærmen.
•	Tryk Kodak-udløserknappen

AVG Anti-Virus

på

Antivirusprogrammel overvåger og scanner din enhed i realtid. Du kan trykke på "SCAN NU" for at scanne efter
skjulte trusler.
Åbning af AVG Anti-virus:
Tryk på
> Anti-virus
for at åbne programmet.

12.3

Kamera

halvt ned for at fokusere og helt ned for at tage et foto. Du kan også trykke

for at tage fotoet og se fotoet ved at trykke på miniaturen af det seneste billede, der er taget.

Tryk på tilbagetasten
(to gange) eller Home-tasten for at lukke kameraet.
Klik på ikonet øverst på eksempelskærmen til kameraet for at konfigurere kameraet. Tryk på for at ændre indstilling,
kamera- og videoindstillinger.
I manuel tilstand kan du rulle avancerede funktioner for at foretage justeringer, mens du tager billedet og ser
ændringerne live. Brug drejeknappen til at rulle gennem eksponering, scenetilstand, hvidbalance, ISO, lukkerhastighed
og Smart Auto. I kameraindstillingerne kan du også vælge: Ansigtsregistrering, Automatisk sceneregistrering, Filformat,
Selvudløser, Billedstørrelse, Eksempelstørrelse, Ansigtets skønhedstilstand.

Sikkerhedskopiering og gendannelse

På linjen til sikkerhedskopiering kan du vælge programmet til persondata for at sikkerhedskopiere data
til hukommelseskort. På gendannelseslinjen kan du vælge den ønskede fil, du vil sende tilbage til telefonen.
Åbning af sikkerhedskopiering og gendannelse:
Tryk på
> Sikkerhedskopier og gendan
for at åbne programmet.

Vælg videotilstand via tilstandshjulet i videoindstillinger for at angive følgende: Støjreduktion, EIS, Mikrofon, Lydtilstand,
Videokvalitet.
Tryk på
for at starte optagelsen, tryk igen for at stoppe optagelsen. Efter optagelse af en video skal du trykke på
miniaturen af den seneste optagede video for at se den. Tryk for at afspille videoen.

12.4

12.7

Lommeregner

Brug lommeregneren til at løse simple regneopgaver, eller brug dens avancerede funktioner til at løse mere
komplicerede regnestykker.
Åbning af lommeregneren:
Tryk på
> Lommeregner

12.5

for at åbne programmet.

Google Calendar™

Åbning af Google Kalender:
Tryk på
> Google Kalender
og indstillinger.

Du kan starte browseren med denne funktion, hvis du er tilsluttet via din data- eller Wi-Fi-udbyder.
Åbning af Chrome:
Du kan åbne appen på en af følgende måder:
• Tryk på Chrome
på startskærmen.
• Tryk på
> Chrome
for at åbne programmet.

12.8

Brug Google Kalender til at oprette og administrere arrangementer, møder og aftaler. Afhængigt af dine
synkroniseringsindstillinger synkroniseres kalenderen på din telefon automatisk med din kalender, som tilgås via
internettet eller andre enheder.

for at åbne programmet. Tryk på

for at se forskellige muligheder for visning

Bemærk: Hvis du bruger kalenderfunktionen for første gang, skal du stryge skærmen til venstre for at rulle gennem
egenskaberne i denne funktion. På den sidste side i oversigten ("Begivenheder fra Gmail") skal du trykke på FORSTÅET.

Chrome™

Ur

Gå ind i menuen, hvor du kan se dato og klokkeslæt, eller brug den til at indstille et vækkeur, et stopur, en timer eller et
verdensur.
Åbning af vækkeuret:
Tryk på
> Ur
for at bruge din mobiltelefons vækkeur.
Tilføjelse af en vækning:
1. På skærmbilledet med vækkeurets liste skal du trykke på
2. Stil vækkeuret på følgende måde:

for at tilføje en vækning.

•	Indstil timer og minutter ved at vælge det respektive felt og flytte markøren op eller ned. Når det ønskede tidspunkt
er indstillet, skal du trykke på OK.
• Giv vækningen en overskrift ved at trykke på Overskrift. Indtast overskriften, og tryk derefter på OK.
• Indstil gentagelsestilstand ved at trykke på Gentag. Tryk på en eller flere muligheder.
• Indstil ringetonen ved at trykke på . Vælg en indstilling, og tryk på OK.
• Hvis du vil have vibration, når vækkeuret ringer, skal du trykke på afkrydsningsfeltet "Vibrer".
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Bemærk: Som standard bliver vækkeuret automatisk aktiveret.
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12.9

12.11 Google Drive™

Kontakter

Appen Kontakter gør det muligt at gemme og administrere informationer, f.eks. telefonnumre og adresser for dine
kontakter. Tryk på for at indstille de kontaktfunktioner, der skal vises: Importer/eksporter, Grupper, Konti, Indstillinger.
Hvis du endnu ikke har tilføjet nogen kontakter, vises en meddelelse med oplysninger om, hvordan du kan begynde
at tilføje kontakter i din enhed.
Åbning af kontakter:
Tryk på
> Kontakter . Det åbner fanen ALLE KONTAKTER.
Alle dine kontakter vises alfabetisk på en rulleliste.

.

