KODAK EKTRA nutitelefoni kasutusjuhend
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Palun lugege enne jätkamist
OHUTUSNÕUDED
Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada.
•

Vältige mobiiltelefoni põrutamist, loopimist, mahapillamist, muljumist, painutamist ja vigastamist.

•	Vältige mobiiltelefoni kasutamist niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas. Ärge kastke mobiiltelefoni teadlikult vette
ega peske seda vedelikega.
•	Ärge lülitage mobiiltelefoni sisse kohtades, kus telefoni kasutamine on keelatud või kus telefon võib tekitada
häired või ohtlikke olukordi.
•

Ärge kasutage mobiiltelefoni sõiduki juhtimise ajal.

•	Järgige haiglates ja tervishoiuasutustes kehtivaid eeskirju. Meditsiiniseadmete läheduses lülitage mobiiltelefon välja.
•

•	Ärge proovige mobiiltelefoni või selle tarvikud osadeks lahti võtta. Ainult kvalifitseeritud personal võib telefoni
hooldada või parandada.
Ärge asetage mobiiltelefoni ega selle tarvikuid tugeva elektromagnetväljaga mahutitesse.

•	
Ärge asetage mobiiltelefoni lähedusse magnetandmekandjaid. Telefonist lähtuva kiirguse toimel võib neile
salvestatud teave kustuda.
•	
Ärge hoidke mobiiltelefoni kõrgel temperatuuril ega kasutage seda tuleohtlike aurude läheduses, näiteks
bensiinijaamas.
•	Hoidke mobiiltelefoni ja selle tarvikuid lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage lastel kasutada mobiiltelefoni ilma
järelevalveta.
•

Kasutage ainult heakskiidetud akusid ja akulaadijaid.

•	Järgige juhtmeta seadmete kasutamist reguleerivaid seadusi ja eeskirju. Ärge rikkuge juhtmeta seadme kasutamisel
kaasinimeste eraelu puutumatust ja seadusega kehtestatud õigusi.
•

Ärge kasutage mobiiltelefoni lennukis, haiglas, bensiinijaamas ega autoremonditöökojas.

•	Meditsiiniliste implantaatidega (südamestimulaator, insuliinipump jne) patsiendid peavad hoidma mobiiltelefoni
15 cm kaugusel implantaadist ja helistamise ajal teisel kehapoolel.
•	USB-kaabli kasutamisel järgige rangelt käesolevas juhendis toodud asjaomaseid juhiseid. Muidu võite mobiiltelefoni
või arvutit kahjustada.

2

Bullitt Mobile Ltd on Kodaki litsentsiaat.
Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Bullitt Group kasutab
neid litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Ühtki selle dokumendi osa ei tohi reprodutseerida ega edastada mis tahes kujul või viisil ilma Kodaki eelneva kirjaliku
nõusolekuta.
Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada autoriõigusega kaitstud tarkvara ja võimalikke litsentsiaate.
Kliendid ei tohi nimetatud tarkvara või riistvara ükskõik mis viisil reprodutseerida, levitada, muuta, dekompileerida, lahti
võtta, dekrüptida, ekstraktida, pöördprojekteerida, liisida, üle anda või edasi litsentsida, välja arvatud juhul, kui need
piirangud on kehtivate seadustega keelatud, või kui niisugused toimingud kiidab heaks vastava autoriõiguse omanik
litsentsi alusel.

MÄRKUS

Lülitage mobiiltelefon välja lennureisi ajal. Telefon võib tekitada häirid lennuki juhtimisseadmetes.

•	Lülitage mobiiltelefon välja täppiselektroonikaseadmete läheduses. Telefon võib mõjutada nende seadmete tööd.

•

ÕIGUSALANE TEAVE

Mõned toote ja selle tarvikute selles juhendis kirjeldatud funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast, kohaliku võrgu
näitajatest ja seadistustest ning kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või
võivad kohaldada nende suhtes piiranguid. Seega ei pruugi siin toodud kirjeldused teie tootele või selle tarvikutele
täpselt vastata.
Tootja jätab endale õiguse käesolevas juhendis sisalduvat tooteteavet või tehnilisi näitajaid muuta või modifitseerida,
ilma et sellega kaasneks etteteatamis- või mõni muu kohustus.
Tootja ei vastuta ühegi käesoleva mobiiltelefoniga alla laaditud toote (sealhulgas teksti, piltide, muusika, filmide ja
autoriõigusega kaitstud tarkvara, mis ei kuulu seadme juurde) seaduslikkuse ja kvaliteedi eest. Kõik kahjud, mis on
tingitud eespool nimetatud toodete paigaldamisest või kasutamisest selles mobiiltelefonis, jäävad teie enda kanda.
Kasutusjuhendi kõige uuema versiooni leiate aadressilt www.kodakphones.com

GARANTII PUUDUMINE
Käesoleva juhendi sisu on esitatud sellisena, nagu see on. Käesoleva juhendi täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu kohta
ei anta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas kaudseid garantiisid müügikõlblikkuse ja konkreetseks
otstarbeks sobivuse kohta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatavate seadustega nõutav.
Kohalduvate seadustega lubatud maksimaalsel määral ei saa tootjat lugeda ühelgi juhul vastutavaks mis tahes eriliste,
juhuslike, kaudsete või kõrvaliste kahjude ning kasumi või tulude saamatajäämise, andmete kaotsimineku, maine
kaotamise või loodetud säästudest ilmajäämise eest.

IMPORDI- JA EKSPORDIEESKIRJAD
Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- ja impordieeskirju ning hankima kõik vajalikud riiklikud load ja
litsentsid käesolevas juhendis nimetatud toote (sealhulgas selles sisalduva tarkvara ja tehniliste andmete) eksportimiseks,
uuesti eksportimiseks või importimiseks.
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2. KODAK EKTRA NUTITELEFON

1. SISSEJUHATUS
3
2
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5
1.
2.
3.
4.
5.

Täname, et ostsite Kodak Ektra nutitelefoni, ja tere tulemast
uude nutitelefonifotode ajastusse.
Valides Ektra nutitelefoni, olete te otsustanud võtta loomingulise kontrolli oma fotode üle koos unikaalse nutitelefoni
kaameraga, mis on tuttav DSLR-i kasutajatele ja mis tagab kasutusmugavuse, ühendades ainulaadse tarkvara
muljetavaldava objektiivi riistvaraga. Seda kõike on rikastatud Kodaki inseneride ja meie fotograafia suursaadikute
pildistamistehnoloogia kogemustega.
Selles kasutusjuhendis tutvustame teile Ektra nutitelefoni peenemaid funktsioone ja anname teile kõik vajalikud
tööriistad, et oleksite valmis, kui täiuslik pildijäädvustamise hetk saabub. Alustades intuitiivse teile kohandatud kaamera
rakendusega ja lõpetades keerulise pilditöötlustarkvara ja võimalusega printida pilte otse nutitelefonist, loodame, et
naudite seda täiesti uut fotograafiaalast kogemust.
Ärge unustage meiega jagada oma parima pilte ning: „Ärge lihtsalt pildistage. Looge!”

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones
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SIM-/SD-kaardi pesa
Esikaamera
Kõrvaklappide pesa
Menüüklahvid
Rihma kinnituspunkt

6. Katikunupp
7. Toitenupp
8. Helitugevuse nupud
9. LED-välk
10. 21 MP kaamera

3. PÕHIFUNKTSIOONID
Toitenupp

Sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all. Suvandite menüü avamiseks vajutage ja hoidke
all. Vajutage ekraani lukustamiseks või aktiveerimiseks, kui mobiiltelefon on sisselülitatud.

Avaekraani nupp

Vajutage mis tahes ajal avaekraani kuvamiseks. Pikk vajutus avaekraani nupule käivitab
Google'i otsingu.

Viimaste rakenduste
nupp

Vajutage praegu avatud rakenduste loendi avamiseks.

Tagasiliikumisnupp

Vajutage eelmise kuva avamiseks. Kasutage ekraaniklaviatuuri sulgemiseks.

Helitugevuse nupp

Helitugevus: helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse suurendamise nuppu
(+) ja helitugevuse vähendamiseks helitugevuse vähendamise nuppu (–).
Ekraanitõmmise tegemiseks vajutage samaaegselt toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.

