KODAK EKTRA Εγχειρίδιο χρήσης
smartphone
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Διαβάστε πριν συνεχίσετε
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας, για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του κινητού σας τηλεφώνου.
•

Η Bullitt Mobile Ltd είναι δικαιούχος άδειας εκμετάλλευσης προϊόντων της Kodak.
Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των
εν λόγω σημάτων της Bullitt Group διέπονται από άδεια χρήσης. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες τρίτων
ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Να αποφεύγεται η πρόσκρουση, η ρίψη, η σύνθλιψη, η κάμψη ή η διάτρηση του κινητού τηλεφώνου.

•	Να αποφεύγεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε περιβάλλον με υγρασία, όπως το μπάνιο. Μην επιτρέπετε στο κινητό σας
τηλέφωνο να μουσκέψει ή πλυθεί σε υγρό εκουσίως.
•	Μην ενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή σε χώρους όπου
η χρήση του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή να είναι επικίνδυνη.
•

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όταν οδηγείτε.

•	Ακολουθήστε τους κανόνες ή τους κανονισμούς που ισχύουν σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.
Να απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί, σε καμία μορφή και με κανένα μέσο, χωρίς
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Kodak.
Το προϊόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
και πιθανούς δικαιοπαρόχους. Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, ανακατασκευή,
αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αποσυμπίληση, εκμίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση επιμέρους άδειας του
εν λόγω Λογισμικού ή Υλικού, εκτός εάν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή εάν αυτές
οι ενέργειες έχουν εγκριθεί από τον αντίστοιχο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων βάσει αδείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•	Να απενεργοποιείτε το κινητό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας. Το τηλέφωνο ενδέχεται
να επηρεάσει την απόδοση των εν λόγω συσκευών.

Ορισμένες λειτουργίες του προϊόντος και των βοηθητικών του εξαρτημάτων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στο
εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις των τοπικών δικτύων και επομένως ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες
ή να είναι περιορισμένες από τις τοπικές εταιρείες δικτύου ή τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες που
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή τα βοηθητικά εξαρτήματα του προϊόντος
που αγοράσατε.

•	Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα βοηθητικά του εξαρτήματα. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό
επιτρέπεται να επισκευάσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνο.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών που αναφέρονται στο
παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή άλλη υποχρέωση.

•

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τη νομιμότητα και την ποιότητα κανενός προϊόντος που θα αποστείλετε ή θα λάβετε μέσω
αυτού του κινητού τηλεφώνου όπως, μεταξύ άλλων, κείμενα, φωτογραφίες, μουσική, ταινίες και μη ενσωματωμένο λογισμικό με
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε συνέπεια που ενδέχεται να προκύψει από την εγκατάσταση ή τη χρήση των παραπάνω
προϊόντων σε αυτό το κινητό τηλέφωνο βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

•	Να απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος. Το τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές
στον εξοπλισμό ελέγχου του αεροσκάφους.

Μην τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα βοηθητικά του εξαρτήματα σε περιέκτες με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

•	Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο κινητό σας τηλέφωνο. Η ακτινοβολία από το τηλέφωνο ενδέχεται
να διαγράψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό.
•	Μην τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι υψηλή και μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους
με εύφλεκτα αέρια, όπως σε πρατήρια βενζίνης.
•	Κρατήστε το κινητό σας και τα βοηθητικά του εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν
το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς καθοδήγηση.
•

Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές.

•	Να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών. Να σέβεστε το ιδιωτικό απόρρητο
και τα νομικά δικαιώματα των άλλων, όταν χρησιμοποιείτε την ασύρματη συσκευή σας.
•

Μη χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε αεροπλάνα, νοσοκομεία, πρατήρια βενζίνης ή επαγγελματικά συνεργεία.

•	Αν είστε ασθενής με ιατρικό εμφύτευμα (καρδιάς, ινσουλίνης, κ.λπ.), κρατήστε το τηλέφωνο σε απόσταση 15 εκατοστών από
το εμφύτευμα και, όταν τηλεφωνείτε, κρατήστε το τηλέφωνο στην αντίθετη πλευρά του σώματος από το εμφύτευμα.
•	Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, να ακολουθείτε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Διαφορετικά, το κινητό τηλέφωνο ή ο υπολογιστής σας μπορεί να υποστούν βλάβη.

2

Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του οδηγού χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.kodakphones.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου παρέχεται «ως έχει». Με εξαίρεση όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχεται
κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό κάθε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, σε σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου.
Στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατασκευαστής δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για ειδικές,
συμπτωματικές, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες κανενός είδους, ούτε και για διαφυγόντα κέρδη, διαφυγόντα επιχειρηματικά έσοδα,
απώλεια δεδομένων, άυλων περιουσιακών στοιχείων ή προσδοκώμενων κερδών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΕΙΣΑΓΩΓΏΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΏΝ
Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές
προϊόντων και φέρουν την ευθύνη για την έκδοση κάθε απαραίτητης επίσημης άδειας για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του
προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, περιλαμβανομένου του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων του.
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2. SMARTPHONE KODAK EKTRA

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3
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1.
2.
3.
4.
5.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του smartphone Kodak Ektra και σας
καλωσορίζουμε στη νέα τάση της φωτογράφισης με smartphone.
Με την αγορά του smartphone Ektra επιλέγετε να ανακτήσετε τον δημιουργικό έλεγχο της φωτογράφισης μέσα από μια μοναδική
εμπειρία φωτογράφισης με κάμερα smartphone, η οποία είναι γνώριμη στους χρήστες των DSLR, ενώ παράλληλα διασφαλίζετε την
ευχρηστία μέσα από έναν μοναδικό συνδυασμό λογισμικού και εντυπωσιακών υλικών φακού. Και όλα αυτά φέρουν την υπογραφή των
εξειδικευμένων μηχανικών και πρεσβευτών φωτογράφισης της Kodak.
Στο παρόν εγχειρίδιο θα σας καθοδηγήσουμε στα πιο σημαντικά σημεία του smartphone Ektra, ώστε να σας προσφέρουμε όλα τα
εργαλεία που χρειάζεστε για να είστε έτοιμοι όταν θα βρεθείτε αντιμέτωποι με την τέλεια λήψη. Από την έξυπνη, ειδικά σχεδιασμένη
εφαρμογή της κάμερας έως το ευφυές λογισμικό επεξεργασίας εικόνων και τη δυνατότητα εκτύπωσης των εικόνων σας απευθείας από
το smartphone, ελπίζουμε να απολαύσετε αυτήν την ολοκαίνουρια εμπειρία φωτογράφισης.
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6.
7.
8.
9.
10.

Κουμπί κλείστρου
Κουμπί λειτουργίας
Κουμπιά αύξησης/μείωσης της έντασης
Φλας LED
Κάμερα 21 MP

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κουμπί λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση. Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε το μενού «Επιλογές».
Πατήστε για να κλειδώσετε το τηλέφωνο ή να ανοίξετε την οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Κουμπί Αρχικής σελίδας

Πατήστε οποιαδήποτε στιγμή για να εμφανιστεί η Αρχική οθόνη. Με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού
Αρχικής οθόνης, ανοίγει η Αναζήτηση του Google.

Κουμπί Πρόσφατων
εφαρμογών

Πατήστε για να εμφανιστούν σε λίστα οι εφαρμογές που είναι ανοιχτές αυτήν τη στιγμή.

Κουμπί επιστροφής

Πατήστε για να εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη στην οποία εργαζόσασταν. Χρησιμοποιήστε
το για να κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

Κουμπί Έντασης ήχου

Ένταση ήχου: Πατήστε το κουμπί Αύξησης έντασης (+) για να αυξήσετε την ένταση ή το κουμπί Μείωσης
έντασης (-) για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
Για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης, πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα το κουμπί Λειτουργίας και
το κουμπί Μείωσης έντασης ήχου.

Κουμπί κλείστρου

Ενόσω είστε στην εφαρμογή Κάμερας, πιέστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες στη στιγμή.
Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε κατά το ήμισυ για να εστιάσετε στην εικόνα και πατήστε εντελώς
για λήψη της εικόνας. Για άμεσο άνοιγμα της κάμερας του Ektra για γρήγορη πρόσβαση, πατήστε δύο φορές
το κουμπί κλείστρου.

Μην ξεχνάτε να μοιράζεστε μαζί μας τις καλύτερες δημιουργίες σας και: Μην τραβάτε απλώς φωτογραφίες. Δημιουργήστε.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones

Υποδοχή SIM/SD
Μπροστινή κάμερα
Υποδοχή ακουστικών
Πλήκτρα μενού
Σημείο προσάρτησης λουριού
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4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM
1.	Για να τοποθετήσετε την κάρτα Nano SIM,
χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εργαλείο για να ανοίξετε
την υποδοχή της κάρτας SIM και της κάρτας microSD™.

6. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

2.	Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στη θήκη,
όπως φαίνεται παρακάτω:

Το smartphone Kodak Ektra διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για τη
φόρτιση της μπαταρίας:
1. Συνδέστε το καλώδιο USB που παραλάβατε με το κινητό σας
τηλέφωνο στο φορτιστή.
Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε πάντα μόνο εγκεκριμένους φορτιστές
και καλώδια Kodak. Το smartphone Kodak Ektra χρησιμοποιεί καλώδια
και βύσματα USB 3.0. Ο μη εγκεκριμένος εξοπλισμός ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB 3.0 στη θύρα USB του τηλεφώνου σας.
Σημείωση: Ο προσανατολισμός του καλωδίου USB 3.0 δεν είναι
σημαντικός, καθώς πρόκειται για καλώδια φόρτισης USB 2.0. Μην πιέζετε με δύναμη το καλώδιο USB για να το συνδέσετε στη θύρα.
Αν προσπαθήσετε να τοποθετήσετε το βύσμα με μη ορθό τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.
Σημείωση: Η βλάβη αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
3.	Συνδέστε το USB στην κατάλληλη υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος και συνδέστε με ασφάλεια την παροχή ρεύματος.

3. Αντικαταστήστε τη θήκη της κάρτας SIM και της
κάρτας microSD.

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ

4.	Θα πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση της. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, εμφανίζεται στην ξεκλείδωτη
οθόνη η λέξη «φορτίστηκε» ή το «100%» στη θέση του εικονιδίου της μπαταρίας (επάνω δεξιά). Αφαιρέστε το βύσμα από τη
συσκευή και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φορτιστή τοίχου.

Σημαντικές πληροφορίες για την μπαταρία:
1.	Για να τοποθετήσετε την κάρτα microSD,
χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εργαλείο για να ανοίξετε
την υποδοχή της κάρτας SIM και της κάρτας microSD.

2.	Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη θήκη, όπως
φαίνεται παρακάτω:

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, ενδέχεται να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε αρχικά το κινητό σας αμέσως
μόλις ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας. Αφήστε την μπαταρία να φορτιστεί για μερικά λεπτά με το τηλέφωνο απενεργοποιημένο και μετά
προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε. Το κινούμενο εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη ενδεχομένως να μην εμφανίζεται σε αυτό το διάστημα.
Ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την ηλικία της μπαταρίας.
Όταν το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό, το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί ηχητικά και εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Όταν η μπαταρία έχει
σχεδόν εξαντληθεί, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

7. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
7.1
3. Αντικαταστήστε τη θήκη της κάρτας SIM και της
κάρτας microSD.

Ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας.
2.	Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα εμφανιστεί μια οθόνη καλωσορίσματος. Επιλέξτε την προτιμώμενη
γλώσσα και πατήστε το εικονίδιο Έναρξης για αν συνεχίσετε με τη διαδικασία ρύθμισης.
Σημείωση: Αν έχει ενεργοποιηθεί προστασία με προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (PIN) στην κάρτα SIM, θα σας ζητηθεί
να πληκτρολογήσετε τον αριθμό PIN πριν εμφανιστεί η οθόνη καλωσορίσματος. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης,
απαιτείται σύνδεση Wi-Fi ή σύνδεση δεδομένων. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google
ή να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.
Σημείωση: Μπορείτε να παραλείψετε τη δημιουργία λογαριασμού και να το κάνετε κάποια άλλη στιγμή. Ο λογαριασμός
Google απαιτείται για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες της Google που προσφέρονται μέσω της συσκευής.
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7.2	Απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας

10.2

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ανοίξετε το μενού «Επιλογές» του τηλεφώνου.
2. Πατήστε την επιλογή «Απενεργοποίηση».

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επαναφέρετε την οθόνη από την κατάσταση αδράνειας. Έπειτα σύρετε το εικονίδιο

8. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Μόλις συνδεθείτε ή μόλις ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ανοίγει η Αρχική οθόνη. Η Αρχική οθόνη είναι η αρχική οθόνη πρόσβασης σε
όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου. Εμφανίζει εικονίδια εφαρμογών, μικροεφαρμογές (widget), συντομεύσεις και άλλες λειτουργίες.
Μπορείτε να προσαρμόσετε την Αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας διαφορετικές ταπετσαρίες και να εμφανίσετε τα στοιχεία όπως θέλετε.

Ξεκλείδωμα της οθόνης

κλειδώματος
στο κέντρο της οθόνης για να την ξεκλειδώσετε.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της κάμερας απευθείας από την κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το εικονίδιο της κάμερας
τα αριστερά για να ανοίξει η εφαρμογή της κάμερας.

προς

Για να χρησιμοποιήσετε το Google voice search™ απευθείας από την κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το εικονίδιο του
Google voice search

προς τα δεξιά, για να ανοίξει το Google voice search.

Σημείωση: Αν έχετε ορίσει κλείδωμα οθόνης, θα σας ζητηθεί για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
		Στην Αρχική οθόνη υπάρχει το εικονίδιο Εκκίνηση. Αγγίξτε το για να δείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές και να ανοίξετε
αυτές που θέλετε.
Σημείωση: Αν πιέσετε παρατεταμένα σε έναν κενό χώρο της Αρχικής οθόνης, θα περάσετε απευθείας στην οθόνη διαμόρφωσης
ταπετσαρίας, widget και ρυθμίσεων.

9. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ
9.1

Ενέργειες στην οθόνη αφής

Αφή: Με το δάχτυλό σας επιλέξτε ένα στοιχείο, επιβεβαιώστε μια επιλογή ή ξεκινήστε μια εφαρμογή.
Αγγίξτε παρατεταμένα: Αγγίξτε με το δάχτυλό σας ένα στοιχείο και μην το αφήσετε μέχρι να ανταποκριθεί το τηλέφωνο. Για
παράδειγμα, για να ανοίξετε το μενού επιλογών για την εκάστοτε ενεργή οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη μέχρι να εμφανιστεί
το μενού.
Σαρώστε: Μετακινήστε το δάκτυλό σας οριζόντια ή κάθετα πάνω στην οθόνη. Για παράδειγμα, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα
αριστερά για να περάσετε από τη μία φωτογραφία στην άλλη στη συλλογή φωτογραφιών.
Σύρετε: Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε με το δάχτυλό σας. Σύρετε το στοιχείο προς οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.
Μπορείτε να σύρετε ένα εικονίδιο για να το μετακινήσετε ή να το καταργήσετε.

9.2

Περιστροφή της οθόνης του κινητού τηλεφώνου σας

Ο προσανατολισμός των περισσότερων οθονών αλλάζει ανάλογα με τη θέση του τηλεφώνου, όταν το γυρίζετε από κατακόρυφη σε
οριζόντια θέση και το αντίστροφο. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να απενεργοποιηθεί από το μενού «Ρυθμίσεις» (ενότητα οθόνης).

10. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
10.1

Κλείδωμα της οθόνης

Με ενεργοποιημένο το κινητό σας τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να κλειδώσετε την οθόνη. Αν η οθόνη είναι κλειδωμένη,
εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα και κλήσεις.
Εάν το τηλέφωνο παραμείνει αδρανές για ένα διάστημα, η οθόνη κλειδώνει αυτόματα.

11. ΚΛΗΣΗ
11.1

Πραγματοποίηση εθνικών κλήσεων

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε αριθμούς και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να
πραγματοποιήσετε την κλήση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εθνικές κλήσεις με αυτήν τη σειρά: υπεραστικός κωδικός, αριθμός
τηλεφώνου, πλήκτρο κλήσης.

11.2

Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο 0, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το
πρόθεμα διεθνών κλήσεων «+». Έτσι, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις προς οποιαδήποτε χώρα, ανεξάρτητα από
το πρόθεμα διεθνούς κλήσης.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις με αυτήν τη σειρά:
+ Κωδικός χώρας, υπεραστικός κωδικός, αριθμός τηλεφώνου, πλήκτρο κλήσης.
Μετά την εισαγωγή του προθέματος, πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας και τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

11.3

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Εάν βρίσκεστε εντός δικτύου περιοχής (μπορείτε να το μάθετε από την ένδειξη έντασης δικτύου που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία
της οθόνης του κινητού τηλεφώνου σας), ακόμη και αν δεν έχετε κάρτα SIM, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

12. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ
Παρακάτω παρατίθενται όλες οι διαθέσιμες επιλογές λειτουργιών στο κινητό τηλέφωνο, μαζί με σύντομες περιγραφές.
Πρέπει να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε το Gmail και το Google Play Movies, καθώς και για να έχετε
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από τις υπόλοιπες εφαρμογές της Google. Για να κατεβάσετε εφαρμογές από το
Google Play Store, θα σας ζητηθεί επίσης να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google.
Σημείωση: Εάν η κάρτα SIM δεν είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για
φωνητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δεδομένων. Μπορείτε όμως να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi, για να μπείτε στον προσωπικό σας
λογαριασμό Google και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου, εκτός από την πραγματοποίηση κλήσης.
Αν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο πρώτη φορά χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM, θα σας ζητηθεί να αγγίξετε το «Σύνδεση σε
Wi-Fi» (αντί για το «δίκτυο κινητής τηλεφωνίας») και να ακολουθήσετε τις οδηγίες, ώστε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Εάν έχετε ήδη
λογαριασμό Google, πατήστε «Σύνδεση» και εισαγάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
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12.1

Υπηρεσία πληρωμής Android Pay™

Η υπηρεσία πληρωμής Android Pay είναι ένας πολύ πρακτικός τρόπος πληρωμής μέσω κινητού. Μπορείτε να προσθέσετε μια
υπάρχουσα κάρτα στο λογαριασμό Google που διαθέτετε, επιβεβαιώνοντας λίγα στοιχεία, ή να προσθέσετε μια νέα κάρτα
οποιασδήποτε συνεργαζόμενης τράπεζας. Για να πληρώσετε, απλά επαναφέρετε το τηλέφωνό σας από την κατάσταση αδράνειας και
πατήστε τα συνεργαζόμενα καταστήματα (δεν απαιτείται να λειτουργεί η εφαρμογή).
Άνοιγμα υπηρεσίας πληρωμής Android Pay:
Πατήστε

12.2

> Android Pay

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

AVG Anti-Virus

Το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι μια εφαρμογή που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και παρακολουθεί και σαρώνει τη συσκευή
σας. Πατήστε «ΣΑΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» για να κάνετε σάρωση και να εντοπίσετε κρυμμένες απειλές.
Άνοιγμα του AVG Anti-virus:
Πατήστε > Προστασία από ιούς

12.3

Άνοιγμα της Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς:
Πατήστε > Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε την Αριθμομηχανή για να λύσετε απλές αριθμητικές πράξεις ή να κάνετε πολύπλοκες πράξεις και να λύσετε πιο
σύνθετες συναρτήσεις.