Redigering af en kontakt:
Du kan altid ændre de informationer, du har gemt for en kontakt.
1. På kontaktlisten skal du trykke på den kontakt, hvis oplysninger du vil ændre.
2. Tryk på .
3.	Foretag de ønskede ændringer af kontaktinformationerne, og tryk derefter på “Rediger kontakt”. Du kan annullere
alle ændringer du har lavet i kontaktinformationer, ved at trykke på tilbageknappen .
Kommunikation med dine kontakter:
Under fanen ALLE KONTAKTER og FAVORITTER kan du nemt ringe eller sende en sms eller mms-besked til en kontakts
standardtelefonnummer. Du kan også åbne detaljer for at se en liste med alle de måder, du kan kommunikere med
kontakten på. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan kommunikere med en kontakt, når du kigger på kontaktlisten.
Kommunikation med en kontakt som følger:
1. Brug kontaktlisten til at trykke på den kontakt, du vil kommunikere med.
2. På skærmen med kontaktens information kan du gøre følgende:
		
• Tryk på telefonnummeret for at foretage et opkald.
for at sende en besked.
		
• Tryk på

For at få vist det indhold, der kan downloades.
Åbning af downloads:
Tryk på
> Downloads

for at åbne programmet.

Du kan bruge File Commander til at organisere dine filer i mapper på hukommelseskortet eller på din Kodak-smartphone.
Åbning af File Commander:
Tryk på
> File Commander

for at åbne programmet.

12.13 Gmail™

Søgning efter en kontakt:
1. Tryk på
på listen over kontakter for at søge efter en kontakt.
2.	
Indtast navnet på den kontakt, du søger efter. Mens du skriver, vises kontakter med navne, der matcher,
under søgefeltet.

12.10 Downloads

Åbning af Drive:
Tryk på
> Google Drive

12.12 File Commander

Tilføjelse af en kontakt:
1. Tryk på
på listen over kontakter for at tilføje en ny kontakt.
2. Indtast kontaktens navn, og tilføj derefter andre detaljer, f.eks. telefonnummer eller adresse.
3. Når du er færdig, skal du trykke på "Tilføj ny kontakt"
for at gemme kontaktoplysningerne.
Tilføjelse af en kontakt i dine favoritter:
1. Tryk på den kontakt, du vil føje til favoritter.
2. Tryk på
i øverste venstre hjørne, så ikonet bliver massivt

Google Drive er en online cloud-lagerservice. Ved at logge på med en Google-konto kan du få adgang til 15 GB ledig
plads til alle dine fotos og dokumenter. Hvis du har brug for mere plads, kan du opgradere din plan til at omfatte
mere lagerplads.

Gmail er Googles internetbaserede e-mailservice. Når du første gang opsætter din telefon, kan du konfigurere den til at
bruge en eksisterende Gmail-konto eller oprette en ny konto. Første gang du åbner programmet Gmail på din telefon,
vil din indbakke være automatisk synkroniseret med din eksisterende Gmail-konto.
Åbning af Gmail:
Tryk på
> Gmail

. Listen over e-mails i indbakken vises.

12.14 Google
Du kan bruge Google-søgning til søgning på nettet. Dette er en alternativ browser til Chrome.
Åbning af Google-appen:
> Google
for at åbne programmet.
Tryk på

12.15 Google Hangouts
Du kan bruge Google Hangouts-kommunikationsplatformen til nemt at dele med og få forbindelse til andre mennesker
via chat og videoopkald med op til 10 personer på én gang i et hangout.
Åbning af Google Hangouts-appen:
> Google Hangouts
for at åbne programmet.
Tryk på

12.16 Appen Super 8
Optag og del videoer i traditionel stil, og anvend filmkorn, vignetter og andre retroeffekter på tidligere videooptagelser
med Kodak Ektra-appen Super 8.
Åbning af iSupr8-appen:
Tryk på
> iSupr8
for at åbne programmet.

12.17 Google Keep™
for at åbne programmet.
Google Keep er et cloud-baseret notetagningsprogram, der giver dig mulighed for nemt at oprette artikler, billeder,
indtalte noter, der alle er tilgængelige via skyen. Log på med din Google-konto for at få adgang til dine personlige noter.
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Åbning af Google Keep-appen:
> Google Keep
for at åbne programmet.
Tryk på
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12.18 Google Maps™
Google Maps tilbyder navigation, trafikforhold og transportopdateringer i realtid med detaljeret sporingsinformation
og kort, der kan downloades.
Aktivering af Position:
Inden du åbner Maps for at finde din position eller søge efter interessante steder, skal du aktivere Position og angive
Positionstilstand.
1.
2.
3.
4.

Tryk på
> Indstillinger
Tryk på Position.
Indstil Position til TIL.
Tryk på Tilstand, og vælg den relevante indstilling.

for at åbne programmet.

Bemærk: Når du åbner programmet for første gang, vises en velkomstskærm. Tryk på ACCEPTER OG FORTSÆT for
at fortsætte, og følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere startindstillingerne.