Katikunupp

Kaamerarakenduses olles saate katikunuppu vajutades kiirelt pildistada. Pildistamisel
tehke poolvajutus fokuseerimiseks ja täisvajutus pildistamiseks. Ektra kaamera kiirelt
otsekäivitamiseks tehke katikunupule topeltvajutus.
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4. SIM-KAARDI SISESTAMINE
1.	Nano-SIM-kaardi sisestamiseks avage SIM- ja
microSD™-kaardi pesa kaasasoleva seadisega.

6. AKU LAADIMINE

2.	Sisestage Nano-SIM-kaart salve, nagu
allpool näidatud:

Kodak Ektra nutitelefonil on
laadimiseks toimige järgmiselt.

sisseehitatud

aku.

Aku

1. 
Ühendage mobiiltelefoniga kaasas olev USB-kaabel
laadijaga.
Märkus. Kasutage ainult Kodaki poolt heaks kiidetud
laadijaid ja kaableid. Kodak Ektra nutitelefon kasutab USB
3.0 kaableid ja pistikud. Heakskiitmata seadmete kasutamine
võib telefoni kahjustada.
2. Ühendage USB 3.0-kaabel telefoni USB-pordiga.
Märkus. Vastupidiselt USB 2.0-toitekaablitele pole USB 3.0-kaabli puhul oluline, mis pidi see sisestada. Ärge rakendage
USB-kaabli ühendamisel liigset jõudu. Püüdes sisestada pistikut valesti, võite tekitada kahjustusi.
Märkus. See ei kuulu garantii alla.
3. Ühendage USB-kaabel sobiva vahelduvvoolupistikuga ja seejärel ühendage seade turvaliselt vooluvõrku.

3. Pange SIM- ja microSD-kaardi salv
seadmesse tagasi.

5. MÄLUKAARDI SISESTAMINE

4.	Enne esmakordset kasutamist peate seadet laadima. Kui laadimine on lõpetatud, kuvatakse ekraanil kas sõna
„laetud” või akuikooni asemel (üleval paremal) „100%”. Eemaldage pistik seadme küljest ja seejärel eemaldage
seinalaadija.

Oluline teave aku kohta
1.	MicroSD-kaardi sisestamiseks avage SIM- ja
microSD-kaardi pesa kaasasoleva seadisega.

2. Sisestage mälukaart salve, nagu allpool näidatud:

Kui aku on täiesti tühi, võib kuluda paar minutit, enne kui ilmub laadimise ikoon ekraanile ilmub.
Kui akut pole pikka aega kasutatud, ei pruugi teil õnnestuda mobiiltelefoni sisselülitamine kohe pärast aku laadima
panemist. Enne kui üritate telefoni sisse lülitada, laadige telefoni akut mõni minut väljalülitatuna. Sel ajal ei pruugi
ekraanil olla laadimisanimatsiooni.
Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub keskkonnatemperatuurist ja aku vanusest.
Kui aku on tühjaks saamas, annab telefon hoiatussignaali ja kuvab teate. Kui aku on peaaegu tühi, lülitub telefon
automaatselt välja.

7. MOBIILTELEFONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
7.1		
3. Pange SIM- ja microSD-kaardi salv seadmesse tagasi.

Mobiiltelefoni sisselülitamine

1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
2.	Telefoni esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse tervitusekraan. Valige soovitud keel ja puudutage stardiikooni, et
jätkata seadistamisega.
Märkus. Kui SIM-kaart on kaitstud personaalse identifitseerimisnumbriga (PIN-kood), palutakse teil enne tervitusekraani
kuvamist sisestada PIN-kood. Seadistamise lõpuleviimiseks on vaja Wi-Fi- või andmesideühendust. Nüüd palutakse teil
seadistamise lõpuleviimiseks logida sisse oma Google’i kontole või luua uus konto.
Märkus. Konto seadistamise võib ka vahele jätta ja seda hiljem teha. Google’i kontot on vaja mõnede seadme kaudu
pakutavate Google’i teenuste kasutamiseks.

8

9

7.2

Mobiiltelefoni väljalülitamine

1. Telefoni suvandite menüü avamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu.
2. Puudutage käsku Lülita välja.

8. AVAEKRAANIGA TUTVUMINE
Pärast sisselogimist või telefoni sisselülitamist avaneb avaekraan. Avaekraanilt pääseb ligi kõigile telefoni funktsioonidele.
Sellel on kuvatud rakenduste ikoonid, vidinad, otseteed ja muud funktsioonid. Avaekraani saab kohandada erinevate
taustapiltidega ning kuvada üksusi teile sobival viisil.
		

Avaekraanil on käivitusikoon. Puudutage seda installitud rakenduste (äppide) vaatamiseks ja käivitamiseks.

Märkus. Vajutades avakuval pikalt tühja kohta, käivitatakse taustapiltide, vidinate ja seadistuste otsetee.

9. PUUTEEKRAANI KASUTAMINE
9.1

Toimingud puuteekraanil

Puudutamine: puudutage sõrmeotsaga üksuse valimiseks, valiku kinnitamiseks või rakenduse käivitamiseks.
Puudutamine ja all hoidmine (pikk puudutus): hoidke sõrme soovitud üksuse peal, kuni mobiiltelefon reageerib.
Näiteks aktiivse ekraani suvandite menüü avamiseks hoidke sõrme ekraanil, kuni ilmub menüü.
Nipsamine: tõmmake sõrmega vertikaalselt või horisontaalselt üle ekraani. Näiteks nipsake vasakule või paremale
piltide vaatamiseks galeriis.
Lohistamine: puudutage soovitud üksust ja hoidke sõrme selle peal. Lohistage üksus ekraanil soovitud kohta. Ikooni
lohistades saab seda teisaldada või kustutada.

9.2

Mobiiltelefoni kuva pööramine

Enamik ekraane läheb vertikaalpaigutusest horisontaalpaigutusse ja vastupidi koos telefoni pööramisega. Selle
funktsiooni saab keelata seadistuste menüüst valiku Kuva alt.

10. EKRAANI LUKUSTAMINE JA AVAMINE
10.1

Ekraani lukustamine

Kui mobiiltelefon on sisse lülitatud, vajutage ekraani lukustamiseks toiteklahvi. Sõnumeid ja kõnesid saate vastu võtta
ka lukustatud ekraaniga.
Kui mobiiltelefon on mõnda aega tegevusetult, lukustub ekraan automaatselt.
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10.2

Ekraani avamine

Ekraani äratamiseks vajutage toiteklahvi. Seejärel lohistage lukustusikoon
ekraani avamiseks ekraani keskele.
Kaamerafunktsiooni kasutamiseks otse lukustatud ekraanilt lohistage kaameraikooni
vasakule, et avada
kaamerarakendus.
Google voice search™-i kasutamiseks otse lukustatud ekraanilt lohistage Google'i häälotsingu ikooni
avada Google’i häälotsingu rakendus.

paremale, et

Märkus. Kui olete seadistanud ekraaniluku, palutakse teil ekraan avada.

11. HELISTAMINE
11.1

Kodumaised kõned

Helistamisel kasutage numbri sisestamiseks numbriklahve ja seejärel vajutage helistamise klahvi. Kodumaiste kõnede
puhul toimige järgmiselt: sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage helistamisklahvi.

11.2

Rahvusvahelised kõned

Rahvusvaheliste kõnede tegemiseks vajutage pikalt klahvi 0, kuni ekraanile ilmub rahvusvahelise kõne eesliide „+”. See
võimaldab teil teha rahvusvahelisi kõnesid kõigisse riikidesse olenemata rahvusvahelise kõne eesliitest.
Rahvusvaheliste kõnede puhul toimige järgmiselt:
sisestage +, riigi kood, suunakood, telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi.
Pärast eesliite sisestamist sisestage riigi kood ja telefoninumber, millele soovite helistada.

11.3

Hädaabikõned

Kui asute võrgu teeninduspiirkonnas (seda näitab võrgutugevuse indikaator, mis asub mobiiltelefoni ekraani vasakus
ülanurgas), saate teha hädaabikõnesid, isegi kui teil pole SIM-kaarti.

