KODAK EKTRA Smartphone
käyttäjän käsikirja
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Lue tämä ennen kuin jatkat
TURVAOHJEET
Lue turvaohjeet tarkasti, jotta varmistat käyttäväsi matkapuhelinta oikein.
•

Älä lyö, heitä, pudota, murskaa, taivuta tai lävistä matkapuhelintasi.

•	Vältä matkapuhelimen käyttöä kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa. Estä matkapuhelimesi tahallinen
liottaminen tai peseminen nesteessä.
•	
Älä käynnistä matkapuhelinta, kun puhelinten käyttö on kielletty tai kun puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä
tai vaaratilanteen.
•

Älä käytä matkapuhelinta autoa ajaessasi.

•	
Noudata ohjeita ja määräyksiä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Sammuta matkapuhelin lääketieteellisten
laitteiden lähellä.
•

Sammuta matkapuhelimesi lentokoneessa. Puhelin voi aiheuttaa häiriötä lentokoneen ohjauslaitteisiin.

•	
Sammuta matkapuhelimesi elektronisten korkeatarkkuuslaitteiden lähellä. Puhelin voi vaikuttaa näiden
laitteiden toimintaan.
•

Älä yritä purkaa matkapuhelinta tai sen tarvikkeita. Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa tai korjata puhelimen.

•

Älä sijoita matkapuhelinta tai sen tarvikkeita säiliöihin, joissa on voimakas sähkömagneettinen kenttä.

•	
Älä sijoita magneettista tallennusvälineitä matkapuhelimesi lähelle. Puhelimen säteily voi poistaa niille
tallennetut tiedot.
•	Älä laita matkapuhelintasi paikkaan, jonka lämpötila on korkea, äläkä käytä sitä paikassa, jossa on herkästi syttyviä
kaasuja, kuten bensiiniasemalla.
•	Pidä matkapuhelimesi ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää matkapuhelintasi
ilman valvontaa.
•

Käytä vain hyväksyttyjä akkuja ja latureita.

•	Noudata kaikkia langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Kunnioita muiden yksityisyyttä ja
laillisia oikeuksia langatonta laitetta käyttäessäsi.
•

Älä käytä matkapuhelinta lentokoneissa, sairaaloissa, bensiiniasemilla tai ammattiautotalleissa.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Bullitt Mobile Ltd on Kodakin lisenssinhaltija.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc: n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bullitt Group käyttää näitä
merkkejä lisenssillä. Kaikki muut kolmannen osapuolen tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Kodakilta etukäteen
saatua kirjallista suostumusta.
Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote voi sisältää tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja ja mahdollisia lisenssinhaltijoita.
Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuttaa, palauttaa lähdekoodiksi, purkaa osiksi, purkaa salausta,
käänteismallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisensoida mainittua ohjelmistoa tai laitteistoa, elleivät nämä rajoitukset
ole sovellettavien lakien kieltämiä tai sellaiset toimenpiteet ole asianomaisten tekijänoikeuden haltijoiden hyväksymiä
lisenssien puitteissa.

HUOMAUTUS
Jotkut tässä kuvatut tuotteen ja sen tarvikkeiden toiminnot perustuvat asennettuun ohjelmistoon, paikallisen verkon
kapasiteettiin ja asetuksiin sekä ominaisuuksiin, joita paikalliset operaattorit tai verkkopalvelujen tarjoajat eivät ehkä
ole aktivoineet tai joita he ovat voineet rajoittaa. Tämän vuoksi tässä esitetyt kuvaukset eivät ehkä vastaa ostamaasi
tuotetta tai sen tarvikkeita.
Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tai muokata mitä tahansa tietoja tai määrityksiä tässä oppaassa ilman
ennakkoilmoitusta tai velvoitetta.
Valmistaja ei vastaa niiden tuotteiden laillisuudesta tai laadusta, jotka lataat tai lähetät tämän matkapuhelimen kautta,
mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tekstit, kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut ohjelmistot, jotka
eivät sisälly matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä mainittujen tuotteiden asennuksesta tähän
matkapuhelimeen tai niiden käytöstä tällä matkapuhelimella, ovat omalla vastuullasi.
Uusimman tämän käyttöoppaan version löydät osoitteesta www.kodakphones.com

EI TAKUUTA
Tämän käyttöoppaan sisältö tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Sovellettavien lakien vaatimuksia lukuun ottamatta
tämän käyttöoppaan suhteen ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta koskien esimerkiksi sen kaupallista
hyödynnettävyyttä ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöoppaan tarkkuutta, luotettavuutta tai sisältöä.
Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä,
satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai liikevoiton, liiketoiminnan, tulojen, tietojen, liikearvon tai
oletettujen säästöjen menetyksistä.