12.19 Beskeder
Applikationen Beskeder gør det muligt at udveksle tekstbeskeder (sms) og multimediebeskeder (mms) med alle, der
bruger en sms- eller mms-kompatibel telefon.
Åbning af Beskeder:
Du kan åbne appen på en af følgende måder:
• Tryk på
på startskærmen.
• Tryk på
> Beskeder
.
Oprettelse og afsendelse af en tekstbesked (sms):
Vinduet Beskeder åbnes, hvor du kan oprette en ny meddelelse eller åbne en løbende meddelelsestråd.
1.	Tryk på
for at påbegynde en ny tekst- eller multimediebesked, eller tryk på en eksisterende tråd af beskeder for
at åbne den.
2.	Indtast et telefonnummer i "Skriv navnet eller nummeret", eller tryk på
for at tilføje et telefonnummer fra Kontakterlisten. Mens du indtaster telefonnummeret, vises matchende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager eller
fortsætte med at indtaste telefonnummeret.
3.	Tryk på "Skriv tekstbesked" for at begynde indtastning af beskeden.
	Hvis du trykker på tilbagetasten, mens du skriver en besked, gemmes den som en kladde på meddelelseslisten.
Tryk på beskeden for at genoptage dens oprettelse.
4. Tryk på , når du er færdig.
Bemærk: Svar vises i vinduet. Når du læser og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.
Oprettelse og afsendelse af en multimediebesked (mms):
1. Tryk på
på beskedskærmen.
2.	Indtast et telefonnummer i "Skriv navnet eller nummeret", og tryk på
listen Kontakter.
3. Tryk på "Skriv tekstbesked" for at begynde indtastning af beskeden.
4. Tryk på > Tilføj emne for at tilføje beskedens emne.
5. Indtast et emne.
Nu er mobiltelefonen i multimediebeskedtilstand.
6. Tryk på , og vælg den type mediefil, der skal vedhæftes beskeden.
7. Tryk på , når du er færdig.
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Besvarelse af en besked:
1. Berør en tekst- eller multimediebeskedtråd på beskedlisten for at åbne den.
2. Tryk på "Skriv tekstbesked" for at oprette din besked.
3. Tryk på .
Tilpasning af beskedindstillingerne:
Tryk på på meddelelseslisten for at vælge mellem Slet alle tråde, Indstillinger, meddelelser til at indstille.

Bemærk: Før du kan bruge navigationsfunktionen, skal indstillingen af Tilstand være Stor præcision eller Kun apparat.
Åbning af Google Maps:
Tryk på
> Google Maps

Åbning og visning af en multimediebesked (mms):
1. Tryk på beskedtråden på beskedlisten for at åbne den.
2. Tryk på multimediebeskeden for at se beskeden.
3. Svirp op eller ned for at se tidligere eller næste billede.

for at tilføje et telefonnummer fra

12.20 OfficeSuite
I OfficeSuite kan du nemt se, redigere og oprette Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, konvertere til PDF-format
og administrere dine filer med en funktionsrig mobilkontorløsning.
Åbning af OfficeSuite:
Tryk på
> OfficeSuite

for at åbne programmet.

12.21 Telefon
Der er mange måder at foretage et telefonopkald på. Du kan indtaste et nummer, vælge et nummer på kontaktlisten,
en internetside eller et dokument, som indeholder et telefonnummer. Når du er i gang med en samtale, kan du enten
besvare indkommende opkald eller sende dem til din telefonsvarer. Du kan også oprette konferencesamtaler med
flere deltagere.
Bemærk: Kontakt netværksoperatøren for at finde ud af, om de understøtter konferencesamtaler, og hvor mange
deltagere du kan tilføje.
Du kan foretage et opkald ved at bruge programmet Telefon eller vælge et nummer blandt dine favoritter
,
opkaldsloggen
eller kontakter
.
Under et opkald kan du røre Home-tasten for at vende tilbage til startskærmen og bruge andre funktioner. Du kan
vende tilbage til opkaldsskærmen ved at trække notifikationslinjen ned og røre ved den “igangværende samtale”.
Opkald med nummerskive:
1. Tryk på
på startskærmen. Tryk på
for at se nummerskiven.
Bemærk: Du kan også få adgang til programmet Telefon ved trykke på > Telefon .
2. Tryk på de ønskede numeriske taster for at indtaste telefonnummeret.
	Tip: Telefonen understøtter funktionen SmartDial, så når du trykker på tal på nummerskiven, vil telefonen automatisk
søge blandt dine kontakter og vise de matchende resultater baseret på nøjagtigheden.
Luk det numeriske tastatur for at se flere mulige matches.
3. Tryk på
, når nummeret er indtastet, eller en kontakt er valgt.
Opkald fra Favoritter
Tryk på
> Telefon
> Favoritter

. Tryk på kontakten for at foretage opkaldet.

Opkald fra opkaldsloggen:
1.	Tryk på
> Telefon
> Opkaldslog
. Du vil få vist en liste over de seneste opkald. Hvis du ikke kan finde
den ønskede kontakt, skal du trykke på "Vis" fuld opkaldshistorik for at få vist hele opkaldshistorikken.
2. Tryk på kontakten på listen, og tryk på Tilbagekald for at foretage opkaldet.
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Opkald fra Kontakter:
> Telefon
> Kontakter
.
1. Tryk på
Bemærk: Du kan også få adgang til programmet Kontakter ved at trykke på > Kontakter
2. Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på listen.
3. Tryk på telefonnummeret for at ringe til kontakten.

.

12.22 Google Photos™
Se og gem alle dine billeder og videoer på ét sted.
Åbning af Google Photos:
Tryk på
> Google Photos

for at åbne programmet.

Visning af et billede:
1.	Berør billedet for at se det i fuld skærmtilstand. Når du ser på et billede i fuld skærmtilstand, kan du svirpe billedet
til venstre eller højre for at se det tidligere eller næste billede.
2.	Du kan zoome ind på billedet ved at bevæge to fingre fra hinanden på det sted på skærmen, hvor du ønsker at
zoome ind. I zoomtilstand kan du stryge din finger op eller ned og mod venstre eller højre.
Visning af en video:
Tryk på videoen for at afspille den.
Redigering og deling af dine fotos:
I takt med at du løber igennem dine fotos, bliver følgende funktioner tilgængelige:
• Del: Tryk på , og del dine fotos med diverse programmer, der er tilgængelige på din enhed.
• Rediger: Tryk på , og rediger dine fotos med det brede udvalg af funktioner.
• Info: Tryk på
for at se detaljer på fotos.
• Slet: Tryk på for at slette fotos, du ikke længere skal bruge.