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Google Calendar™

Με το Google Calendar μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε συμβάντα, συσκέψεις και ραντεβού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις
συγχρονισμού σας, το ημερολόγιο στο τηλέφωνό σας συγχρονίζεται αυτόματα με το ημερολόγιό σας, η πρόσβαση στο οποίο μπορεί
να γίνει μέσω web ή από άλλες συσκευές.

για να δείτε διάφορες επιλογές προβολής και ρυθμίσεων.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ημερολογίου για πρώτη φορά, μπορείτε να σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά για να
δείτε τις λειτουργίες. Στην τελευταία σελίδα της επισκόπησης («Συμβάντα από το Gmail»), πατήστε «ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ».

12.6

Κάμερα

Η εφαρμογή Kodak Camera είναι μοναδική για το smartphone Ektra, καθώς προσφέρει πολλές λειτουργίες, διαθέτει περιβάλλον
εργασίας χρήστη που παραπέμπει σε DSLR και είναι οικείο και εύχρηστο τόσο για φωτογραφίες όσο και για βίντεο.
Άνοιγμα της κάμερας Kodak:
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
• Πατήστε
στην Αρχική οθόνη.
•	Πατήστε το κουμπί κλείστρου της κάμερας Kodak
μέχρι τη μέση για να εστιάσετε και μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε μια
φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να πατήσετε
για να τραβήξετε τη φωτογραφία σας, καθώς και να δείτε τη φωτογραφία, πατώντας
τη μικρογραφία της πιο πρόσφατης φωτογραφίας που τραβήχτηκε.
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Ρολόι

Από το μενού, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα ή να το χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε το ξυπνητήρι, το χρονόμετρο,
το χρονοδιακόπτη ή το παγκόσμιο ρολόι.
Άνοιγμα της εφαρμογής Ξυπνητήρι:
Πατήστε > Ρολόι
για να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι του κινητού τηλεφώνου σας.

Άνοιγμα της Αριθμομηχανής:

Άνοιγμα του Google Calendar:
Πατήστε > Google Calendar
για να ανοίξετε την εφαρμογή. Πατήστε

Chrome™

Άνοιγμα του Chrome:
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
• Πατήστε Chrome
στην Αρχική οθόνη.
για να ανοίξετε την εφαρμογή.
• Πατήστε > Chrome

12.8

12.4	Αριθμομηχανή

12.5

Επιλέξτε λειτουργία βίντεο μέσω του τροχού της λειτουργίας, στις ρυθμίσεις του βίντεο, για να ορίσετε τα εξής: Μείωση θορύβου, EIS,
Μικρόφωνο, Λειτουργία ήχου, Ποιότητα βίντεο.
Πατήστε
για να ξεκινήσει η εγγραφή και πατήστε το ξανά για να διακόψετε την εγγραφή. Μετά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε
τη μικρογραφία του πιο πρόσφατου βίντεο για να το δείτε. Πατήστε για αναπαραγωγή του βίντεο.

Μπορείτε να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης με αυτήν τη λειτουργία, εάν είστε συνδεδεμένοι μέσω δεδομένων ή του
παρόχου Wi-Fi σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

> Αριθμομηχανή

Στη Μη αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να κάνετε κύλιση στα προηγμένα χαρακτηριστικά για να κάνετε ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα
τραβάτε τη φωτογραφία και βλέπετε ζωντανά τις αλλαγές. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα για να μετακινηθείτε στις επιλογές Έκθεση,
Λειτουργία σκηνής, Ισορροπία λευκού, ISO, Ταχύτητα κλείστρου και Έξυπνο αυτόματο. Στις ρυθμίσεις της κάμερας, μπορείτε επίσης να
επιλέξετε τα εξής: Ανίχνευση προσώπου, Αυτόματη ανίχνευση σκηνής, Μορφή αρχείου, Χρονοδιακόπτης, Μέγεθος εικόνας, Μέγεθος
προεπισκόπησης, Λειτουργία βελτίωσης προσώπου.

12.7

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Στη γραμμή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, μπορείτε να επιλέξετε την Εφαρμογή προσωπικών δεδομένων για να δημιουργήσετε
αντίγραφα ασφαλείας σε κάρτες μνήμης. Στη γραμμή επαναφοράς, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επιστρέψετε ξανά στο τηλέφωνο.

Πατήστε

Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής (δύο φορές) ή το πλήκτρο αρχικής σελίδας για να κλείσετε την κάμερα.
Στην οθόνη προεπισκόπησης της κάμερας, κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης για να ρυθμίσετε την
κάμερα. Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Επιλογή, Κάμερα και Βίντεο.

Προσθήκη αφύπνισης:
1. Στη λίστα ειδοποιήσεων αφύπνισης, πατήστε για να προσθέσετε μια ειδοποίηση αφύπνισης.
2. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση αφύπνισης, κάντε τα εξής:
•	Ορίστε την ώρα και τα λεπτά, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο και μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω ή προς τα
κάτω. Όταν ορίσετε την ώρα που επιθυμείτε, πατήστε OK.
• Για να προσθέσετε μια σημείωση στην αφύπνιση, πατήστε την Ετικέτα. Εισαγάγετε το όνομα και πατήστε OK.
• Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε την Επανάληψη. Πατήστε μία ή περισσότερες επιλογές.
• Για να ρυθμίσετε τον ήχο του ξυπνητηριού, πατήστε . Κάντε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
• Για να δονείται το κινητό σας, όταν ηχεί η ειδοποίηση της αφύπνισης, πατήστε το πλαίσιο ελέγχου «Δόνηση».
Σημείωση: Το ξυπνητήρι ενεργοποιείται αυτόματα από προεπιλογή.

12.9

Επαφές

Η εφαρμογή Επαφές σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες, όπως αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις
επαφών. Πατήστε για να ορίσετε τις λειτουργίες των επαφών για προβολή, Εισαγωγή/Εξαγωγή, Ομάδες, Λογαριασμούς, Ρυθμίσεις.
Εάν δεν έχετε ακόμα προσθέσει επαφές, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με συμβουλές για το πώς να αρχίσετε να προσθέτετε επαφές
στη συσκευή σας.
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Άνοιγμα επαφών:
. Θα ανοίξει η καρτέλα «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ».
Πατήστε > Επαφές
Όλες οι επαφές σας εμφανίζονται αλφαβητικά σε μια λίστα την οποία μπορείτε να διατρέξετε προς τα κάτω.
Προσθήκη επαφής:
1. Στη λίστα επαφών, πατήστε
για να προσθέσετε μια νέα επαφή.
2. Εισαγάγετε το όνομα της επαφής και μετά προσθέστε περισσότερα στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Προσθήκη νέας επαφής»
για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία της επαφής.
Προσθήκη επαφής στα Αγαπημένα:
1. Πατήστε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στα Αγαπημένα.
2. Πατήστε
στην επάνω αριστερή γωνία και το εικονίδιο θα γίνει σταθερό

.

Αναζήτηση επαφής:
1. Στη λίστα επαφών, πατήστε
για να αναζητήσετε μια επαφή.
2.	Εισαγάγετε το όνομα της επαφής που αναζητάτε. Καθώς πληκτρολογείτε το όνομα, εμφανίζονται επαφές με αντίστοιχα ονόματα κάτω
από το πλαίσιο αναζήτησης.
Επεξεργασία επαφής:
Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει για μια επαφή.
1. Στη λίστα επαφών, πατήστε την επαφή της οποίας θέλετε να τροποποιήσετε τα στοιχεία.
2. Πατήστε .
3.	Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές στα στοιχεία της επαφής και μετά πατήστε «Επεξεργασία επαφής». Για να ακυρώσετε όλες τις
αλλαγές που κάνατε στα στοιχεία της επαφής, πατήστε το κουμπί επιστροφής .

12.12 File Commander
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το File Commander για να οργανώσετε τα αρχεία σας σε φακέλους στην κάρτα μνήμης ή στο
smartphone Kodak.
Άνοιγμα του File Commander:
Πατήστε > File Commander

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

12.13 Gmail™
Το Gmail είναι μια υπηρεσία email μέσω web που προσφέρει η Google. Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας,
μπορείτε να το διαμορφώσετε ώστε να χρησιμοποιεί έναν υπάρχοντα λογαριασμό Gmail ή να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Gmail στο τηλέφωνό σας, τα εισερχόμενά σας θα έχουν συγχρονιστεί αυτόματα με
τον υφιστάμενο λογαριασμό σας στο Gmail.
Άνοιγμα του Gmail:
Πατήστε > Gmail

. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα των μηνυμάτων των εισερχομένων.