12. MENÜÜTOIMINGUTE JUHEND
Allpool on loetletud ja lühidalt kirjeldatud kõiki mobiilitelefoni võimalike funktsioone.
Gmaili ja Google Play Movies teenuste kasutamiseks ning muude Google'i rakenduste pakutavatele funktsioonidele
täies ulatuses juurdepääsemiseks peate sisse logima oma Google'i kontole. Samuti palutakse teil Google'i kontole sisse
logida rakenduste allalaadimiseks Google Play poest.
Märkus. Kui teie telefonil puudub SIM-kaart, ei saa te kõne- ja andmeteenuste kasutamiseks mobiilsidevõrkudega
ühendust luua, kuid teil on võimalik ühendus luua Wi-Fi võrguga, et Google'i kontole sisse logida ja kasutada kõiki oma
telefoni funktsioone, välja arvatud helistamine.
Kui käivitate telefoni esimest korda, ilma et SIM-kaart oleks sisestatud, palutakse teil puudutada käsku Ühenda Wi-Fi
võrku (ja mitte Ühenda mobiilvõrku). Telefoni seadistamiseks järgige juhiseid. Kui teil juba on Google'i konto, puudutage
käsku Logi sisse ja sisestage oma kasutajanimi ja salasõna.
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12.1

Android Pay™ makseteenus

Android Pay makseteenus on väga mugav vahend mobiiliga maksmiseks. Saate lisada olemasoleva pangakaardi oma
Google'i kontole, kinnitades mõned üksikasjad, või lisada mõne uue teenusega liitunud panga kaardi. Maksmiseks
äratage lihtsalt oma telefon üles ja puudutage teenusega liitunud poode (rakendus ei pea olema käivitatud).
Android Pay makseteenuse avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

12.2

> Android Pay

.

AVG viirusetõrje

Viirusetõrje tarkvara on reaalaja rakendus, mis jälgib ja skannib teie seadet. Peidetud ohtude skannimiseks võite
puudutada käsku SKANNI NÜÜD.
AVG viirusetõrje avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

12.3

> Viirusetõrje

.

Varundus ja taaste

Varundusribal saate valida isikuandmete rakenduse, et kopeerida andmed mälukaartidele. Taasteribal valige fail, mida
soovite telefonis taastada.
Varunduse ja taaste avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

12.4

> Varundus ja taaste

Kalkulaatori abil saate teha lihtsaid aritmeetilisi tehteid või kasutada lisafunktsioone keerulisemate võrrandite
lahendamiseks.

12.5

> Kalkulaator

> Google Calendar

. Vaatamise ja seadistussuvandite kuvamiseks

Märkus. Kui kasutate kalendrit esimest korda, võite selle rakenduse kõikide funktsioonide kerimiseks nipsata ekraanil
vasakule. Ülevaate viimasel lehel (Gmaili sündmused) puudutage OK.

Kaamera

Kodaki kaamerarakendus on Ektra nutitelefoni jaoks unikaalne, pakkudes mitmesuguseid funktsioone DSLR-il
põhineva kasutajaliidesega, mis on tuttav ja mida on mugav kasutada nii fotode kui videote puhul.
Kodaki kaamera avamine
Rakenduse avamiseks tehke ühte järgmistest.
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Vajutage avaekraanil ikooni

Puudutage tagasiliikumise klahvi
(topeltvajutus) või avaekraani klahvi , et kaamera sulgeda.
Kaamera seadistamiseks klõpsake kaamera eelvaate ekraanil ülaosas asuvat ikooni. Puudutage ikooni , et muuta
suvandeid ning kaamera- ja videoseadistusi.
Käsitsirežiimis saate kerida täpsemaid funktsioone, et teha kohandusi pildistamise ajal ja näha muudatusi reaalajas.
Särituse, stseenirežiimi, valge tasakaalu, ISO, katikukiiruse ja nutika automaatrežiimi seadistuste kerimiseks kasutage
valikuketast. Kaameraseadistustest saata valida ka järgmist: näotuvastus, automaatne stseenituvastus, failivorming,
taimer, pildi suurus, eelvaate suurus, näoilustamise režiim.
Valige režiimirattaga Videorežiim ja videoseadistustes saate seadistada järgmisi funktsioone: müravähendamine, EIS,
mikrofon, helirežiim, video kvaliteet.
Salvestamiseks puudutage ikooni
, salvestamise lõpetamiseks puudutage seda uuesti. Pärast video salvestamist
puudutage video vaatamiseks viimasena jäädvustatud video pisipilti. Puudutage video esitamiseks.

12.7

Chrome™

Selle funktsiooniga saate käivitada brauseri, kui olete ühendatud andmeside- või Wi-Fi-võrku.

•

Puudutage avalehel ikooni Chrome

•

Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

12.8

.
> Chrome

.

Kell

Äratuse avamine
Mobiiltelefoni äratusfunktsiooni kasutamiseks puudutage ikooni

Google Calendar™

Rakenduse Google Calendar avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni
puudutage ikooni .

•

ja foto vaatamiseks puudutage viimasena jäädvustatud foto pisipilti.

Menüüst saate vaadata kuupäeva ja kellaaega või seadistada äratuse, stopperi, taimer või maailma kellaajad.

.

Rakendust Google Calendar saate kasutada ürituste, koosolekute ja kohtumiste loomiseks ja haldamiseks. Olenevalt
seadistustest sünkroonib telefoni kalender oma sisu automaatselt veebis või muudel seadmetel kasutatava kalendriga.

12.6

võite ka puudutada ikooni

Chrome'i avamine
Rakenduse avamiseks tehke ühte järgmistest.

.

Kalkulaator

Kalkulaatori avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

poolvajutus fokuseerimiseks ja täisvajutus pildistamiseks. Pildistamiseks

•	Tehke Kodaki kaamera katikunupule

.

Äratuse lisamine
1. Äratuse lisamiseks puudutage äratuste loendi ekraanil ikooni
2. Äratuse määramiseks toimige järgmiselt.

> Kell

.

.

•	Määrake tunnid ja minutid, valides vastava välja ja liigutades kursorit üles või alla. Kui soovitud 		
kellaaeg on määratud, puudutage OK.
• Sildi lisamiseks äratusele puudutage valikut Silt. Sisestage silt ja seejärel puudutage OK.
• Kordusrežiimi määramiseks puudutage valikut Korda. Puudutage ühte või mitut valikut.
• Helina määramiseks puudutage ikooni . Tehke valik ja seejärel puudutage OK.
• Kui soovite, et äratusega kaasneks vibreerimine, puudutage märkeruutu Vibreerimine.
Märkus. Vaikimisi aktiveeritakse äratus automaatselt.

12.9

Kontaktid

Kontaktide rakendusega saate salvestada ja hallata teavet, näiteks kontaktide telefoninumbreid ja aadresse. Kontaktide
kuvamise, importimise, eksportimise, gruppide, kontode, seadistuste funktsioonide haldamiseks puudutage ikooni .
Kui te pole ühtki kontakti veel lisanud, kuvatakse teade koos soovitustega, kuidas alustada kontaktide lisamist
mobiiltelefoni.
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Kontaktide avamine
> Kontaktid
. See käivitab vahekaardi KÕIK KONTAKTID.
Puudutage ikooni
Kõik teie kontaktid kuvatakse keritavas loendis tähestikulises järjekorras.

12.12 Failihaldur

Kontakti lisamine
1. Uue kontakti lisamiseks puudutage kontaktiloendis ikooni
.
2. Sisestage kontakti nimi ja seejärel täpsem teave, näiteks telefoninumber või aadress.
3. Kui olete lõpetanud, puudutage kontakti teabe salvestamiseks käsku Lisa uus kontakt

Failihalduri avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

Kontakti lisamine lemmikutesse
1. Puudutage kontakti, mida soovite lemmikutesse lisada.
2. Puudutage ikooni
vasakul üleval nurgas ja ikoon täidetakse seest ära

Oma failide paigutamiseks mälukaardi või Kodaki nutitelefoni kaustadesse saate kasutada failihaldurit.

.

.