12.22.1

Kodak Appen gallery

Se, del og rediger dine fotos i appen Kodak gallery for at nyde den fulde Ektra-oplevelse. Vælg album/mappe, og afspil
fotos som lysbilledshow, eller vælg elementer, du vil dele med andre programmer.
Åbning af fotos:
Tryk på
> gallery
for at åbne programmet, eller få adgang til galleriet direkte fra kameraet ved at vælge dit
sidste foto i øverste venstre hjørne og vælge galleriet. Galleriprogrammet kategoriserer dine billeder og videoer efter
opbevaringssted og gemmer disse filer i mapper. Berør en mappe for at se billederne eller videoerne i den.
Visning af et billede:
1.	Berør billedet for at se det i fuld skærmtilstand. Når du får vist et billede i fuld skærmtilstand, kan du svirpe billedet
til venstre eller højre for at se forrige eller næste billede.
2.	Du kan zoome ind på billedet ved at bevæge to fingre fra hinanden på det sted på skærmen, hvor du ønsker at
zoome ind. I zoomtilstand kan du stryge din finger op eller ned og mod venstre eller højre.
3. Info: Tryk på
for at se detaljer på fotos.
4. Slet: Tryk på for at slette fotos, du ikke længere skal bruge.
Visning af en video:
Tryk på videoen i galleriet for at afspille din sidste indspilning.
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Tilføj post-produktion på dine fotos med Snapseed:
Brug den Ektra-indbyggede Snapseed-editor til at redigere og omdanne dine fotos i post-produktion.
•	Vælg appen Snapseed fra din startskærm, eller tryk på dit sidste foto fra kameraappen, og vælg Snapseed
for
at få adgang til redigeringspakken.
• Tryk på , og vælg det værktøj, du skal bruge til at foretage justeringer af billedet.
• 	Tryk på
for at bekræfte ændringen. Når du er færdig med alle dine redigeringer, skal du vælge GEM for at tilføje
det redigerede billede i dit galleri eller for at dele det.
Deling af dine fotos i sociale medier:
• 	Tryk på
for at dele dine fotos via Facebook, Twitter og Instagram. Download flere sociale programmer for at
forøge de tilgængelige valg.

12.23 Google Play Film
Stream og download film og tv-serier for at se dem på din enhed.
Åbning af Play Film:
Tryk på
> Google Play Film

for at åbne programmet. Følg vejledningen på skærmen for at købe film.

12.24 Google Play Musik
Du kan overføre musikfiler fra din pc til dit microSD-kort eller købe musik i Play Butik for at lytte til musik på din
mobiltelefon.
Åbning af Google Play Musik:
Tryk på
> Google Play Musik
for at åbne programmet. Berør det musiknummer, du vil afspille.
Tip: Når du lytter til musik, kan du trykke på tilbageknappen for at bruge et andet program. Musikken fortsætter med
at spille. Du kan vende tilbage til kontrolknapperne for musik ved at åbne notifikationspanelet og trykke på sangen.

12.25 Google Play™ Butik
Google Play Butik giver direkte adgang til Google Android-apps og -spil, som du kan downloade og installere på
din telefon.
Åbning af Play Butik:
Tryk på
> Google Play Butik

for at åbne programmet.

Når du åbner Play Butik for første gang, vises oversigtssiden. Tryk på Start for at fortsætte, og følg instruktionerne på
skærmen.

12.26 Indstillinger
12.26.1

Wi-Fi

Wi-Fi giver trådløs adgang til bredbåndsinternet. Hvis du vil bruge Wi-Fi på din mobiltelefon, skal du have adgang til
trådløse adgangspunkter (hotspots). Forhindringer, der blokerer Wi-Fi-signalet, reducerer signalets styrke.
Aktivering af Wi-Fi:
1. Tryk på
> Indstillinger
.
2. Tryk på Wi-Fi i Trådløs og netværk for at slå det til.
Forbindelse til et trådløst netværk:
1. Tryk på Wi-Fi, når det er slået til.
2. Der vises en liste med fundne Wi-Fi-netværk. Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til det.
3.	Hvis du vælger et åbent netværk, bliver du automatisk tilsluttet dette netværk. Hvis du vælger et sikkert netværk
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og tilslutter det for første gang, skal du indtaste adgangskoden og derefter trykke på Tilslut.

Bemærk: Hvis du tilslutter et sikkert trådløst netværk, som du tidligere har brugt, bliver du ikke bedt om at indtaste
adgangskoden igen, medmindre du nulstiller mobiltelefonen til standardindstillingerne.

12.26.2

Bluetooth®

Mobiltelefonen har Bluetooth, som lader dig oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan dele
filer med dine venner, tale håndfrit med en Bluetooth-hovedtelefon eller tilmed overføre billeder på telefonen til din pc.
Hvis du bruger Bluetooth, så husk at blive inden for 10 meters afstand af andre Bluetooth-enheder. Du skal være klar
over, at forhindringer som vægge og andet elektronisk udstyr kan forstyrre Bluetooth-forbindelsen.
Aktivering af Bluetooth:
1. Tryk på
> Indstillinger
.
2.	Tryk på Bluetooth i Trådløs og netværk for at slå det til.
Når der er tændt for Bluetooth, vises Bluetooth-ikonet på notifikationslinjen.