•	Potilaiden, joilla on lääketieteellinen implantti (sydän, insuliini, jne.), tulee pitää matkapuhelinta 15 cm:n päässä
implantista ja soittaessaan pitää puhelinta kehon toisella kuin implantin puolella.

TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYKSET

•	Noudata tarkasti tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita, kun käytät USB-kaapelia. Muussa tapauksessa puhelimesi
tai tietokoneesi saattaa vahingoittua.

Asiakkaiden tulee noudattaa kaikkia vienti- ja tuontilakeja ja -määräyksiä sekä hankittava kaikki tarpeelliset viranomaisluvat
ja -lisenssit voidakseen viedä, viedä edelleen tai tuoda tässä oppaassa mainittuja tuotteita, mukaan lukien niiden
ohjelmistot ja tekniset tiedot.
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2. KODAK EKTRA ÄLYPUHELIN

1. ESITTELY
3
2

9

1

10
8
7
6

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

Kiitos että olet ostanut Kodak Ektra -älypuhelimen. Tervetuloa
älypuhelinvalokuvauksen uuteen aikaan.
Valitsemalla Ektra -älypuhelimen olet päättänyt ottaa takaisin itsellesi valokuvauksen luovan hallinnan ainutlaatuisella
älypuhelinkameralla, joka tuntuu tutulta DSLR-käyttäjille ja joka samalla takaa helppokäyttöisyyden yhdistämällä
ainutlaatuisen ohjelmiston ja vaikuttavan objektiivilaitteiston. Kaiken läpi kulkee Kodakin suunnittelijoiden ja
valokuvauksen lähettiläidemme asiantuntemus kuvantamisessa.
Tässä käyttöoppaassa opastamme sinut Ektra -älypuhelimen ominaisuuksien läpi yksityiskohtaisesti niin, että sinulla on
käytössäsi kaikki tarvittavat työkalut ja olet valmis, kun täydellinen otos on edessäsi. Intuitiivisesta, erikoisvalmisteisesta
kamerasovelluksesta hienostuneeseen kuvankäsittelyohjelmistoon ja mahdollisuuteen tulostaa kuvasi suoraan
älypuhelimeltasi, toivomme sinun nauttivan tästä täysin uudesta valokuvauskokemuksesta.
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6. Laukaisinpainike
7. Virtapainike
8.	Äänenvoimakkuus
ylös/alas -painikkeet
9. LED-salama
10. 21MP kamera

3. KESKEISET TOIMINNOT
Virtapainike

Pidä alhaalla kytkeäksesi virta. Avaa asetusvalikko pitämällä painiketta painettuna.
Lukitse tai aktivoi näyttö painamalla painiketta matkapuhelimesi ollessa päällä.

Aloitusnäyttöpainike

Avaa aloitusnäyttö milloin tahansa painamalla tätä painiketta. Pitkä Aloitusnäyttöpainikkeen painallus käynnistää Google-haun.

Viimeisimmät
sovellukset -painike

Paina saadaksesi luettelo avoinna olevista sovelluksista.

Takaisin-painike

Paina näyttääksesi edellisen näytön, jolla työskentelit. Käytä näytöllä olevan
näppäimistön sulkemiseen.