Kontakti otsimine
1. Kontakti otsimiseks puudutage kontaktiloendis ikooni .
2. Sisestage otsitava kontakti nimi. Sisestamise ajal ilmuvad otsingukasti alla vastavate nimedega kontaktid.
Kontakti redigeerimine
Kontakti kohta salvestatud teavet saate alati muuta.
1. Puudutage kontaktiloendis kontakti, kelle andmeid soovite redigeerida.
2. Puudutage ikooni .
3.	Tehke kontakti teabes soovitud muudatused ja seejärel puudutage valikut Redigeeri kontakti. Kõigi kontakti teabes
tehtud muudatuste tühistamiseks vajutage tagasiliikumisnuppu .
Kontaktidega suhtlemine
Vahekaardilt KÕIK KONTAKTID või LEMMIKUD saate kiiresti helistada, saata tekst- (SMS) või multimeediumsõnumi (MMS)
kontakti vaiketelefoninumbrile. Samuti saate avada üksikasjad ja vaadata kõiki võimalusi selle kontaktiga suhtlemiseks.
Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas suhelda kontaktiga, kui olete kontaktiloendis.
Kontaktiga suhtlemine
1. Puudutage kontaktiloendis kontakti, kellega soovite suhelda.
2. Kontaktandmete ekraanilt on teil võimalik teha ühte järgmistest.
		
• Helistamiseks puudutage telefoninumbrit.
.
		
• Sõnumi saatmiseks puudutage ikooni

12.10 Allalaadimised

Allalaadimiste avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

> Allalaadimised

.

.

12.13 Gmail™
Gmail on Google'i veebipõhine meiliteenus. Telefoni algseadistamisel võite telefoni konfigureerida kasutama
olemasolevat Gmaili kontot või luua uue konto. Avades telefonis esimest korda Gmaili rakenduse, sünkroonitakse teie
sisendkast automaatselt olemaseoleva Gmaili kontoga.
Gmaili avamine
Puudutage ikooni

> Gmail

. Ilmub sisendkasti meililoend.

12.14 Google
Veebist otsimiseks saate kasutada Google'i otsingut. See on Chrome'i alternatiivne brauser.
Google'i rakenduse avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

> Google

.

12.15 Google Hangouts
Teiste inimestega lihtsasti suhtlemiseks, kiirsõnumite ja videokõnede saatmiseks saate kasutada Google Hangouts’i
sideplatvormi, kus võite ühte vestlusesse kaasata korraga kuni 10 inimest.
Rakenduse Google Hangouts avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

> Google Hangouts

.

12.16 Rakendus Super 8
Jäädvustage ja jagage vintage stiilis videoid ja lisage Kodak Ektra videosalvestuse rakendusega Super 8 teralisust,
vinjette ja muid retroefekte varem jäädvustatud videotele.
Rakenduse Super 8 avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

Kuvatakse allalaaditav sisu.

> Failihaldur

> Super 8

.

12.17 Google Keep™

12.11 Google Drive™

Google Keep on pilvepõhine märkmete tegemise rakendus, mis võimaldab teil kergesti luua artikleid, pilte ja häälmärkmeid
ning pääseda neile pilve kaudu ligi. Isiklikele märkmetele juurdepääsemiseks logige sisse oma Google'i kontole.

Google Drive on veebipõhine pilvesalvestusteenus. Logides sisse Google'i kontoga, saate te 15 GB vaba ruumi kõigi
oma fotode ja dokumentide salvestamiseks. Kui vajate rohkem ruumi, saate võtta enama salvestusruumiga paketi.

Rakenduse Google Keep avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

Google Drive'i avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

12.18 Google Maps™

> Google Drive

.

> Google Keep

.

Rakendus Google Maps pakub reaalajas navigeerimise, liiklus- ja transporditeabe värskendusi koos üksikasjaliku
asukohateabe ja allalaaditavate kaartidega.
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Asukoha lubamine
Enne kui avate kaardirakenduse oma asukoha leidmiseks või huvipakkuvate kohtade otsimiseks, tuleb lubada asukoht
ja määrata asukoharežiim.
1.
2.
3.
4.

> Seadistused
Puudutage ikooni
Puudutage valikut Asukoht.
Seadistage asukoht olekusse SEES.
Vastava suvandi valimiseks puudutage valikut Režiim.

Sõnumile vastamine
1. Puudutage sõnumite loendis tekst- või multimeediumsõnumi lõime, et see avada.
2. Sõnumi koostamiseks puudutage välja „Tippige tekstsõnum”.
3. Puudutage ikooni .

Märkus. Navigeerimisfunktsiooni kasutamiseks tuleb Režiimi funktsiooni seadistuseks määrata Väga täpne või
Ainult seade.
Rakenduse Google Maps avamine:
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

> Google Maps

.

12.19 Sõnumside
Sõnumside rakendus võimaldab teil vahetada tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediumsõnumeid (MMS) kõigiga, kelle
telefonid on võimelised SMS-e või MMS-e vastu võtma ja saatma.
Sõnumside avamine
Rakenduse avamiseks tehke ühte järgmistest.
• Vajutage avaekraanil ikooni
.
• Puudutage ikooni
> Sõnumside
.

OfficeSuite abil saate kergesti vaadata, redigeerida ja luua Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumente, teisendada neid
PDF-iks ja hallata oma faile funktsiooniderikka mobiilkontori lahendusega.
OfficeSuite avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

> OfficeSuite

.

12.21 Telefon
Helistamiseks on mitu võimalust. Numbri võib sisestada otse, valida kontaktiloendist, veebilehelt või telefoninumbrit
sisaldavast dokumendist. Kui teil on kõne pooleli, võite sissetulevatele kõnedele vastata või saata need kõneposti.
Samuti võite alustada konverentskõnet mitme osalejaga.

Tekstsõnumi koostamine ja saatmine
Avaneb aken, kus saate koostada uue sõnumi või avada poolelioleva sõnumi.
1.	Puudutage uue tekst- või multimeediumsõnumi koostamiseks ikooni
või puudutage olemasolevat sõnumilõime
selle avamiseks.
2.	Sisestage telefoninumber väljale „Tippige nimi või telefoninumber” või puudutage ikooni , et valida telefoninumber
kontaktide loendist. Telefoninumbri sisestamisel kuvatakse neile vastavad kontaktid. Võite puudutada soovitatud
adressaati või jätkata telefoninumbri sisestamist.
3. Sõnumi sisestamiseks puudutage välja „Tippige tekstsõnum”.
	Kui vajutate sõnumi koostamise ajal tagasiliikumisnuppu, salvestatakse sõnum mustandina sõnumite loendisse.
Puudutades sõnumit, saate jätkata selle koostamist.
4. Kui olete lõpetanud, puudutage ikooni .
Märkus. Vastused ilmuvad aknasse. Uute sõnumite vastuvõtmisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.
Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine
1. Puudutage sõnumside ekraanil ikooni
.
2.	Sisestage telefoninumber väljale „Tippige nimi või number” või puudutage ikooni
kontaktide loendist.
3. Sõnumi sisestamiseks puudutage välja „Tippige tekstsõnum”.
4. Sõnumi teema lisamiseks puudutage ikooni > Lisa teema.
5.	Sisestage teema.
Teie mobiiltelefon on nüüd multimeediumsõnumi režiimis.
6. Puudutage ikooni
ja valige sõnumile lisatava meediumfaili tüüp.
7. Kui olete lõpetanud, puudutage ikooni .

Sõnumi seadistuste kohandamine
Puudutage sõnumite loendis ikooni , et valida kõikide vestluste kustutamise, seadistuste või seadistatavate
sõnumite vahel.

12.20 OfficeSuite

Märkus. Rakenduse esmakordsel avamisel kuvatakse tervitusekraan. Jätkamiseks ja algseadistuste konfigureerimiseks
ekraanil kuvatavate juhiste järgimiseks puudutage valikut NÕUSTU JA JÄTKA.
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Multimeediumsõnumi avamine ja vaatamine
1. Puudutage sõnumite loendis sõnumilõime, et see avada.
2. Multimeediumsõnumi vaatamiseks puudutage seda.
3. Libistage sõrmega üles või alla, et vaadata eelmist või järgmist slaidi.