12.26.3

Dataforbrug

I Trådløs og netværk skal du trykke på Databrug for at se dataforbruget.
Bemærk: Mobiltelefonen viser datatrafik, der er beregnet af telefonen. Dette kan afvige fra operatørens beregning og
bør kun bruges som reference.
Bemærk: Afbenyttelse af dataservices, især under roaming, kan resultere i betydelige ekstraudgifter. Spørg dit netværks
serviceudbyder om priser og gebyrer for dataroaming.

12.26.4

Mere

12.26.10

Hukommelse

For at se den hukommelse, der bruges af apps.

12.26.11

Brugere

Du kan angive flere brugerprofiler. Hvis du tilføjer en ny bruger, skal denne person oprette sine egne profilindstillinger.
Enhver bruger kan opdatere apps for alle andre brugere.

12.26.12

Tryk og betal

Touchscreen-relateret tilsvarende enhed, hvorfra betaling kan foretages.

12.26.13

Sted

Slå det til i Indstillinger for at bruge Googles lokaliseringsservice sammen med andre programmer, der bruger GPSsatellitpositioner (GPS), herunder Google Maps.

12.26.14

Sikkerhed

Under Personlig skal du trykke på Sikkerhed for at definere dine foretrukne sikkerhedsindstillinger, herunder
skærmlås, synligt mønster, automatisk lås, afbryderknappen låses straks, låseskærmbesked, smart lås, kryptering
af telefon, opsætning af SIM-kortlås, synlige adgangskoder, enhedsadministratorer, automatisk fabriksnulstilling,
ukendte kilder, mobiltyverisikring, lagertype, pålidelige legitimationsoplysninger, installation fra SD-kort, rydning af
legitimationsoplysninger, tillidsagenter, fastgørelse på skærmen, apps med brugsadgang.

I Trådløs og netværk skal du trykke på Mere for at udføre indstillingerne, herunder Flytilstand, NFC, Tøjring og Bærbart
hotspot, VPN, Mobile netværk.

12.26.15

12.26.5

Under Personlig kan du trykke på Konto for at oprette en ny konto.

Skærm

I enheden skal du trykke på Skærm for at udføre indstillingerne, herunder ClearMotion™, MiraVision™, Lysstyrke,
Tilpasset lysstyrke, Baggrund, Dvale, Dagdrøm og Skriftstørrelse.

12.26.6

Lyd og notifikation

Mobiltelefonen er præinstalleret med en bred vifte af lyd- og notifikationsindstillinger. I de foruddefinerede profiler
kan du vælge forskellige scenetilstande for at aktivere og tilpasse den ønskede profil som f.eks. Generel, Lydløs,
Møde, Udendørs. I Notifikation og andet skal du vælge Notifikation, Vil ikke forstyrres, Vil ikke forstyrres-adgang eller
Lydforbedring.

12.26.7

Apps

Tryk på > Indstillinger
på startskærmen for at se de installerede programmer.
Tryk på Apps på skærmen Indstillinger.

12.26.8

Lager & USB

I enheden skal du trykke på Lager og USB for at få vist informationsskemaet til SD-kortets eller telefonens lager.

12.26.9

Batteri

I enheden skal du trykke på Batteri for at få vist batteriforbruget. Du kan enten vælge at slå den intelligente
strømbesparende standby til eller fra.
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12.26.16

Konti

Google

Under Personlig kan du trykke på Google for at indstille funktionen af nærliggende opdagelser, backup af Google
Fotos, sted, annoncer, Søg og Now, sikkerhed, opsætning af nærliggende enhed.

12.26.17

Sprog og indtastning

Under Personlig kan du trykke på Sprog og indtastning for at indstille funktionen af sprog, stavekontrol, personlig
ordbog, aktuelt tastatur, Google-tastatur, Google voice-skrivning, tekst til tale-output, stemmestyring, markørhastighed.

12.26.18

Sikkerhedskopi og nulstilling

Under Personlig kan du trykke på Sikkerhedskopi og nulstilling for at udføre indstillingerne, herunder sikkerhedskopiering
af data, sikkerhedskopiering af konto, automatisk gendannelse, nulstilling af netværksindstillinger, DRM-nulstilling, og
nulstilling af fabriksdata.

12.26.19

Dato og klokkeslæt

Når du starter telefonen første gang, bliver du spurgt, om du vil have dato og klokkeslæt opdateret automatisk med
den tid, som netværket leverer.
Bemærk: Når den tid, som netværket leverer, bruges automatisk, kan du ikke selv indstille dato, klokkeslæt og tidszone.
Sådan indstiller du dato og klokkeslæt manuelt:
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1. Tryk på System > Dato og klokkeslæt på skærmen Indstillinger.
2. Deaktiver indstillingen Automatisk dato og tid.
3. Deaktiver indstillingen Automatisk tidszone.
4.	Tryk på Indstil dato. På skærmbilledet Indstil dato skal du trykke på den ønskede dato og derefter OK, når
konfigurationen er fuldført.
5.	Tryk på Indstil klokkeslæt. På skærmen Indstil klokkeslæt skal du trykke på time- eller minutfeltet og flytte markøren
op eller ned for at indstille tiden.
Tryk på OK, når konfigurationen er fuldført.
6. Tryk på Vælg tidszone, og vælg derefter den ønskede tidszone på listen. Rul gennem listen for at se flere tidszoner.
7. Aktivér eller deaktiver Brug 24-timers format for at skifte mellem 24-timers og 12-timers format.

12.26.20

Planlagt tænding og slukning

Under System skal du trykke på Planlagt tænding og slukning for at indstille tidspunktet for automatisk tænding og
slukning samt gentagelsestilstand.