Älä unohda jakaa parhaita luomuksiasi kanssamme, ja muista: Älä vain tallenna näkemääsi. Luo.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones

SIM/SD-korttipaikka
Etukamera
Kuulokkeen liitin
Valikkonäppäimet
Turvanarun kiinnitys

Äänenvoimakkuuspainike

Laukaisinpainike

Äänenvoimakkuus: Paina Lisää äänenvoimakkuutta -painiketta (+), kun haluat lisätä
äänenvoimakkuutta, tai Vähennä äänenvoimakkuutta -painiketta (-), kun haluat vähentää
äänenvoimakkuutta.
Ota kuvakaappaus näkyvillä olevasta sivusta pitämällä sekä Virta- että Vähennä
äänenvoimakkuutta -painikkeita painettuina samanaikaisesti.
Kun olet kamerasovelluksessa, voit ottaa kuvia heti painamalla laukaisinpainiketta.
Valokuvaa otettaessa, paina painike puoliksi alas tarkentaaksesi kuva ja kokonaan
alas ottaaksesi kuvan. Jos haluat pikakäynnistää Ektra-kameran, paina laukaisinpainiketta
kaksi kertaa.
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4. SIM-KORTIN ASETTAMINEN LAITTEESEEN
1.	Aseta nano-SIM avaamalla SIM- ja microSD™korttipaikka laitteen mukana tulevalla työkalulla.

6. AKUN LATAUS

2. Aseta nano-SIM alustalle alla näytetyllä tavalla:

Kodak Ektra -älypuhelimessa on sisäänrakennettu akku. Akun
lataaminen:
1. Liitä puhelimesi mukana toimitettu USB-kaapeli laturiin.
Huomautus: Käytä vain Kodak Ektra -hyväksyttyjä latureita ja
kaapeleita. Kodak Ektra -älyphelin käyttää USB 3.0 kaapeleita
ja liittimiä. Hyväksymättömät laitteet saattavat vahingoittaa
laitetta.
2. Liitä USB 3.0 -kaapeli puhelimesi USB-porttiin.
Huomautus: USB 3.0 -kaapelin suunta ei ole olennainen niin
kuin USB 2.0 -latauskaapeleissa. Älä käytä voimaa liittäessäsi
USB-kaapelin. Virheellisestä liittämisyrityksestä voi aiheutua vahinkoa.
Huomautus: Tämä ei kuulu takuun piiriin.
3. Liitä USB-kaapeli asianmukaiseen verkkopistokkeeseen ja kytke se turvallisesti pistorasiaan.

3. Vaihda SIM ja microSD-kortin alusta.

4.	Sinun on ladattava laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun lataus on valmis, näet joko sanan "ladattu" avausnäytöllä,
tai "100 %" näkyy akkukuvakkeen paikalla (oikea yläreuna). Kytke laite irti ja irrota sitten seinälaturi.

5. MUISTIKORTIN ASETTAMINEN

Tärkeää tietoa akusta:
Jos akku on täysin tyhjä, latauskuvakkeen tuleminen näkyviin saattaa viedä muutaman minuutin.

1.	Aseta microSD avaamalla SIM- ja microSDkorttipaikka laitteen mukana tulevalla työkalulla.

2. Aseta muistikortti alustalle alla näytetyllä tavalla:

Matkapuhelinta ei ehkä voi käynnistää heti akun latauksen aloittamisen jälkeen, jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan.
Anna akun latautua muutaman minuutin puhelimen ollessa suljettuna, ennen kuin yrität käynnistää puhelimen. Näytön
latausanimaatio ei välttämättä näy tänä aikana.
Akun latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan ja akun iän mukaan.
Kun akun varaustaso on alhainen, puhelin toistaa hälytysäänen ja näyttää kehotteen. Puhelin sammuu automaattisesti,
kun akun varaus on loppumassa.

7. MATKAPUHELIMESI KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS
7.1		

Matkapuhelimen käynnistäminen

3. Vaihda SIM- ja microSD-kortin alusta.
1. Pidä virtapainiketta painettuna.
2. Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, näyttöön tulee Tervetuloa-näyttö. Valitse haluamasi kieli ja valitse
Käynnistä-kuvake jatkaaksesi asennusta.
Huomautus: Jos SIM-kortissa on käytössä PIN-koodisuojaus, sinun on annettava PIN-koodi ennen Tervetuloa-näyttöä.
Wi-Fi- tai datayhteys tarvitaan asennuksen suorittamiseksi loppuun. Sinua kehotetaan kirjautumaan Google-tiliisi tai
luomaan uusi tili ja viimeistelemään asennusprosessi.
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Huomautus: Voit ohittaa tilin määritysvaiheet, jos haluat suorittaa ne myöhemmin. Google-tili vaaditaan joidenkin
laitteen sisältämien Google-palveluiden käyttämiseksi.
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7.2