Märkus. Uurige võrguoperaatorilt, kas teie pakett toetab konverentskõnesid ja mitu osalejat on võimalik lisada.
Helistamiseks võite kasutada telefonirakendust või valida numbri lemmikutest , kõnelogist
või kontaktidest
.
Kui teil on kõne pooleli, saate naasta avaekraanile ja kasutada teisi funktsioone, vajutades avaekraani klahvi.
Helistamisekraanile tagasipöördumiseks lohistage teavitusriba alla ja puudutage valikut Praegune kõne.
Helistamine numbrilaua abil
1. Vajutage avaekraanil ikooni
. Seejärel puudutage numbrilaua avamiseks ikooni
.
Märkus. Helistamisrakenduse saate avada ka, vajutades ikooni > Telefon .
2. Telefoninumbri sisestamiseks puudutage vastavaid numbriklahve.
	Näpunäide. Teie mobiiltelefon toetab SmartDiali funktsiooni. See tähendab, et kui puudutate numbrilaual numbreid,
teeb telefon teie kontaktide seas automaatselt otsingu ja kuvab sarnased tulemused täpsuse järjekorras.
Klaviatuuri sulgemisel näete rohkem võimalikke vasteid.
3. Pärast numbri sisestamist või kontakti valimist puudutage ikooni
.
Helistamine lemmikute alt
Puudutage ikoone
> Telefon

, et valida telefoninumber

> Lemmikud

. Helistamiseks puudutage kontakti.

Helistamine kõnelogist
1.	Puudutage ikoone
> Telefon
> Kõnelogi . Avaneb viimaste kõnede loend. Kui te soovitud kontakti ei leia,
puudutage terve kõneajaloo kuvamiseks käsku Vaata.
2. Valige loendist kontakt ja helistamiseks puudutage käsku Helista tagasi.
Kontaktide alt helistamine
1. Puudutage ikoone
> Telefon
> Kontaktid
.
Märkus. Kontaktiderakenduse saate avada ka, vajutades ikooni > Kontaktid

.
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2. Puudutage loendis kontakti, kellele soovite helistada.
3. Kontaktile helistamiseks puudutage telefoninumbrit.

• 	
Muudatuse kinnitamiseks vajutage ikooni
. Kui olete kõik muutused ära teinud, valige SALVESTA ja lisage
redigeeritud pilt galeriisse või ikoon , et pilti jagada.

12.22 Google Photos™

Fotode jagamine sotsiaalmeedias
• 	Puudutage ikooni , et jagada fotosid Facebookis, Twitteris ja Instagramis. Valiku suurendamiseks laadige alla teisi
sotsiaalmeediarakendusi.

Vaadake kõiki oma pilte ja videoid ja salvestage need ühte kohta.
Rakenduse Google Photos avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

12.23 Google Play filmid
> Google Photos

.

Pildi vaatamine
1.	Puudutage pilti, et vaadata seda täisekraanirežiimis. Kui vaatate pilti täisekraanirežiimis, libistage eelmise või järgmise
pildi vaatamiseks sõrmega vasakule või paremale.
2.	Pildil suumimiseks liigutage ekraanil kahte sõrme teineteisest eemale kohas, mida soovite suumida. Suumirežiimis
nipsake sõrmega üles või alla, vasakule või paremale.

Voogesitage ja laadige alla filme ja teleseriaale, et neid oma seadmel vaadata.
Google Play filmirakenduse avamine:
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni
kuvatavaid juhiseid.

> Google Play filmid

. Filmide ostmiseks järgige ekraanil

12.24 Google Play muusika

Video vaatamine
Puudutage videot selle esitamiseks.

Saate kopeerida muusikafaile arvutist microSD-kaardile või osta muusikat Google Play poest, et seda oma
mobiiltelefoniga kuulata.

Fotode redigeerimine ja jagamine
Fotosid sirvides on võimalikud järgmised valikud.
• Jagamine: puudutades ikooni , saate jagada fotosid seadmes olevate eri rakenduste kaudu.
• Redigeerimine: puudutades ikooni , saate kasutada arvukaid võimalusi fotode redigeerimiseks.
• Teave: puudutage ikooni
fotode üksikasjade vaatamiseks.
• Kustutamine: puudutage ikooni , et kustutada fotod, mida te enam ei vaja.

Google Play muusikarakenduse avamine
> Google Play muusika
. Puudutage laulu, mida soovite esitada.
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni
Näpunäide. Kui soovite muusika kuulamise ajal kasutada mõnda teist rakendust, vajutage tagasiliikumisnuppu
Muusika mängib edasi. Muusika juhtelementide juurde naasmiseks avage teavituspaneel ja puudutage laulu.

12.22.1

Google Play poe kaudu pääsete otse Google'i Androidi rakenduste ja mängudeni, mida saate telefoni alla laadida ja
installida.

Galeriirakendus

Vaadake, jagage ja redigeerige oma fotosid galeriirakenduses, kasutades ja nautides Ektra telefoni kõiki võimalusi.
Valige album/kaust ja esitage selle sisu slaidiseansina või valige üksused, mida soovite teiste rakendustega jagada.
Fotode avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni
> Galerii
või avage galerii otse kaamerarakendusest, puudutades
viimast fotot vasakus ülanurgas, ning valige galerii. Galeriirakendus liigitab pildid ja videod salvestuskoha järgi ja
salvestab need failid kaustadesse. Puudutage kausta, et vaadata selles olevaid pilte või videoid.
Pildi vaatamine
1.	Puudutage pilti, et vaadata seda täisekraanirežiimis. Kui vaatate pilti täisekraanirežiimis, libistage eelmise või järgmise
pildi vaatamiseks sõrmega vasakule või paremale.
2.	Pildil suumimiseks liigutage ekraanil kahte sõrme teineteisest eemale kohas, mida soovite suumida. Suumirežiimis
nipsake sõrmega üles või alla, vasakule või paremale.
3. Teave: puudutage ikooni
fotode üksikasjade vaatamiseks.
4. Kustutamine: puudutage ikooni , et kustutada fotod, mida te enam ei vaja.
Video vaatamine
Puudutage galeriis videot, et esitada viimane salvestus.
Järelproduktsiooni lisamine fotodele Snapseedi abil
Kasutage Ektra nutitelefoni sisseehitatud Snapseedi redaktorit, et järelproduktsiooni etapis oma fotosid töödelda
ja muuta.
• Valige rakendus Snapseed avaekraanilt või puudutage kaamerarakenduses viimast fotot ja valige ikoon 		
Snapseed
, et avada redigeerimispakett.
• Puudutage ikooni
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ja valige tööriist, mida teil on pildi kohandamiseks vaja.

.

12.25 Google Play™ pood

Google Play poe avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

> Google Play pood

.

Kui avate Google Play poe esimest korda, kuvatakse ülevaate aken. Jätkamiseks puudutage valikut Alustamine.

12.26 Seadistused
12.26.1

Wi-Fi

Wi-Fi võimaldab teile traadita juurdepääsu lairiba internetiühendusele. Wi-Fi kasutamiseks mobiiltelefonis vajate
juurdepääsu traadita ühenduse pääsupunktidele (tugijaamadele). Wi-Fi-signaali teele jäävad takistused võivad signaali
nõrgendada.
Wi-Fi sisselülitamine
1. Puudutage ikooni
> Seadistused
.
2. Jaotises Traadita ühendus ja võrgud valige Wi-Fi ja seadistage selle olek sisselülitatud asendisse.
Ühenduse loomine traadita võrguga
1. Kui Wi-Fi on sisse lülitatud, puudutage valikut Wi-Fi.
2. Kuvatakse tuvastatud Wi-Fi-võrkude loend. Ühenduse loomiseks puudutage mõnda Wi-Fi-võrku.
3.	Kui valite avatud võrgu, ühendatakse teid võrku automaatselt. Kui valite turvatud võrgu ja loote sellega ühendust
esimest korda, sisestage parool ning seejärel puudutage käsku Ühenda.
Märkus. Kui loote ühenduse turvalise traadita võrguga, mida olete varem kasutanud, ei paluta teil enam parooli
sisestada, välja arvatud juhul, kui lähtestate mobiiltelefoni vaikesätetele.
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12.26.2

12.26.10

Bluetooth®

Teie mobiiltelefonil on Bluetooth, mis võimaldab luua traadita ühenduse teiste Bluetooth-seadmetega ning jagada
sõpradega faile, rääkida käed-vabalt Bluetoothi peakomplekti abil või edastada fotosid telefonist arvutisse.
Bluetoothi kasutamisel võite olla teistest Bluetooth-seadmetest kuni 10 meetri kaugusel. Arvestage sellega, et teised
elektroonikaseadmed, seinad või muud takistused võivad Bluetooth-ühendust häirida.
Bluetoothi sisselülitamine
1. Puudutage ikooni
> Seadistused
.
2. Jaotises Traadita ühendus ja võrgud valige Bluetooth ja seadistage selle olek sisselülitatud asendisse.
Kui Bluetooth on sisse lülitatud, ilmub teavitusribale Bluetoothi ikoon.