12.14 Google
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση του Google για να κάνετε αναζήτηση στο web. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό
πρόγραμμα περιήγησης πέρα από το Chrome.
Άνοιγμα της εφαρμογής Google:
Πατήστε > Google
για να ανοίξετε την εφ αρμογή.

Επικοινωνία με τις επαφές σας:
Από την καρτέλα ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ή ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ, μπορείτε άμεσα να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων
(MMS) στον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου μιας επαφής. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τις λεπτομέρειες για να δείτε μια λίστα
με όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συγκεκριμένη επαφή. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι τρόποι
επικοινωνίας με επαφές μέσα από τη λίστα επαφών σας.

12.15 Google Hangouts

Επικοινωνία με μια επαφή ως εξής:
1. Στη λίστα επαφών, πατήστε την επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.
2. Στην οθόνη με τα στοιχεία της επαφής, μπορείτε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα:
		
• Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Άνοιγμα της εφαρμογής Google Hangouts:
Πατήστε > Google Hangouts
για να ανοίξετε την εφαρμογή.

		

• Πατήστε

για να στείλετε ένα μήνυμα.

12.10 Λήψεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα επικοινωνίας Google Hangouts για να συνδεθείτε και να μοιραστείτε εύκολα περιεχόμενο
με άλλα άτομα μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και βιντεοκλήσεων. Επιτρέπεται να συμμετέχουν έως και 10 άτομα ταυτόχρονα
σε κάθε επικοινωνία.

12.16 Εφαρμογή Super 8
Τραβήξτε και μοιραστείτε βίντεο με ρετρό στιλ και εφαρμόστε διάφορα εφέ βίντεο, όπως κόκκο, φιλμ, χρονογραφήματα και άλλα
ρετρό εφέ, σε βίντεο που τραβήξατε στο παρελθόν με το πρόγραμμα εγγραφής βίντεο Kodak Ektra Super 8.

Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης.

Άνοιγμα της εφαρμογής iSupr8:
Πατήστε > iSupr8
για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Άνοιγμα των λήψεων:
Πατήστε > Λήψεις

12.17 Google Keep™

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

12.11 Google Drive™
Το Google Drive είναι μια online υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud. Αν συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Google, μπορείτε να έχετε
πρόσβαση σε 15 GB δωρεάν χώρου για όλες τις φωτογραφίες και τα έγγραφά σας. Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, μπορείτε να
αναβαθμίσετε το πρόγραμμά σας, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερο χώρο αποθήκευσης.
Άνοιγμα του Google Drive:
Πατήστε > Google Drive

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Το Google Keep είναι μια εφαρμογή σημειώσεων που βασίζεται στο cloud και σας επιτρέπει να δημιουργείτε εύκολα άρθρα, εικόνες,
φωνητικές σημειώσεις, ενώ η πρόσβαση σε όλα αυτά πραγματοποιείται μέσω του cloud. Συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας στο
Google για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας σημειώσεις.
Άνοιγμα της εφαρμογής Google Keep:
Πατήστε > Google Keep
για να ανοίξετε την εφαρμογή.

12.18 Google Maps™
Το Google Maps προσφέρει πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο, συνθήκες κυκλοφορίας και ενημερώσεις σχετικά με μεταφορές,
με λεπτομερείς πληροφορίες θέσης και χάρτες με δυνατότητα λήψης.
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Ενεργοποίηση πρόσβασης στην τοποθεσία σας:
Πριν ανοίξετε την εφαρμογή Χάρτες για να βρείτε τη θέση σας ή να αναζητήσετε ενδιαφέροντες προορισμούς, πρέπει να ενεργοποιήσετε
την «Πρόσβαση στην τοποθεσία σας» και να ορίσετε λειτουργία τοποθεσίας.
1.
2.
3.
4.

Πατήστε > Ρυθμίσεις
Πατήστε Τοποθεσία.
Ορίστε τη ρύθμιση της τοποθεσίας στη θέση ενεργοποίησης (ON).
Πατήστε Λειτουργία και κάντε την αντίστοιχη επιλογή.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων μηνυμάτων:
Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε , για να επιλέξετε μεταξύ των εξής: «Διαγραφή όλων των νημάτων», «Ρυθμίσεις», «Μηνύματα».

12.20 OfficeSuite

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης, η «Λειτουργία» θα πρέπει να έχει οριστεί σε «Υψηλή ακρίβεια» ή
«Μόνο στη συσκευή».
Άνοιγμα του Google Maps:
Πατήστε > Google Maps

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων σάς δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσσετε μηνύματα κειμένου (SMS) και μηνύματα πολυμέσων
(MMS) με οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τηλέφωνο που υποστηρίζει SMS ή MMS.
Άνοιγμα της ανταλλαγής μηνυμάτων:
Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
• Πατήστε
στην Αρχική οθόνη.
• Πατήστε > Μηνύματα
.

> OfficeSuite

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό στο αριθμητικό
πληκτρολόγιο, να επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα των επαφών σας ή από μια ιστοσελίδα ή από ένα έγγραφο που περιέχει έναν
αριθμό τηλεφώνου. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε είτε να απαντήσετε σε άλλες εισερχόμενες κλήσεις είτε να τις κατευθύνετε
στον αυτόματο τηλεφωνητή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε κλήσεις συνδιάσκεψης με πολλούς συμμετέχοντες.
Σημείωση: Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για να μάθετε αν υποστηρίζει κλήσεις συνδιάσκεψης και, αν ναι,
πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου:
Ανοίγει το παράθυρο μηνυμάτων, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή να ανοίξετε ένα νήμα μηνυμάτων που
ανταλλάσσετε τη δεδομένη στιγμή.
1. Πατήστε
για να συντάξετε ένα νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων ή πατήστε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων για να το ανοίξετε.
2.	Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο «Εισαγωγή ονόματος ή αριθμού» ή πατήστε
για να προσθέσετε έναν
αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα επαφών. Καθώς πληκτρολογείτε τον αριθμό τηλεφώνου, εμφανίζονται σχετικές επαφές. Μπορείτε
να πατήσετε στο όνομα ενός προτεινόμενου παραλήπτη ή να συνεχίσετε με την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου.
3. Πατήστε το πεδίο «Εισαγωγή μηνύματος κειμένου» για να αρχίσετε να γράφετε το μήνυμά σας.
	Αν πατήσετε το πλήκτρο επιστροφής ενώ γράφετε ένα μήνυμα, το μήνυμα αυτό αποθηκεύεται ως πρόχειρο στη λίστα των
μηνυμάτων σας. Πατήστε το μήνυμα για να συνεχίσετε να το γράφετε.
4. Μόλις τελειώσετε, πατήστε .
Σημείωση: Οι απαντήσεις εμφανίζονται στο παράθυρο. Καθώς ανοίγετε και αποστέλλετε περισσότερα μηνύματα, δημιουργείται
ένα νήμα μηνυμάτων.
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Πατήστε

12.21 Τηλέφωνο

12.19	Ανταλλαγή μηνυμάτων

Άνοιγμα και προβολή μηνύματος πολυμέσων:
1. Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το νήμα μηνυμάτων για να το ανοίξετε.
2. Πατήστε το μήνυμα πολυμέσων για να το δείτε.
3. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη διαφάνεια.

Το OfficeSuite σάς επιτρέπει να βλέπετε, να επεξεργάζεστε και να δημιουργείτε εύκολα έγγραφα στο Word, το Excel και το PowerPoint,
να μετατρέπετε έγγραφα σε PDF και να διαχειρίζεστε τα αρχεία σας. Και όλα αυτά μέσα από μια πλούσια σε χαρακτηριστικά λύση
εφαρμογών γραφείου για φορητές συσκευές.
Άνοιγμα του OfficeSuite:

Σημείωση: Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια οθόνη καλωσορίσματος. Πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να κάνετε τις αρχικές ρυθμίσεις.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων:
1. Στην οθόνη των μηνυμάτων, πατήστε το
.
2.	Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο «Εισαγωγή ονόματος ή αριθμού» ή πατήστε
αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα επαφών.
3. Πατήστε το πεδίο «Εισαγωγή μηνύματος κειμένου» για να αρχίσετε να γράφετε το μήνυμά σας.
4. Πατήστε > Προσθήκη θέματος, για να προσθέσετε το θέμα του μηνύματος.
5. Εισαγάγετε ένα θέμα.
Το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων.
6. Πατήστε
και επιλέξτε τον τύπο αρχείου πολυμέσων που θέλετε να επισυνάψετε στο μήνυμα.
7. Μόλις τελειώσετε, πατήστε .

Απάντηση σε μήνυμα:
1. Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε ένα νήμα μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων για να το ανοίξετε.
2. Πατήστε «Εισαγωγή μηνύματος κειμένου» για να γράψετε το μήνυμά σας.
3. Πατήστε .