12.26.21

Tilgængelighed

Under System skal du trykke på Tilgængelighed for at udføre indstillingerne, herunder TalkBack, skift adgang, billedtekster,
forstørrelsesgestus, stor tekst, høj kontrast i tekst, strømknappen afslutter opkald, automatisk skærmrotation, indtalte
adgangskoder, tilgængelighedsgenvej, tekst-til-tale output, tryk og hold-forsinkelse, farveinversion, farvekorrektion.

12.26.22

Udskrivning

Installer de krævede tjenester for at oprette forbindelse til en trådløs printer.

12.26.23

Dit Snap-galleri-program kan automatisk søge efter billeder og videoer, der er gemt på telefonen eller i SD-lageret.
Vælg album/mappe, og afspil dem som lysbilledshow, eller vælg elementer, du vil dele med andre programmer.
Tryk på
> Snap galleri
for at åbne programmet. Galleriprogrammet kategoriserer dine billeder og videoer efter
opbevaringssted og gemmer disse filer i mapper. Berør en mappe for at se billederne eller videoerne i den.

12.28 Snapseed™
Tryk på
> Snapseed
for at åbne programmet. Snapseed er en komplet professionel fotoeditor, hvor du kan
forvandle et billede til et spændende, dramatisk billede. Brug programmet til at redigere og rette billeder, eller anvend
en bred vifte af effekter og forbedringer.

12.29 Lydoptager
Tryk på > Lydoptager
for at åbne programmet. Du kan indtale memoer. Tryk på for at starte optagelsen. Tryk
på for at holde pause i optagelsen. Tryk på for at stoppe optagelsen. Når optagelsen er færdig, kan du trykke på
GEM for at gemme optagelsen. Tryk på
for at se listen over optagelser, du kan vælge, og tryk på en optagelsesfil for
at afspille den.

12.30 YouTube™
YouTube er Googles gratis online video-streamingservice til visning af, søgning efter og overførsel af videoer.
Åbning af YouTube:
Tryk på
> YouTube

for at åbne programmet.

Appen Prints

Vælg appen prints
for at udskrive dine fotos direkte fra din telefon. Vælg de fotografier, du ønsker at sende til
udskrivning, og vælg leveringsmetode for at få udskrifter af høj kvalitet på Kodak fotopapir leveret direkte til din dør
eller en lokal butik.

12.26.24

12.27 Snap-galleri

Om telefonen

Viser oplysninger om din telefon.
Visning af E-etiket
Du kan få vist lovgivningsmæssige oplysninger på mobiltelefonen ved at gøre følgende:
1. Tryk på > Indstillinger
.
2. På skærmbilledet Indstillinger skal du røre ved Om telefonen > Lovgivningsmæssige oplysninger.

13. APPENDIKS
13.1

Advarsler og forholdsregler

Dette afsnit indeholder vigtige informationer, der er relevante for brugsanvisningen til enheden. Det indeholder også
information om, hvordan du bruger enheden sikkert. Læs denne information omhyggeligt, inden du bruger enheden.
Vandtæt hylster:
Dækslerne til USB- og hovedtelefonportene skal være sat helt i, og bagsiden skal være sat rigtigt i og låst for at sikre,
at enheden opnår dette niveau af beskyttelse.
Elektronisk enhed:
Sluk for enheden, hvis brug af den medfører fare eller interferens med andre elektroniske enheder.
Medicinsk udstyr:
Følg regler og regulativer udstedt af hospitaler og sundhedsklinikker. Undlad brug af enheden, når sådan brug
er forbudt.
Producenter af pacemakere anbefaler, at der holdes mindst 15 cm afstand mellem enheden og en pacemaker for at
forhindre potentiel forstyrrelse af pacemakeren. Hvis du bruger pacemaker, så benyt enheden på den modsatte side
af kroppen end pacemakeren, og bær ikke enheden i skjortelommen.
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Potentiel eksplosionsfarlig atmosfære:
Sluk for enheden i alle områder med eksplosionsfarlig atmosfære, og følg alle skilte og instruktioner. Områder med
eksplosionsfarlig atmosfære omfatter steder, hvor det normalt tilrådes at slukke for bilmotoren. Udløsning af gnister
i sådanne områder kan medføre en eksplosion eller brand. Tænd ikke for enheden på steder, hvor der påfyldes brændstof,
som f.eks. på benzinstationer. Overhold alle begrænsninger for brugen af radioudstyr ved brændstofdepoter, -lagre
og -distributionsområder samt kemikaliefabrikker.
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Inden enheden anvendes, skal du være opmærksom på områder, der kan have en potentielt eksplosionsfarlig
atmosfære, som ofte, men ikke altid, er tydeligt afmærkede. Sådanne steder kan omfatte områder under dækket på
både eller steder, hvor kemikalier overføres eller opbevares, samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller
partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver. Spørg producenten af køretøjer, der bruger flydende gas (som f.eks.
propan eller butangas), om denne enhed kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer.
Trafiksikkerhed:
Overhold lokale love og regler under brug af enheden. Hvis enheden bruges under kørsel, skal følgende almindelige
retningslinjer også overholdes:
Koncentrer dig om kørslen. Dit primære ansvar er at køre sikkert.
Tal ikke i enheden under kørsel. Brug håndfrit tilbehør.
Hvis det er nødvendigt at foretage eller besvare et opkald, så parkér bilen ved siden af vejen, inden enheden bruges.
RF-signaler kan påvirke motorkøretøjers elektroniske systemer. Du kan rådføre dig med køretøjsproducenten for at
modtage yderligere information.
I et motorkøretøj må enheden ikke placeres over køretøjets airbag eller i det område, hvor den skydes ud.
Enheden må ikke bruges om bord på et fly under flyvning. Sluk enheden, når flyvebesætningen beder om det.
Driftsmiljø:
• Undgå at bruge eller oplade enheden på støvede, fugtige eller snavsede steder eller steder med magnetfelter.
• Dette apparat overholder RF-specifikationerne, når det bruges tæt på øret eller i en afstand af 0,5 cm fra kroppen.
• Sørg for, at tilbehør til enheden, f.eks. en æske eller et hylster til enheden, ikke består af metaldele.
• For at undgå fare ved lynnedslag må enheden ikke bruges under opladning i tordenvejr.
•	Antennen må ikke berøres under et opkald. Berøring af antennen påvirker opkaldets kvalitet og resulterer i en
stigning i strømforbruget. Dermed nedsættes tale- og standbytiden.
• Overhold lokale love og regler, og respekter andres privatliv og rettigheder under brug af enheden.
•	Sørg for, at den omgivende temperatur er mellem 0 °C og 40 °C, når enheden oplades. Hold den omgivende
temperatur mellem -10 °C og 45 °C, når enheden bruges med batteri.
Forebyggelse af høreskader:
Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. For at reducere risikoen for høreskade skal hovedtelefonens
lydstyrke sænkes til et sikkert og behageligt niveau.
Børns sikkerhed:
Overhold alle forholdsregler vedrørende børns sikkerhed. Det kan være farligt at lade børn lege med enheden eller
dets tilbehør, som kan omfatte aftagelige dele, der kan udgøre en kvælningsfare. Sørg for, at små børn holdes væk fra
enheden og dens tilbehør.