12.26.3

Andmekasutuse vaatamiseks puudutage jaotises Traadita ühendus ja võrgud valikut Andmekasutus.
Märkus. Mobiiltelefon kuvab telefoni poolt arvutatud andmeliikluse, mis võib erineda võrguoperaatori arvutustest ja
mida tuleb kasutada ainult võrdlusalusena.
Märkus. Andmesideteenuste kasutamisega, eriti rändluse ajal, võivad kaasneda märkimisväärsed lisakulud. Teavet
andmerändluse tasude kohta küsige võrguteenuse pakkujalt.

12.26.4

Rohkem seadistusi

Jaotises Traadita ühendus ja võrgud puudutage valikut Rohkem seadistusi, et seadistada lennurežiimi, NFC-d, ühenduse
jagamist ja kaasakantavat pääsupunkti, VPN-i, mobiilivõrke.

12.26.5

Kuvatakse rakenduste poolt kasutatav mälu.

12.26.11

12.26.12

Puuduta ja maksa

Puudutage ekraanil seadet, mille kaudu makse sooritatakse.

Asukoht

Lülitage seadistustes sisse Google’i asukohateenus, mida kasutakse koos teiste globaalsel satelliitpositsioneerimissüsteemil (GPS) põhinevate rakendustega, sh Google Maps’iga.

12.26.14

Turvalisus

Puudutades jaotises Isiklik valikut Turvalisus, saate määrata oma eelistatud seadistuse järgmistele turvaselementidele:
ekraanilukk, mustri nähtavaks tegemine, automaatlukustus, toitenupu kiirlukustus, lukustusekraani sõnum, Smart
Lock, telefoni krüptimine, SIM-kaardi luku paigaldamine, paroolide nähtavaks tegemine, seadme administraatorid,
automaatne tehasesätetele lähtestamine, tundmatud allikad, mobiili varguskaitse, salvestusruumi tüüp, usaldusväärsed
mandaadid, SD-kaardilt installimine, mandaatide kustutamine, usaldusväärsed agendid, ekraanikuva kinnitamine,
kasutusandmetele juurdepääsuga rakendused.

12.26.15

Kuva

Kasutajad

Saate seadistada mitmeid kasutajaprofiile. Kui lisate uue kasutaja, peab see isik seadistama oma profiilieelistused ise.
Iga kasutaja saab kõigi teiste kasutajate rakendusi värskendada.

12.26.13

Andmekasutus

Mälu

Kontod

Uue konto seadistamiseks puudutage jaotises Isiklik valikut Konto.
Puudutades jaotises Seade valikut Kuva, saate seadistada ClearMotion™-i ja MiraVision™-i sätteid, heledust, kohanduvat
heledust, taustapilti, unerežiimi, Daydream-funktsiooni ja kirja suurust.

12.26.16

12.26.6

Puudutades jaotises Isiklik valikut Google, saate hallata järgmiste üksuste seadistusi: lähedalasuvad avastused, Google'i
fotode varundamine, asukoht, reklaam, Search & Now, turvalisus, ja lähedalasuva seadme häälestamine.

Heli ja teavitus

Teie mobiiltelefoni on eelinstallitud mitmesuguseid heli ja teavituse suvandid. Soovitud heliprofiilide aktiveerimiseks
ja kohandamiseks valige eelmääratletud profiilide jaotisest erinevaid stseenirežiime, nagu Üldine, Hääletu, Koosolek,
Õues. Jaotises Teavitused ja muud saate valida suvandite Teavitus, Mitte segada, Juurdepääs mitte-segada sättele või
Heli parandamine vahel.

12.26.7

Rakendused

Installitud rakenduste vaatamiseks puudutage avaekraanil ikooni > Seadistused
Seadistuste ekraanil puudutage valikut Rakendused.

12.26.8

.

Salvestusruum ja USB

12.26.17

Google

Keel ja sisestamine

Puudutades jaotises Isiklik valikut Keeled ja sisestamine, saate hallata järgmiste üksuste seadistusi: keel, õigekirjakontroll,
isiklik sõnastik, praegune klaviatuur, Google'i klaviatuuri, Google häältrükkimine, tekst kõneks väljund, hääljuhtimine,
kursori kiirus.

12.26.18

Varundamine ja lähtestamine

Puudutage jaotises Isiklik valikut Varundamine ja lähtestamine, et hallata järgmiste üksuste seadistusi: minu andmete
varundamine, konto varundamine, automaatne taastamine, võrguseadistuste lähtestamine, DRM-i lähtestamine,
tehaseseadetele lähtestamine.

Puudutades jaotises Seade valikut Salvestusruum ja USB, saate näha teavet SD-kaardi või telefoni salvestusruumi kohta.

12.26.19

12.26.9

Telefoni esmakordsel käivitamisel küsitakse, kas soovite värskendada kellaaega ja kuupäeva võrgust saadud aja alusel
automaatselt.

Aku

Puudutades jaotises Seade valikut Aku, saate kuvada aku kasutuse. Saate valida, kas lülitate aruka energiasäästu
ooterežiimi sisse või välja.
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Kuupäev ja kellaaeg

Märkus. Kui kasutatakse automaatselt võrgust saadud aega, siis ei saa te kuupäeva, kellaaega ega ajavööndit ise
määrata. Kuupäeva ja kellaaja käsitsi seadistamine
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1. Puudutage seadistuste ekraanil valikut Süsteem > Kuupäev ja kellaaeg.
2. Keelake automaatse kuupäeva ja kellaaja võimalus.
3. Keelake automaatse kuupäeva ja ajavööndi võimalus.
4.	Puudutage valikut Kuupäeva määramine. Kuupäeva määramise ekraanil puudutage soovitud kuupäeva ja kui olete
seadistamise lõpetanud, valige OK.
5.	Puudutage valikut Kellaaja määramine. Kellaaja määramise ekraanil puudutage tundide või minutite välja ja kerige
kellaaja määramise kursorit üles või alla. Kui olete seadistamise lõpetanud, valige OK.
6.	Puudutage käsku Vali ajavöönd ja seejärel valige loendist soovitud ajavöönd. Kui soovite näha rohkem ajavööndeid,
kerige loendit allapoole.
7.	
Lubage või keelake 24-tunnise vormingu funktsioon, kui soovite lülituda 24-tunniselt vormingult 12-tunnisele
vormingule või vastupidi.

12.26.20

Sisse- ja väljalülitamise ajastamine

Jaotises Süsteem puudutage valikut Sisse- ja väljalülitamise ajastamine, et seadistada automaatselt sisse- ja
väljalülitamise kellaaeg ja kordusrežiim.

12.26.21

Hõlbustus

Puudutage jaotises Süsteem valikut Hõlbustus, et hallata järgmiste üksuste seadistusi: TalkBack, lüliti juurdepääs,
pealdised, suurendusliigutused, suur kiri, kõrge kontrastsusega kiri, kõne lõpetamine toitenupu abil, automaatne
ekraani pööramine, paroolide ettelugemine, hõlbustusfunktsioonide otsetee, tekst-kõneks väljund, pika puudutuse
viivitus, värvide ümberpööramine, värviparandus.

12.26.22

Printimine

Juhtmevaba printeriga ühendamiseks installige vajalikud teenused.

12.26.23

Printimisrakendus

Fotode printimiseks otse telefonist valige printimisrakendus
. Valige fotod, mille soovite välja printida,
ja kättetoimetamise viis ning kvaliteetsele Kodaki fotopaberile prinditud fotod toimetatakse teile otse koju või
kohalikku poodi.

12.26.24

Telefoni teave

Kuvab teabe teie telefoni kohta.
E-märgise vaatamine
Mobiiltelefonile kohalduvate õigusaktide vaatamiseks tehke järgmist.
1. Puudutage ikooni > Seadistused
.
2. Seadistuste ekraanil puudutage jaotist Telefoni teave > Õigusteave.