για να προσθέσετε έναν

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Τηλέφωνο ή να επιλέξετε έναν αριθμό από τα
Αγαπημένα , το Αρχείο καταγραφής κλήσεων
ή τις Επαφές
.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη και να
χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες. Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσης, σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και
πατήστε την «Τρέχουσα κλήση».
Πραγματοποίηση κλήσης με το αριθμητικό πληκτρολόγιο:
1. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε
. Στη συνέχεια, πατήστε
για να εμφανίσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την εφαρμογή του τηλεφώνου πατώντας > Τηλέφωνο .
2. Πατήστε τα κατάλληλα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου.
	Συμβουλή: Το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία SmartDial, δηλαδή, όταν αγγίζετε τους αριθμούς στο αριθμητικό
πληκτρολόγιο, το τηλέφωνο πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση στις επαφές σας και παραθέτει τα αποτελέσματα με βάση την
ακρίβειά τους.
Κλείστε το πληκτρολόγιο για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.
3. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό ή επιλέξετε μια επαφή, πατήστε
.
Πραγματοποίηση κλήσης από τα Αγαπημένα:
Πατήστε > Τηλέφωνο
> Αγαπημένα . Πατήστε την επαφή για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
Πραγματοποίηση κλήσης από το Αρχείο καταγραφής κλήσεων:
1.	Πατήστε > Τηλέφωνο
> Αρχείο καταγραφής κλήσεων . Θα δείτε τη λίστα των πιο πρόσφατων κλήσεων. Εάν δεν μπορείτε
να βρείτε την επαφή που θέλετε, πατήστε «Προβολή πλήρους ιστορικού κλήσεων» για να εμφανίσετε ολόκληρο το ιστορικό κλήσεων.
2. Πατήστε την επαφή στη λίστα και την Επιστροφή κλήσης για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
Πραγματοποίηση κλήσης από τις Επαφές:
1. Πατήστε > Τηλέφωνο
> Επαφές
.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην εφαρμογή Επαφές πατώντας > Επαφές
2. Στη λίστα, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου για να καλέσετε την επαφή.

.
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12.22 Google Photos™
Δείτε και αποθηκεύστε όλες τις εικόνες και τα βίντεό σας σε ένα μέρος.
Άνοιγμα του Google Photos:
Πατήστε > Google Photos

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Προβολή φωτογραφίας:
1.	Πατήστε τη φωτογραφία για να τη δείτε σε πλήρη οθόνη. Ενώ βλέπετε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, σαρώστε προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη.

Μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας στα κοινωνικά μέσα:
• 	Πατήστε και μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας μέσω Facebook, Twitter και Instagram. Κατεβάστε επιπλέον εφαρμογές κοινωνικής
δικτύωσης, για να αυξήσετε τις διαθέσιμες επιλογές.

12.23 Google Play Movies
Παρακολουθήστε μέσω ροής και κατεβάστε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, για να τις παρακολουθείτε στη συσκευή σας.
Άνοιγμα του Play Movies:
Πατήστε > Google Play Movies

για να ανοίξετε την εφαρμογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να αγοράσετε ταινίες.

2.	Για να μεγεθύνετε την εικόνα, ακουμπήστε τα δάχτυλά σας και απομακρύνετέ τα στο σημείο της οθόνης που θέλετε 		
να μεγεθύνετε. Στη λειτουργία μεγέθυνσης, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω και προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

12.24 Google Play Music

Προβολή βίντεο:
Πατήστε το βίντεο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του.

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από τον υπολογιστή σας στην κάρτα microSD ή να αγοράσετε μουσική από το Play Store για
να την ακούτε στο κινητό σας τηλέφωνο.

Επεξεργασία και κοινή χρήση των φωτογραφιών σας:
Όταν βλέπετε τις φωτογραφίες σας, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
•	Κοινή χρήση: Πατήστε και μοιραστείτε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τις διάφορες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στη
συσκευή σας.
• Επεξεργασία: Πατήστε και επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.
• Πληροφορίες: Πατήστε
για να δείτε τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών.
• Διαγραφή: Πατήστε για να διαγράψετε φωτογραφίες που δεν χρειάζεστε πια.

12.22.1

12.25 Google Play™ Store

Εφαρμογή Gallery

Δείτε, μοιραστείτε και επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας στην εφαρμογή gallery για να απολαύσετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία
Ektra. Επιλέξτε ένα άλμπουμ/φάκελο και δείτε το ως προβολή διαφανειών ή επιλέξτε στοιχεία για κοινή χρήση με άλλες εφαρμογές.
Άνοιγμα φωτογραφιών:
Πατήστε
> gallery
για να ανοίξετε την εφαρμογή ή μεταβείτε στη συλλογή εικόνων απευθείας από την κάμερα, επιλέγοντας
την τελευταία φωτογραφία στην επάνω αριστερή γωνία, και επιλέξτε τη Συλλογή εικόνων. Η εφαρμογή gallery κατηγοριοποιεί τις
φωτογραφίες και τα βίντεο ανάλογα με τη θέση αποθήκευσης και διατηρεί τα αρχεία σε φακέλους. Πατήστε ένα φάκελο για να δείτε
τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που περιέχει.
Προβολή φωτογραφίας:
1.	Πατήστε τη φωτογραφία για να τη δείτε σε πλήρη οθόνη. Κατά την προβολή μιας εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης,
μετακινήστε την εικόνα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη εικόνα.
2.	Για να μεγεθύνετε την εικόνα, ακουμπήστε τα δάχτυλά σας και απομακρύνετέ τα στο σημείο της οθόνης που θέλετε να μεγεθύνετε.
Στη λειτουργία μεγέθυνσης, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω και προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
3.	Πληροφορίες: Πατήστε
για να δείτε τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών.
4.	Διαγραφή: Πατήστε για να διαγράψετε φωτογραφίες που δεν χρειάζεστε πια.
Προβολή βίντεο:
Πατήστε το βίντεο από τη συλλογή εικόνων για να αναπαραγάγετε το πιο πρόσφατο βίντεο που τραβήχτηκε.
Προσθέστε μεταπαραγωγική επεξεργασία στις φωτογραφίες σας με το Snapseed:
Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας Snapseed του smartphone Ektra, για να επεξεργαστείτε και να
μετατρέψετε τις φωτογραφίες σας στο στάδιο της μετα-παραγωγής.
•	Επιλέξτε την εφαρμογή Snapseed από την αρχική οθόνη ή πατήστε την τελευταία φωτογραφία σας από την εφαρμογή της κάμερας
Snapseed για να μεταβείτε στην οικογένεια προγραμμάτων επεξεργασίας.
και επιλέξτε
• Πατήστε και επιλέξτε το εργαλείο που χρειάζεται για να κάνετε προσαρμογές στην εικόνα σας.
• 	Πατήστε
για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, επιλέξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να προσθέσετε
την εικόνα που επεξεργαστήκατε στη συλλογή των εικόνων σας ή στο για κοινή χρήση.
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Άνοιγμα του Google Play Music:
Πατήστε > Google Play Music
για να ανοίξετε την εφαρμογή. Πατήστε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
Συμβουλή: Ενώ ακούτε μουσική, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής
για να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη εφαρμογή. Η μουσική
θα συνεχίσει να παίζει. Για να επιστρέψετε στην οθόνη ελέγχου της αναπαραγωγής μουσικής, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και
πατήστε το τραγούδι.

Το Google Play Store παρέχει άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές και παιχνίδια Google Android, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να
εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας.
Άνοιγμα του Play Store:
Πατήστε > Google Play Store

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Την πρώτη φορά που ανοίγετε το Play Store, εμφανίζεται η σελίδα Επισκόπηση. Πατήστε την επιλογή «Ξεκινήστε» για να συνεχίσετε και
ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

12.26 Ρυθμίσεις
12.26.1

Wi-Fi

Το Wi-Fi παρέχει ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικό Internet. Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi στο κινητό σας, πρέπει να έχετε
πρόσβαση σε ασύρματα σημεία πρόσβασης (hotspot). Αν υπάρχουν εμπόδια που παρεμποδίζουν το σήμα του Wi-Fi, η ισχύς του
σήματος θα είναι μειωμένη.
Ενεργοποίηση του Wi-Fi:
1. Πατήστε > Ρυθμίσεις
.
2. Στην ενότητα «Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα», πατήστε Wi-Fi και ορίστε το σε θέση ενεργοποίησης.
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο:
1. Μόλις ενεργοποιηθεί, πατήστε Wi-Fi.
2. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα δίκτυα Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί. Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε σε αυτό.
3.	Εάν επιλέξετε ανοιχτό δίκτυο, θα συνδεθείτε αυτόματα σε αυτό. Εάν επιλέξετε προστατευμένο δίκτυο και συνδέεστε σε αυτό για
πρώτη φορά, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε «Σύνδεση».
Σημείωση: Αν συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, δεν θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε ξανά
τον κωδικό πρόσβασης, εκτός αν έχετε επαναφέρει το τηλέφωνο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
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12.26.2

Bluetooth®

12.26.10

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να
ανταλλάσσετε αρχεία με τους φίλους σας, να συνομιλείτε με hands-free ακουστικό Bluetooth ή να μεταφέρετε φωτογραφίες από το
τηλέφωνό σας στον υπολογιστή.
Όταν χρησιμοποιείτε το Bluetooth, να θυμάστε ότι πρέπει να βρίσκεστε μέσα σε απόσταση το πολύ 10 μέτρων (33 ποδιών) από τις
άλλες συσκευές Bluetooth. Να έχετε υπόψη ότι η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να επηρεάζεται από εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Ενεργοποίηση Bluetooth:
1. Πατήστε > Ρυθμίσεις
.
2. Στην ενότητα «Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα», πατήστε Bluetooth και ορίστε το σε θέση ενεργοποίησης.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth, το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζεται στη γραμμή ειδοποιήσεων.