13.2

Tilbehør

Benyt kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af producenten til brug med denne model. Brug af enhver
anden type batterier, opladere eller tilbehør kan ugyldiggøre enhedens garanti, kan være en overtrædelse af lokale
regler eller love og kan være farligt. Kontakt forhandleren vedrørende information om tilgængelighed af godkendte
batterier, opladere og tilbehør i dit område.
Batteri og oplader:
Tag opladeren ud at stikkontakten og enheden, når den ikke er i brug. Batteriet kan oplades og aflades hundredvis
af gange, inden det til sidst er slidt op. Brug den vekselstrømsforsyning, der er specificeret for opladeren. En forkert
spænding kan forårsage brand eller svigt af opladeren.
Hvis batterivæsken siver ud, må væsken ikke komme i berøring med huden eller øjnene. Hvis væsken kommer i kontakt
med huden eller sprøjter i øjnene, skal du straks skylle med rent vand og søge læge. Hvis der opstår deformation,
farveændring eller voldsom ophedning af batteriet under opladning, skal du øjeblikkeligt holde op med at
bruge enheden.
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Hvis strømkablet er beskadiget (f.eks. hvis lederen kan ses eller er knækket), eller hvis stikket bliver løst, må kablet
ikke benyttes.
• Enheden må ikke brændes, da den kan eksplodere. Batterierne kan også eksplodere, hvis de er beskadigede.
•	Du må ikke modificere eller omfabrikere, forsøge på at indsætte fremmedlegemer i enheden, nedsænke eller
udsætte den for vand eller andre væsker, udsætte den for ild, eksplosion eller andre farer.
•	Undlad at tabe enheden. Hvis enheden tabes, især på en hård overflade, og brugeren har mistanke om defekt,
skal den medbringes til eftersyn hos et kvalificeret servicecenter.
• Forkert brug kan resultere i brand, eksplosion eller andre farer.
• Bortskaf straks brugte enheder i overensstemmelse med lokale regulativer.
•	
Enheden bør kun tilsluttes produkter, der har USB-IF-logoet, eller som har gennemgået et USB-IFoverholdelsesprogram.
Opladerens mærkeeffekt: jævnstrøm 5 V 2 A.
FORSIGTIG - EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE
BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE. Må ikke serviceres af andre end autoriserede centre, der bortskaffer
batteriet i henhold til WEEE.

13.3

Rengøring og vedligeholdelse

•	Da opladeren ikke er vandtæt, skal den holdes tør og væk fra vand eller damp. Rør ikke ved opladeren med
våde hænder.
• Enheden og opladeren må ikke placeres, hvor de kan blive beskadiget.
•	Magnetiske opbevaringsmedier som, f.eks. magnetkort må ikke placeres i nærheden af enheden. Stråling fra
enheden kan slette de oplysninger, som er gemt på dem.
•	Efterlad ikke enheden og opladeren på steder med ekstremt høje eller lave temperaturer. Når temperaturen er
lavere end 0° C, påvirkes ydelsen af batteriet.
• Skarpe metalgenstande som f.eks. nåle må ikke placeres i nærheden af hovedtelefonen.
• Inden enheden rengøres eller vedligeholdes, skal der slukkes for den, og den skal tages ud af opladeren.
•	Der må ikke bruges kemiske rensemidler, pulver eller andre kemiske midler (som f.eks. sprit eller benzen) til at rengøre
enheden og opladeren. Du kan rengøre enheden med en blød antistatisk klud.
•	Hverken enheden eller tilbehøret må skilles ad. Hvis der pilles ved enheden eller tilbehør, vil garantien på enheden
og tilbehøret blive ugyldig, og fabrikanten vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader.
•	Hvis enhedens skærm går itu, må du ikke røre ved eller forsøge at fjerne de ødelagte dele. I dette tilfælde skal du
straks stoppe med at bruge enheden og kontakte et autoriseret servicecenter.