12.27 Fotogalerii
Fotogalerii rakendusega saate automaatselt otsida telefoni või SD-kaardile salvestatud pilte ja videoid. Valige album/
kaust ja esitage selle sisu slaidiseansina või valige üksused, mida soovite teiste rakendustega jagada.
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni
> Fotogalerii
. Galeriirakendus liigitab pildid ja videod salvestuskoha
järgi ja salvestab need failid kaustadesse. Puudutage kausta, et vaadata selles olevaid pilte või videoid.

12.28 Snapseed™
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni
> Snapseed
. Snapseed on professionaalne ja täielik fotoredaktor, mis
võimaldab teil muuta iga pildi põnevaks ja dramaatiliseks. Kasutage rakendust piltide redigeerimiseks või korrigeerimiseks
või laia valiku efektide ja paranduste rakendamiseks.

12.29 Helisalvesti
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni
> Helisalvesti
. Saate salvestada häälmemosid. Salvestamise
alustamiseks puudutage nuppu , salvestamise peatamiseks nuppu ja salvestamise lõpetamiseks nuppu . Kui
salvestamine on lõpetatud, saate salvestise salvestada, vajutades SALVESTA. Salvestiste loendi vaatamiseks puudutage
ikooni ; saate valida esitamiseks ühe salvestusfaili, puudutades seda.

12.30 YouTube™
YouTube on Google'i tasuta veebipõhine video voogesitamise teenus videote vaatamiseks, otsimiseks ja üleslaadimiseks.
YouTube'i avamine
Rakenduse avamiseks puudutage ikooni

> YouTube

.

13. LISA
13.1

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

See osa sisaldab olulisi juhiseid seadme kasutamiseks. Samuti sisaldab see teavet seadme ohutu kasutamise kohta.
Lugege see teave enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
Veekindel korpus
Veekindluse tagamiseks peavad USB- ja kõrvaklapipesa katted olema kindlalt suletud ning tagumine kate korralikult
paigas ja lukustatud.
Elektroonikaseadmete lähedus
Kui seadme kasutamine põhjustab ohtliku olukorra või häirib elektroonikaseadmete tööd, lülitage seade välja.
Meditsiiniseadmete lähedus
Järgige haiglates ja tervishoiuasutustes kehtestatud eeskirju. Kui seadme kasutamine on keelatud, siis ärge seda
kasutage.
Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida seadet südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et see ei saaks
häirida südamestimulaatori tööd. Kui teil on südamestimulaator, siis hoidke seadet teisel kehapoolel ja ärge kandke
seda rinnataskus.
Plahvatusohtlik keskkond
Lülitage seade välja, kui viibite piirkonnas, mis võib olla plahvatusohtlik, ning järgige kõiki märke ja juhiseid. Potentsiaalselt
plahvatusohtlikeks loetakse selliseid piirkondi, kus üldjuhul on soovitatav sõiduki mootor välja lülitada. Sädemete
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tekkimisel sellises piirkonnas võib tagajärjeks olla plahvatus või tulekahju. Ärge lülitage seadet sisse bensiinijaamas jm
kütusetanklates. Järgige raadiovõrguseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates, lao- ja kaubaveoterritooriumil
ning kemikaalitehastes.

Aku elektrolüüdi lekkimise korral vältige selle sattumist nahale ja silma. Elektrolüüdi sattumisel nahale või silma peske
silmi viivitamata puhta veega ja pidage nõu arstiga. Kui aku on deformeerunud, värvi muutnud või laadimise ajal
liialt kuumeneb, katkestage kohe seadme kasutamine.

Enne seadme kasutamist veenduge, et te ei viibi potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, mis on sageli, kuid mitte
alati, selgelt tähistatud. Sellisteks kohtadeks on näiteks laevateki alune, kemikaalide teisaldamis- või ladustamisrajatised
ning piirkonnad, kus õhus leidub kemikaale või osakesi (nt heina, tolmu või metallipulbrit). Küsige veeldatud naftagaasil
(näiteks propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõiduki läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Kui toitejuhe on kahjustatud (näiteks katki või vigastatud isolatsioonikihiga) või pistik logiseb, lõpetage kohe juhtme
kasutamine.

Liiklusohutus
Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju. Kui kasutate seadet sõidukiroolis, siis tuleb lisaks järgida
alljärgnevaid juhiseid.
Keskenduge juhtimisele. Teie esmane ülesanne on liigelda ohutult.
Ärge rääkige seadmega sõiduki juhtimise ajal. Kasutage vabakäetarvikuid.
Kui teil on vaja helistada või kõnele vastata, parkige sõiduk enne seadme kasutamist teepeenrale.
Raadiosageduslikud signaalid võivad mõjutada mootorsõidukite elektroonikasüsteeme. Lisateavet küsige sõiduki tootjalt.
Seadet ei tohi asetada mootorsõidukis turvapadja kohale ega turvapadja avanemispiirkonda.
Ärge kasutage seadet lennukiga sõites. Lülitage seade välja, kui lennuki meeskond teil seda teha palub.
Töökeskkond
• Ärge kasutage ega laadige seadet tolmuses, niiskes ja määrdunud kohas või magnetvälja piirkonnas.
•	Seadme kasutamisel kõrva ääres või kehast 0,5 cm kaugusel vastab see raadiosagedusega seotud nõuetele.
• Veenduge, et seadme tarvikud, näiteks vutlar ja ümbris, ei sisalda metalldetaile.
• Kui väljas on äikesetorm, ärge kasutage seadet laadimise ajal, et vältida välgulöögiga seotud ohte.
•	Ärge puudutage kõne ajal antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ja suurendab elektritarbimist. Selle
tulemusena väheneb kõne- ja ooteaeg.
•	Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju ning ärge rikkuge kaasinimeste eraelu puutumatust ja
seadusega kehtestatud õigusi.
•	Temperatuur seadme laadimiskohas peab jääma vahemikku 0 °C kuni 40 °C. Temperatuur akutoitel töötava seadme
kasutuskohas peab jääma vahemikku –10 °C kuni 45°C.
Kuulmiskahjustuste vältimine
Kõrvaklappidest valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Et vähendada kuulmiskahjustuste ohtu, kuulake
kõrvaklappidest heli paraja ja ohutu tugevusega.
Laste turvalisus
Järgige kõiki lastega ohutusega seotud ettevaatusabinõusid. Mängimine seadme või selle tarvikutega, mis sisaldavad
eemaldatavaid osi, on lastele ohtlik, sest võib lõppeda lämbumisega. Hoidke seadet ja selle tarvikuid väikelastele
kättesaamatus kohas.

13.2

Laadija väljund-nimivool: 5 V 2 A alalisvool.
ETTEVAATUST! AKU ASENDAMISEL VALET TÜÜPI AKUGA ESINEB PLAHVATUSOHT. KÕRVALDAGE KASUTATUD
AKUD VASTAVALT EESKIRJADELE. Käitlemine on lubatud ainult volitatud keskustes, kes kõrvaldavad aku kooskõlas
elektri-ja elektroonikaseadmete direktiiviga.

13.3

Aku ja laadija
Kui laadija pole kasutusel, eemaldage see vooluvõrgust ja seadme küljest. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi,
kuid ajapikku aku siiski väsib. Kasutage laadijale märgitud näitajatele vastavat vahelduvvooluallikat. Vale elektripinge
tagajärjeks võib olla tulekahju või laadija rike.