12.26.3

Χρήση δεδομένων

Μνήμη

Για να εμφανίσετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές.

12.26.11

Χρήστες

Μπορείτε να ορίσετε πολλά προφίλ χρήστη. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο χρήστη, αυτό το άτομο πρέπει να ρυθμίσει τις
προτιμήσεις του προφίλ του. Όλοι οι χρήστες μπορούν να ενημερώνουν τις εφαρμογές για όλους τους άλλους χρήστες.

12.26.12

Πατήστε και πληρώστε

Πατήστε την αντίστοιχη συσκευή στην οθόνη μέσω της οποίας είναι δυνατή η πληρωμή.

12.26.13

Τοποθεσία

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις, ώστε να χρησιμοποιείται η υπηρεσία τοποθεσίας της Google σε συνδυασμό με άλλες εφαρμογές που
χρησιμοποιούν το δορυφορικό σύστημα τοποθεσιών GPS (GPS), συμπεριλαμβανομένου του Google Maps.

Στην ενότητα «Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα», πατήστε «Χρήση δεδομένων» για να δείτε τη χρήση των δεδομένων.

12.26.14	Ασφάλεια

Σημείωση: Το κινητό τηλέφωνο εμφανίζει τα δεδομένα κίνησης, όπως υπολογίζονται από το τηλέφωνο και η μέτρηση αυτή ενδέχεται
να διαφέρει από τον υπολογισμό των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, γι' αυτό και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως
σημείο αναφοράς.
Σημείωση: Η πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων ειδικά κατά την περιαγωγή μπορεί να επιφέρει σημαντικές πρόσθετες χρεώσεις.
Ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για τις τιμές και τις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων.

Στις Προσωπικές ρυθμίσεις, πατήστε Ασφάλεια για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας που προτιμάτε, όπως Κλείδωμα οθόνης, Να
είναι ορατό το μοτίβο, Αυτόματο κλείδωμα, Στιγμιαίο κλείδωμα του κουμπιού λειτουργίας, Μήνυμα κλειδώματος οθόνης, Έξυπνο
κλείδωμα, Κρυπτογράφηση τηλεφώνου, Ορισμός κλειδώματος κάρτας SIM, Να είναι ορατοί οι κωδικοί πρόσβασης, Διαχειριστές
συσκευών, Αυτόματη επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, Άγνωστες πηγές, Προστασία από κλοπή κινητού, Τύπος αποθήκευσης,
Αξιόπιστα διαπιστευτήρια, Εγκατάσταση από κάρτα SD, Απαλοιφή διαπιστευτηρίων, Αξιόπιστοι αντιπρόσωποι, Καρφίτσωμα οθόνης,
Εφαρμογές με πρόσβαση χρήσης.

12.26.4

Περισσότερα

12.26.15

Λογαριασμοί

Στην ενότητα «Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα», πατήστε «Περισσότερα» για να επιλέξετε ρυθμίσεις, όπως τη λειτουργία πτήσης, το
NFC, το σημείο πρόσβασης tethering και το φορητό σημείο ασύρματης πρόσβασης, το VPN, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Στις Προσωπικές ρυθμίσεις, πατήστε το Λογαριασμό για να ρυθμίσετε έναν νέο λογαριασμό.

12.26.5

12.26.16

Εμφάνιση

Στη συσκευή, πατήστε «Εμφάνιση», για να επιλέξετε ρυθμίσεις, όπως είναι οι ClearMotion™, MiraVision™, Επίπεδο φωτεινότητας,
Προσαρμοστική φωτεινότητα, Ταπετσαρία, Αδράνεια, Daydream και μέγεθος γραμματοσειράς.

12.26.6

Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μια σειρά προεγκατεστημένων επιλογών ήχων και ειδοποιήσεων. Στα Προκαθορισμένα προφίλ, επιλέξτε
διαφορετικές λειτουργίες σκηνής για να ενεργοποιήσετε και να προσαρμόσετε το επιθυμητό προφίλ, όπως τα Γενικό, Αθόρυβο,
Σύσκεψη, Εξωτερικός χώρος. Στην ενότητα «Ειδοποιήσεις και άλλα», μπορείτε να ορίσετε στην πρόσβαση τις επιλογές Ειδοποίηση,
Μην ενοχλείτε, Πρόσβαση μην ενοχλείτε και Ενίσχυση ήχου.

12.26.7

Εφαρμογές

Για να δείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές, από την αρχική οθόνη, πατήστε > Ρυθμίσεις
Στην οθόνη Ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές.

Στις Προσωπικές ρυθμίσεις, πατήστε Google. Μπορείτε να ορίσετε τις εξής λειτουργίες: Κοντινές ανακαλύψεις, Δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας φωτογραφιών Google, Τοποθεσία, Διαφημίσεις, Αναζήτηση και τώρα, Ασφάλεια, Ρύθμιση κοντινής συσκευής.

12.26.17

Ήχοι και ειδοποιήσεις

.

Google

Γλώσσα και εισαγωγή

Στις Προσωπικές ρυθμίσεις, πατήστε Γλώσσα και εισαγωγή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής λειτουργίες: Γλώσσα, Ορθογραφικός
έλεγχος, Προσωπικό λεξικό, Τρέχον πληκτρολόγιο, Πληκτρολόγιο Google, Φωνητική πληκτρολόγηση Google, Έξοδος κειμένου-σεομιλία, Φωνητικός έλεγχος, Ταχύτητα δείκτη.

12.26.18

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Στις Προσωπικές ρυθμίσεις, πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά για να κάνετε ρυθμίσεις, όπως οι εξής:
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, Εφεδρικός λογαριασμός, Αυτόματη ανάκτηση, Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου,
επαναφορά DRM, Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

12.26.19

Ημερομηνία και ώρα

12.26.8	Αποθήκευση και USB

Στην πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενημερώνεται αυτόματα η ώρα και η ημερομηνία από την
ώρα που λαμβάνεται από το δίκτυο.

Στη συσκευή, πατήστε Αποθήκευση και USB για να δείτε τη μορφή των πληροφοριών για την αποθήκευση σε κάρτα SD ή στο τηλέφωνο.

Σημείωση: Αν το κινητό σας χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας που λαμβάνει αυτόματα από το δίκτυο, δεν μπορείτε να
ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας μη αυτόματα. Για να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο την Ημερομηνία και την ώρα:

12.26.9

Μπαταρία

Στη Συσκευή, πατήστε Μπαταρία για να εμφανίσετε τη χρήση της μπαταρίας. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε την Έξυπνη αναμονή για εξοικονόμηση ενέργειας.
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1. Στην οθόνη «Ρυθμίσεις», πατήστε Σύστημα > Ημερομηνία και ώρα.
2. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη ημερομηνία και ώρα».
3. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη ζώνη ώρας».
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4.	Πατήστε την επιλογή «Ορισμός ημερομηνίας». Στην οθόνη ορισμού της ημερομηνίας, πατήστε την επιθυμητή ημερομηνία και το
OK όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση των παραμέτρων.
5.	Πατήστε την επιλογή «Ορισμός ώρας». Στην οθόνη ρύθμισης της ώρας, πατήστε το πεδίο των ωρών ή των λεπτών και μετακινήστε
το δείκτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ώρα.
Πατήστε OK όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
6.	Πατήστε «Επιλογή ζώνης ώρας» και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας από τη λίστα. Μετακινηθείτε προς τα κάτω
για να δείτε περισσότερες ζώνες ώρας.
7. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη «Χρήση 24-ωρης μορφής» μεταξύ 24-ωρης μορφής και 12-ωρης μορφής.

12.26.20

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση προγραμματισμένης λειτουργίας

Στο Σύστημα, πατήστε «Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση προγραμματισμένης λειτουργίας» για να ορίσετε την ώρα αυτόματης
ενεργοποίησης και απενεργοποίηση λειτουργίας, καθώς και τη λειτουργία επανάληψης.

12.26.21

Προσβασιμότητα

Στο Σύστημα, πατήστε «Προσβασιμότητα για να ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως: TalkBack, Εναλλαγή πρόσβασης, Λεζάντες, Κινήσεις
μεγέθυνσης, Μεγάλο κείμενο, Κείμενο υψηλής αντίθεσης, Το κουμπί λειτουργίας να τερματίζει την κλήση, Αυτόματη περιστροφή
οθόνης, Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης, Συντόμευση προσβασιμότητας, Έξοδος κειμένου-σε-ομιλία, Καθυστέρηση πατήματος και
αναπαραγωγής, Αντιστροφή χρωμάτων, Διόρθωση χρώματος.

12.26.22

Εκτύπωση

Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες υπηρεσίες για να συνδεθείτε σε έναν ασύρματο εκτυπωτή.