13.4
		

13.5

Forebyggelse af høretab
For at forebygge høreskader må du ikke lytte til høje lyde i lange perioder.

CE SAR-overholdelse

Denne enhed imødekommer EU's krav om begrænsning af offentlighedens eksponering for elektromagnetiske felter
som sundhedsbeskyttelse.
Grænserne er en del af omfattende anbefalinger til beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger er udviklet og
kontrolleret af uafhængige videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og gennemgribende vurdering af
videnskabelige undersøgelser. Måleenheden for Europarådets anbefalede grænse for mobile anordninger hedder
"specifik absorptionsmængde" (SAR), og SAR-grænsen er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv. Den opfylder
kravene fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).
Denne enhed er blevet testet til kropsbåren brug, og den overholder ICNIRP's retningslinjer for eksponering og den
europæiske standard EN 62311 og EN 62209-2 til brug med bestemt tilbehør. Brug af andet tilbehør, som indeholder
metal, medfører, at garantien for overholdelse af ICNIRP's eksponeringsretningslinjer bortfalder.
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SAR måles med enheden i en afstand af 0,5 cm fra kroppen, mens den udsender det maksimalt bekræftede effektniveau
i alle den mobile enheds frekvensbånd.
Afstanden på 0,5 cm skal opretholdes mellem kroppen og enheden.
De højest rapporterede SAR-værdier ifølge CE's regler for telefonen er anført nedenfor:
Hoved-SAR: 0,534 W/kg
Krops-SAR: 1,510 W/kg

13.6

Spektrum og effekt

Spektrum

Effekt

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

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

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA/m

13.7

Reduktion af farlige materialer
Denne enhed overholder EU-forordningen Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH) (Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1907/2006/EØF) samt EU-direktivet om begrænsning af farlige
stoffer (RoHS) (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/65/EU).

Konformitetserklæring
Bullitt Mobile Ltd. erklærer hermed, at radioudstyrstypen Ektra opfylder kravene i direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd
af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
www.kodakphones.com/support.

Juridisk tilskrivelse
Android, Google, Google Play, Google Play-logoet og andre mærker er varemærker, der tilhører Google Inc.

EU-overensstemmelseserklæring

Denne enhed må kun anvendes indendørs og inden for frekvensområdet 5.150 til 5.350 MHz.
Begrænsninger i:
Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL),
Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn
(HU), Malta (MT), Nederlandene (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK),
Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Tyrkiet (TR).

Informationer om bortskaffelse og genbrug
Dette symbol på enheden (og alle inkluderede batterier) viser, at de ikke må bortskaffes som almindelig
husholdningsaffald. Enheden eller batterierne må ikke bortskaffes som usorteret kommuneaffald. Enheden
(og eventuelle batterier) skal gives til et autoriseret indsamlingssted til genbrug eller korrekt bortskaffelse ved
udgangen af dets brugstid.
For yderligere informationer om genbrug af denne enhed eller batterierne skal du kontakte de lokale myndigheder,
renovationstjenesten eller forretningen, hvor du købte apparatet.
Bortskaffelse af denne enhed falder under EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Formålet
med at adskille WEEE og batterier fra andet affald er at minimere de potentielle miljøpåvirkninger på menneskers
sundhed, som eventuelle farlige materialer kan medføre.
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Konformitetserklæring

Producent:
Navn: Bullitt Group
Adresse: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK
Radioudstyr:
Model: EKTRA
Beskrivelse: Smartphone
Marketingnavn: KODAK EKTRA Smartphone
Radiorelateret softwareversion: LTE_S0105121. 1
Medfølgende tilbehør og komponenter: Adpater, USB-kabel, øretelefon
Vi, Bullitt Group, erklærer som eneansvarlige, at produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse med den relevante
EU-harmoniseringslovgivning:
RE-direktiv (2014/53/EU), RoHS-direktiv (2011/65/EU)
Følgende harmoniserede standarder og/eller andre relevante standarder et blevet anvendt:
1. Sundhed og sikkerhed (artikel 3.1(a) i RE-direktiv)
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. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) i RE-direktivet)
Udkast til ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, udkast til ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Udkast til ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Kommissionens udkast til ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 klasse B, EN 55032:2015 klasse B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 klasse A, EN 61000-3-3:2013
3. Brug af radiofrekvensspektrum (artikel 3.2 i RE-direktivet)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Udkast til ETSI EN 300 440 V2.1.0
Udkast til ETSI EN 300 330 V2.1.0
Endeligt udkast til ETSI EN 300 328 V2.1.0
Kommissionens udkast til ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Kommissionens udkast til ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. RoHS-direktivet (2011/65/EU)
EN 50581:2012
Det bemyndigede organ (Navn: CETECOM ICT SERVICES GMBH, ID: 0682) udførte overensstemmelsesvurdering
efter Bilag III i RE-direktiv og udstedte EU-typeafprøvningsattesten (Ref.nr.: T817663D-01-TEC).
Underskrevet for og på vegne af: Bullitt Group
Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK, Dato: 2. november 2016
Navn: Wayne Huang, Funktion: Director of ODM Management, Signatur:

Fremstillet for og distribueret af Bullitt Mobile Ltd. under licens fra Eastman Kodak Company.
Varemærkerne Kodak og Ektra, Kodak-logoet og varemærkets design anvendes under licens fra Eastman Kodak Company.
Fremstillet i Kina.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Producentens kontaktoplysninger: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR
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