Puhastamine ja hooldamine

•	
Kuna laadija ei ole veekindel, siis hoidke seda kuivas ja kaitske vee ja auru eest. Ärge puudutage laadijat
märgade kätega.
• Ärge asetage seadet ja laadijat kohta, kus need võivad kahjustada saada.
•	Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid, nt magnetkaarte. Seadmest lähtuv kiirgus võib neile
salvestatud teave kustuda.
•	Ärge jätke seadet ja laadijat väga kõrge või madala temperatuuri kätte. Temperatuuril alla 0 °C on aku talitlus häiritud.
• Ärge asetage kuulari lähedusse teravaid metallesemeid (nt nõelu).
• Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage see välja ja eemaldage laadija küljest.
•	Ärge kasutage seadme ja laadija puhastamiseks puhastusvahendeid, pulbreid ega muid kemikaale (nt alkoholi või
benseeni). Seadet võib puhastada pehme antistaatilise lapiga.
•	Ärge võtke seadet ega tarvikuid osadeks lahti. Kui seadet või tarvikutuid on muudetud, kaotab seadme või tarviku
garantii kehtivuse ja tootja ei ole kohustatud kahju hüvitama.
•	Kui seadme ekraan on purunenud, ärge puudutage purunenud tükke ega üritage neid eemaldada. Sellisel juhul
lõpetage kohe seadme kasutamine ning võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

13.4

Tarvikud

Kasutage ainult akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille seadme tootja on selle mudeliga kasutamiseks heaks kiitnud. Muud
tüüpi laadija või tarviku kasutamine võib olla ohtlik, vastuolus kohalike eeskirjade või seadustega ning muuta seadme
garantii kehtetuks. Heakskiidetud akude, laadijate ja tarvikute saadavust oma piirkonnas uurige edasimüüjalt.
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• Ärge visake seadet tulle, kuna see võib plahvatada. Ka akud võivad viga saades plahvatada.
•	
Ärge muutke seadme konstruktsiooni ega komponente, ärge sisestage seadmesse võõrkehi, vältige seadme
sattumist vette vm vedelikesse või nendega kokkupuudet, kaitske seadet tule-, plahvatus- ja muude ohtude eest.
•	Vältige seadme mahapillamist. Kui seade on maha kukkunud (eriti kõvale pinnale) ja on alust arvata, et see on viga
saanud, viige see ülevaatamiseks kvalifitseeritud teeninduskeskusesse.
• Vale kasutamise tagajärjeks võib olla tulekahju, plahvatus või muu oht.
• Kõrvaldage kasutatud seadmed viivitamata vastavalt kohalikele eeskirjadele.
• Seadet tohib ühendada ainult toodetega, millel on USB-IF logo või mis on läbinud USB-IF vastavusprogrammi.

Kuulmiskahjustuste vältimine
Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikalt suuri helitugevusi.

13.5

Vastavus EÜ SAR-i nõuetele

Seade vastab ELi normidele, mis käsitlevad üldsuse elektromagnetväljadega kokkupuute piiramist tervisekaitse
eesmärgil.
Need piirangud moodustavad osa laiaulatuslikest soovitustest üldsuse kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötanud ja
üle vaadanud sõltumatud teadusorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringute regulaarsele ja põhjalikule läbivaatamisele.
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Euroopa Nõukogu soovituslikku piirmäära mobiilsideseadmete puhul väljendatakse erineeldumismäärana (SAR). SAR-i
piirmäär on keskmiselt 2,0 W/kg organismi kudede iga 10 g kohta. See vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise
rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.
Seadet on testitud keha läheduses kasutamise suhtes ja see on tunnistatud vastavaks ICNIRP kiirgusdoosi suunistele
ning Euroopa standarditele EN 62311 ja EN 62209-2 kasutamisel koos spetsiaalsete tarvikutega. Muude, metalli
sisaldavate tarvikute kasutamisel ei pruugi olla tagatud vastavus ICNIRP kiirgusdoosi suunistele.
SAR-i mõõtmise ajal hoitakse seadet kehast 0,5 cm kaugusel ja samal ajal kasutatakse edastamiseks mobiilseadme
lubatud suurimat väljundvõimsuse taset kõigil sagedusaladel.
Seade peab olema kehast 0,5 cm kaugusel.

Täpsemat teavet seadme või akude taasringlussevõtmise kohta küsige kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete
käitlemise teenuste pakkujalt või seadme müünud kauplusest.
Seadme kasutuselt kõrvaldamist reguleerib Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiiv.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja akud tuleb hoida muudest jäätmetest lahus, et vähendada neis sisalduda
võivate ohtlike ainete potentsiaalset keskkonnamõju inimeste tervisele.

Ohtlike ainete vähendamine
Seade vastab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale REACH-määrusele (Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1907/2006/EÜ) ja ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale RoHS-direktiivile
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL).

Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud SAR-i väärtused on järgmised.
Pea SAR: 0,534 W/kg
Keha SAR: 1,510 W/kg

Vastavusdeklaratsioon

13.6

Käesolevaga deklareerib Bullitt Mobile Ltd., et Ektra raadioseade on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi
vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebis järgmisel aadressil:
www.kodakphones.com/support.

Sagedus ja võimsus

Sagedus

Võimsus

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 2,4 G

15,28 dBm

WI-FI 5 G

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

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA/m

13.7

Õiguslik seisund
Android, Google, Google Play, Google Play logo ja muud märgised on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

ELi vastavusdeklaratsioon

Sagedusvahemikus 5150 kuni 5350 MHz võib seda seadet kasutada ainult sisetingimustes.
Piirangud kehtivad järgmistes riikides:
Belgia (BE), Bulgaaria (BG), Tšehhi Vabariik (CZ), Taani (DK), Saksamaa (DE), Eesti (EE), Iirimaa (IE), Kreeka (EL), Hispaania
(ES), Prantsusmaa (FR), Horvaatia (HR), Itaalia (IT), Küpros (CY), Läti (LV), Leedu (LT), Luksemburg (LU), Ungari (HU), Malta
(MT), Madalmaad (NL), Austria (AT), Poola (PL), Portugal (PT), Rumeenia (RO), Sloveenia (SI), Slovakkia (SK), Soome (FI),
Rootsi (SE), Ühendkuningriik (UK), Šveits (CH), Norra (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) ja Türgi (TR).

Teave kasutuselt kõrvaldamise ja taasringlussevõtu kohta
See tähis seadmel (ja komplekti kuuluvatel akudel) tähendab, et neid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.
Ärge visake seadet ega akusid sorteerimata olmejäätmete hulka. Pärast kasutusea lõppu tuleb seade (ja akud)
viia taasringlussevõtmiseks või nõuetekohaseks utiliseerimiseks sertifitseeritud kogumispunkti.
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Vastavusdeklaratsioon

Tootja:
Nimi: Bullitt Group
Aadress: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Ühendkuningriik
Raadioseade:
Mudel: EKTRA
Kirjeldus: nutitelefon
Turundusnimi: KODAK EKTRA nutitelefon
Raadioga seotud tarkvara versioon: LTE_S0105121. 1
Kaasas olevad tarvikud ja osad: adpater, USB-kaabel, kuular
Meie, Bullitt Group, kinnitame enda ainuvastutusel, et alljärgnev toode vastab järgmistele asjaomastele Euroopa Liidu
ühtlustatud õigusaktidele:
R&TTE direktiiv (2014/53/EL), RoHS-direktiiv (2011/65/EL).
Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud standardeid ja/või muid asjakohaseid standardeid:
1. Tervis ja ohutus (R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a)
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. Elektromagnetiline ühilduvus (R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b)
Eelnõu ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, eelnõu ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Eelnõu ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Komisjoni eelnõu ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 klass B, EN 55032:2015 klass B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 klass A, EN 61000-3-3:2013
3. Raadiosagedusspektri kasutamine (R&TTE direktiivi artikli 3 lõige 2)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Eelnõu ETSI EN 300 440 V2.1.0
Eelnõu ETSI EN 300 330 V2.1.0
Lõplik eelnõu ETSI EN 300 328 V2.1.0
Komisjoni eelnõu ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Komisjoni eelnõu ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. RoHS-direktiiv (2011/65/EL)
EN 50581:2012
Teavitatud asutus (nimi: CETECOM ICT SERVICES GMBH, ID: 0682) teostas vastavushindamise kooskõlas R&TTE
direktiivi III lisaga ja väljastas EÜ tüübihindamistõendi (nr T817663D-01-TEC).
Allkirjastatud järgmise ettevõtte nimel: Bullitt Group
koht: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Ühendkuningriik, kuupäev: 2. november 2016
nimi: Wayne Huang, ametikoht: ODM Management, direktor, allkiri:

Tellija ja turustaja Bullitt Mobile Ltd ettevõtte Eastman Kodak Company litsentsi alusel.
Kodaki ja Ektra kaubamärke, Kodaki logo ja tootekujundust kasutatakse Eastman Kodak Company litsentsi alusel.
Valmistatud Hiinas.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Tootja kontaktandmed: Bullitt Mobile Ltd.: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR
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