12.26.23

Εφαρμογή Prints

Επιλέξτε την εφαρμογή Prints
για να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας απευθείας από το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε τις φωτογραφίες
που θέλετε να στείλετε για εκτύπωση και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής, ώστε να αποκτήσετε υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις σε
φωτογραφικό χαρτί Kodak που παραδίδεται απευθείας στην πόρτα σας ή σε κάποιο κατάστημα της περιοχής σας.

12.26.24

12.27 Snap Gallery
Η εφαρμογή Snap Gallery μπορεί να αναζητήσει αυτόματα εικόνες και βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στο Τηλέφωνο ή στο χώρο
αποθήκευσης της κάρτας SD. Επιλέξτε ένα άλμπουμ/φάκελο και δείτε το ως προβολή διαφανειών ή επιλέξτε στοιχεία για κοινή χρήση
με άλλες εφαρμογές.
Πατήστε
> Snap Gallery
για να ανοίξετε την εφαρμογή. Η εφαρμογή Gallery κατηγοριοποιεί τις φωτογραφίες και τα βίντεο
ανάλογα με τη θέση αποθήκευσης και διατηρεί τα αρχεία σε φακέλους. Πατήστε ένα φάκελο για να δείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο
που περιέχει.

12.28 Snapseed™
Πατήστε
> Snapseed
για να ανοίξετε την εφαρμογή. Το Snapseed είναι ένα ολοκληρωμένο και επαγγελματικό πρόγραμμα
επεξεργασίας φωτογραφιών που θα σας επιτρέψει να μετατρέψετε οποιαδήποτε εικόνα σε μια συναρπαστική, δραματική εικόνα.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να επεξεργαστείτε και να διορθώσετε εικόνες ή για να εφαρμόσετε μια μεγάλη γκάμα εφέ
και βελτιώσεων.

12.29 Λειτουργία εγγραφής ήχου
Πατήστε
> Λειτουργία εγγραφής ήχου
για να ανοίξετε την εφαρμογή. Μπορείτε να κρατήσετε φωνητικές σημειώσεις.
Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε για να διακοπεί προσωρινά η εγγραφή, πατήστε για να σταματήσει η εγγραφή.
Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, μπορείτε να πατήσετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εγγραφή. Πατήστε
για να δείτε τη
λίστα των εγγραφών και μπορείτε να επιλέξετε και να πατήσετε ένα αρχείο εγγραφής για αναπαραγωγή.

12.30 YouTube™
Το YouTube είναι η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία αναμετάδοσης βίντεο της Google για να βλέπετε, να ψάχνετε και να ανεβάζετε βίντεο.
Άνοιγμα του YouTube:
Πατήστε > YouTube

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες για το τηλέφωνο

Εμφανίζει τα στοιχεία του τηλεφώνου σας.
Προβολή Ετικέτας E
Για να δείτε τις κανονιστικές πληροφορίες που αφορούν στο κινητό σας τηλέφωνο, κάντε τα εξής:
1. Πατήστε > Ρυθμίσεις
.
2. Στην οθόνη «Ρυθμίσεις», πατήστε Πληροφορίες για το τηλέφωνο > Κανονιστικές πληροφορίες.

για να ανοίξετε την εφαρμογή.

13.1

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας. Επίσης, περιέχει
πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Αδιάβροχο περίβλημα:
Τα καλύμματα για τη θύρα USB και τη θύρα των ακουστικών πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους και το πίσω κάλυμμα πρέπει να είναι
τοποθετημένο σωστά και να είναι ασφαλισμένο, ώστε να διασφαλίζεται αυτό το επίπεδο προστασίας της συσκευής.
Ηλεκτρονικές συσκευές:
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν η χρήση της ενέχει κινδύνους ή προκαλεί παρεμβολές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Ιατρικές συσκευές:
Ακολουθήστε τους κανονισμούς που ισχύουν σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή αν απαγορεύεται η χρήση της.
Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. ανάμεσα στη συσκευή και το βηματοδότη, ώστε
να αποτρέπονται πιθανές παρεμβολές στο βηματοδότη. Αν φοράτε βηματοδότη, κρατήστε τη συσκευή στην αντίθετη πλευρά του
σώματος από εκείνη του βηματοδότη, όταν τη χρησιμοποιείτε, και μην την τοποθετείτε στην μπροστινή σας τσέπη.
Δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα:
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε περιοχές με δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε με όλες τις σημάνσεις και τις
οδηγίες. Χώροι με δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα είναι οι χώροι όπου συνήθως σας δίνεται η οδηγία να σβήσετε τον κινητήρα του
αυτοκινήτου σας. Τυχόν σπινθήρες στις εν λόγω περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Μην ενεργοποιείτε τη
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συσκευή σας σε χώρους ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως είναι τα πρατήρια βενζίνης. Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς για τη
χρήση ραδιοεξοπλισμού σε δεξαμενές, χώρους αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, καθώς και σε εργοστάσια χημικών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε εάν βρίσκεστε κοντά σε χώρους με δυνητικώς εκρήξιμη ατμόσφαιρα, οι οποίοι συχνά,
αλλά όχι πάντα, φέρουν σαφή σήμανση. Τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να είναι οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων,
εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως σκόνη σιτηρών,
σκόνη ή μεταλλικές κόνες. Ρωτήστε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) αν
αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κοντά σε αυτά τα οχήματα.
Ασφάλεια κατά την οδική κυκλοφορία:
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
ενόσω οδηγείτε, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις κοινές οδηγίες, όπως π.χ.:
Συγκεντρωθείτε στην οδήγηση. Η πρώτη σας ευθύνη είναι η ασφαλής οδήγηση.
Μη μιλάτε στη συσκευή ενόσω οδηγείτε. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα hands-free.
Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση, σταθμεύστε πρώτα το όχημα στην άκρη του δρόμου και μετά
χρησιμοποιήστε τη συσκευή.
Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος. Για περισσότερες πληροφορίες,
συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του οχήματος.
Σε οχήματα Ι.Χ., μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που ανοίγει ο αερόσακος.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν σας ζητηθεί από το
πλήρωµα του αεροσκάφους.
Περιβάλλον λειτουργίας:
•	Μη χρησιμοποιείτε και μη φορτίζετε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη, υγρασία και ακαθαρσίες, ή σε χώρους με
μαγνητικά πεδία.
• Η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνοτήτων (RF) όταν χρησιμοποιείται κοντά στο αυτί σας ή σε απόσταση 0,5 εκ.
από το σώμα σας.
• Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ, όπως η θήκη ή η βάση της, δεν περιέχουν μεταλλικά υλικά.
•	Σε περίπτωση καταιγίδας με κεραυνούς, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν φορτίζεται, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος
λόγω αστραπών.
•	Όταν βρίσκεστε σε κλήση, μην αγγίζετε την κεραία. Όταν αγγίζετε την κεραία, επηρεάζεται η ποιότητα της κλήσης και αυξάνεται η
κατανάλωση ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας και η αυτονομία της συσκευής.
•	Κατά τη χρήση της συσκευής, τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και σεβαστείτε το ιδιωτικό απόρρητο και τα νόμιμα
δικαιώματα των άλλων ατόμων.
•	Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι μεταξύ 0 °C και 40 °C ενόσω η συσκευή φορτίζεται. Φροντίστε ώστε η
θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι μεταξύ –10 °C και 45 °C κατά τη χρήση της συσκευής με τροφοδοσία από την μπαταρία.
Αποτροπή βλάβης της ακοής:
Η χρήση της συσκευής σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής,
χαμηλώστε την ένταση ήχου της συσκευής σε ένα ασφαλές και άνετο επίπεδο.
Ασφάλεια παιδιών:
Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις που αφορούν στην ασφάλεια των παιδιών. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή τα
αξεσουάρ της, διότι ενδέχεται να είναι επικίνδυνο, καθώς η συσκευή μπορεί να περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να αποσπαστούν
και να προκαλέσουν πνιγμό. Φροντίστε ώστε τόσο η συσκευή όσο και τα αξεσουάρ της να βρίσκονται μακριά από μικρά παιδιά.

13.2	Αξεσουάρ
Επιλέξτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ τα οποία έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση άλλου τύπου μπαταρίας, φορτιστή ή αξεσουάρ μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση της συσκευής,
να παραβιάζει τους τοπικούς κανονισμούς ή την τοπική νομοθεσία, και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Επικοινωνήστε με τον επίσημο
αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων μπαταριών, φορτιστών και αξεσουάρ στην περιοχή σας.
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Μπαταρία και φορτιστής:
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί
και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές πριν από την τελική φθορά της. Χρησιμοποιήστε την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος που
ορίζεται στις προδιαγραφές του φορτιστή. Η ακατάλληλη τάση ρεύματος μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή δυσλειτουργία του φορτιστή.
Αν παρουσιαστεί διαρροή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας, φροντίστε ώστε ο ηλεκτρολύτης να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα
μάτια σας. Εάν ο ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με το δέρμα σας ή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και επικοινωνήστε
με ένα γιατρό. Εάν παρατηρήσετε ότι η μπαταρία έχει παραμορφωθεί, έχει αλλάξει χρώμα ή θερμαίνεται υπερβολικά κατά τη
φόρτιση, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί (π.χ., εάν είναι εκτεθειμένοι ή έχουν κοπεί οι αγωγοί στο εσωτερικό του καλωδίου) ή εάν το βύσμα
είναι χαλαρό, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το καλώδιο.
•	Μην πετάτε τη συσκευή στη φωτιά, διότι υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν
υποστεί ζημιά.
•	Μην τροποποιείτε και μην ανακατασκευάζετε τη συσκευή, μην εισαγάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, μην τη βυθίζετε και
μην την εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά, και μην την εκθέτετε σε φωτιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.
•	Αποφύγετε την πτώση της συσκευής. Εάν σας πέσει η συσκευή, ιδιαίτερα σε σκληρή επιφάνεια, και υποπτεύεστε ότι έχει υποστεί
ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.
• Η μη ορθή χρήση μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.
• Απορρίψτε το ταχύτερο δυνατόν κάθε χρησιμοποιημένη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
•	Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε προϊόντα που φέρουν το λογότυπο USB-IF ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραμμα συμμόρφωσης USB-IF.
Τάση εξόδου φορτιστή 5V 2A. DC.
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Δεν πρέπει να επισκευάζονται από μη εξουσιοδοτημένα κέντρα,
τα οποία απορρίπτουν τις μπαταρίες σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ.

13.3

Καθαρισμός και συντήρηση

•	Επειδή ο φορτιστής δεν είναι αδιάβροχος, πρέπει να τον διατηρείτε στεγνό και μακριά από νερό ή υδρατμούς. Μην αγγίζετε το
φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή και το φορτιστή σε θέσεις όπου μπορεί να υποστούν ζημιά.
•	Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, όπως μαγνητικές κάρτες, κοντά στη συσκευή. Η ακτινοβολία από τη συσκευή
μπορεί να διαγράψει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά.
•	Μην αφήνετε τη συσκευή και το φορτιστή σε χώρους με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία είναι
χαμηλότερη από 0 °C, επηρεάζεται η απόδοση της μπαταρίας.
• Μην τοποθετείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, κοντά στο ακουστικό.
• Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το φορτιστή.
•	Μη χρησιμοποιείτε χημικά απορρυπαντικά, σκόνες ή άλλους χημικούς παράγοντες (όπως αλκοόλη και βενζίνη) για να καθαρίσετε
τη συσκευή και το φορτιστή. Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα μαλακό, αντιστατικό πανί.
•	Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ. Εάν η συσκευή ή τα αξεσουάρ έχουν αλλοιωθεί, την εγγύηση για τη συσκευή
και τα αξεσουάρ θα είναι άκυρα και ο κατασκευαστής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί.
•	Εάν η οθόνη της συσκευής είναι σπασμένη, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε τα σπασμένα κομμάτια. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και με την πρώτη ευκαιρία επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.

13.4	Αποτροπή βλάβης της ακοής
		

- Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
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13.5

Συμμόρφωση SAR κατά CE

Πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση

Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ που αφορούν στον περιορισμό της έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά
πεδία για λόγους προστασίας της υγείας.
Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος ευρύτερων συστάσεων για την προστασία του γενικού πληθυσμού. Οι συστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί
και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς, μέσω τακτικής και ενδελεχούς αξιολόγησης βάσει επιστημονικών
μελετών. Η μονάδα μέτρησης για το συνιστώμενο όριο για κινητές συσκευές που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ο «Ειδικός
ρυθμός απορρόφησης» (SAR) και το όριο SAR είναι 2,0 W/κ. κατά μέσο όρο ανά 10 γρ. ιστού. Πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς
Επιτροπής Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP).
Για χρήση πάνω στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες της ICNIRP που αφορούν
την έκθεση σε ακτινοβολία, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 62311 και EN 62209-2, για χρήση με αξεσουάρ εγκεκριμένα για τη
συσκευή. Η χρήση άλλων αξεσουάρ που περιέχουν μεταλλικά υλικά ενδέχεται να μη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες
οδηγίες της ICNIRP που αφορούν σε έκθεση σε ακτινοβολία.
Η τιμή SAR μετριέται με τη συσκευή σε απόσταση 0,5 εκ. από το σώμα, ενόσω η συσκευή εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο
επίπεδο ισχύος εξόδου σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων της κινητής συσκευής.
Η απόσταση 0,5 εκ. πρέπει να διατηρείται μεταξύ του σώματος και της συσκευής.
Οι υψηλότερες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για το τηλέφωνο δίνονται παρακάτω:
Τιμή SAR για το κεφάλι: 0,534 W/κ.
Τιμή SAR για το σώμα: 1,510 W/κ.

13.6

Φάσμα και ισχύς

Η απόρριψη αυτής της συσκευής υπόκειται στην οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος διαχωρισμού των ΑΗΗΕ και των μπαταριών από άλλα απορρίμματα είναι η ελαχιστοποίηση των πιθανών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να είναι παρούσες.

Μείωση των επικίνδυνων ουσιών
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Ε.Ε. για την καταγραφή, εκτίμηση, έγκριση και τον περιορισμό των χημικών
(REACH) (κανονισμός υπ' αρ. 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και με την οδηγία της Ε.Ε. για
τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) (οδηγία 2011/65/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).

Δήλωση συμμόρφωσης
Η Bullitt Mobile Ltd. δηλώνει δια του παρόντος ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Ektra συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το
πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης Ε.Ε. διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
www.kodakphones.com/support.

Νομική απόδοση

Φάσμα

Ισχύς

GSM 900

28,87 dBm

GSM 1800

27,81 dBm

WCDMA B1

24,39 dBm

WCDMA B8

20,49 dBm

FDD-LTE Β1

23,3 dBm

FDD-LTE Β3

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

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

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA/m

13.7

Αυτό το σύμβολο πάνω στη συσκευή (και στις μπαταρίες που περιλαμβάνει) υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται ως
κοινό οικιακό απόρριμμα. Μην απορρίπτετε τη συσκευή ούτε τις μπαταρίες μαζί με τα αταξινόμητα αστικά απορρίμματα. Η
συσκευή (και οι μπαταρίες) πρέπει να παραδίδονται σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής στο τέλος της διάρκειας ζωής τους
για ανακύκλωση ή κατάλληλη απόρριψη.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους
δημοτικές υπηρεσίες, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Οι επωνυμίες Android, Google, Google Play, το λογότυπο Google Play και τα υπόλοιπα σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της
Google Inc.

Δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής μόνο σε εσωτερικό χώρο, όταν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 5.150 έως 5.350 MHz.
Περιορισμοί:
Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Τσεχική Δημοκρατία (CZ), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES),
Γαλλία (FR), Κροατία (HR), Ιταλία (IT), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), Κάτω
Χώρες (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE),
Ηνωμένο Βασίλειο (UK), Ελβετία (CH), Νορβηγία (NO), Ισλανδία (IS), Λιχτενστάιν (LI) και Τουρκία (TR).
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Δήλωση συμμόρφωσης
Κατασκευαστής:
Όνομα: Bullitt Group
Διεύθυνση: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK
Ραδιοφωνικός εξοπλισμός:
Μοντέλο: EKTRA
Περιγραφή: Smartphone
Όνομα κυκλοφορίας: Smartphone KODAK EKTRA
Έκδοση λογισμικού που σχετίζεται με το ραδιοφωνικό εξοπλισμό: LTE_S0105121. 1
Παρεχόμενα αξεσουάρ και εξαρτήματα: Προσαρμογέας, καλώδιο USB, ακουστικό
Εμείς, η Bullitt Group, δηλώνουμε, υπό δική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τους νόμους
εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση:
Οδηγία RE (2014/53/ΕΕ), Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)
Τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή/και άλλα σχετικά πρότυπα έχουν εφαρμοστεί:
1. Υγεία και ασφάλεια [Άρθρο 3.1(α) της Οδηγίας 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. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [Άρθρο 3.1 (β) της Οδηγίας RE]
Προσχέδιο ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, Προσχέδιο ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Προσχέδιο ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Προσχέδιο Επιτροπής ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 Κλάσης B, EN 55032:2015 Κλάσης B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 Κλάσης Α, EN 61000-3-3:2013
3. Χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας 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
Προσχέδιο ETSI EN 300 440 V2.1.0
Προσχέδιο ETSI EN 300 330 V2.1.0
Τελικό σχέδιο ETSI EN 300 328 V2.1.0
Προσχέδιο Επιτροπής ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Προσχέδιο Επιτροπής ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)
EN 50581:2012
Ο φορέας κοινοποίησης (Όνομα: CETECOM ICT SERVICES GMBH, Αναγνωριστικό: 0682) διεξήγαγε την αξιολόγηση συμμόρφωσης,
σύμφωνα με το Παράρτημα III της Οδηγίας RE και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ (αρ. αναφοράς: T817663D-01-TEC).
Υπογραφή για λογαριασμό και εκ μέρους της: Bullitt Group
Τοποθεσία: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, UK, Ημερομηνία: 2 Νοεμβρίου 2016
Όνομα: Wayne Huang, Ιδιότητα: Διευθυντής Διαχείρισης ODM, Υπογραφή:

Κατασκευάζεται για και διατίθεται από την Bullitt Mobile Ltd. κατόπιν αδείας από την Eastman Kodak Company.
Τα εμπορικά σήματα Kodak και Ektra, το λογότυπο Kodak και η εμπορική μορφή παρουσίασης της Kodak χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Eastman Kodak Company.
Κατασκευάζεται στην Κίνα.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Στοιχεία επικοινωνίας με τον κατασκευαστή: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR
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