Matkapuhelimen virran katkaiseminen

1. Avaa puhelimen asetusvalikko pitämällä virtapainiketta painettuna.
2. Valitse Sammuta.

8. OPI TUNTEMAAN ALOITUSNÄYTTÖ
Aloitusnäyttö avautuu, kun kirjaudut sisään tai käynnistät puhelimen. Aloitusnäyttö on aloituspiste, jonka kautta voit
siirtyä puhelimesi kaikkiin toimintoihin. Se näyttää sovelluskuvakkeet, pienoissovellukset, pikanäppäimet ja muut
toiminnot. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä eri taustakuvilla ja näyttää kohteet haluamallasi tavalla.
		

Aloitusnäytössä on käynnistinkuvake. Napauta tätä kuvaketta, kun haluat tarkastella ja käynnistää sovelluksia.

Huomautus: Aloitusnäytön tyhjän alueen pitkä painallus käynnistää pikanäppäimet taustakuviin, pienoissovelluksiin
ja asetuksiin.

9. KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN
9.1

Kosketusnäyttötoiminnot

Kosketus: Valitse kohde, vahvista valinta tai käynnistä sovellus koskettamalla (napauttamalla) näyttöä sormenpäälläsi.
Kosketus ja pito: Napauta kohdetta ja pidä sitä painettuna sormenpäälläsi, kunnes matkapuhelimesi vastaa. Voit
esimerkiksi avata aktiivisen näytön valikon koskettamalla näyttöä, kunnes valikko tulee esiin.
Pyyhkäisy: Liikuta sormeasi näytöllä joko pysty- tai vaakasuoraan. Voit esimerkiksi siirtyä gallerian kuvasta toiseen
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Vetäminen: Napauta haluamaasi kohdetta ja pidä sitä painettuna sormellasi. Vedä sitten kohde mihin tahansa kohtaan
näytöllä. Voit siirtää tai poistaa kuvakkeita vetämällä niitä.

9.2

Matkapuhelimesi näytön kääntäminen

Useimpien näyttöjen suunta kääntyy, kun käännät puhelimen pystyasennosta vaaka-asentoon ja takaisin. Tämä
ominaisuus voidaan poistaa käytöstä Asetukset-valikossa (näyttöosa).

10. NÄYTÖN LUKITSEMINEN JA LUKITUKSEN AVAAMINEN
10.1

Näytön lukitseminen

Lukitse näyttö painamalla virtapainiketta matkapuhelimesi ollessa päällä. Voit vastaanottaa viestejä ja puheluja, vaikka
näyttö on lukittuna.
Näyttö lukittuu automaattisesti, jos matkapuhelin on käyttämättömänä tietyn ajan.
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10.2

Näytön avaaminen

Aktivoi näyttö painamalla virtapainiketta. Avaa sitten lukitus vetämällä lukituskuvake
näytön keskelle.
Voit käyttää kameratoimintoa suoraan lukitusnäytöstä vetämällä kamerakuvake
vasemmalle,
kamerasovellus käynnistyy.
Google äänihakua™ käytetään suoraan lukitulta näytöltä. Vedä Google äänihaku -kuvaketta
Googlen äänihaun.

jolloin

oikealle, joka käynnistää

Huomautus: Jos olet asettanut näyttölukon, puhelin kehottaa avaamaan näytön.

11. SOITTAMINEN
11.1

Kotimaan puheluiden soittaminen

Käytä numeronäppäimiä numeroiden syöttämiseen ja paina sitten Soita-painiketta aloittaaksesi puhelun. Voit syöttää
kotimaan puhelut tässä järjestyksessä: suuntanumero, puhelinnumero, Soita-painike.

11.2

Ulkomaanpuhelun soittaminen

Soittaaksesi ulkomaanpuhelun, sinun tulee painaa pitkään 0-painiketta, kunnes kansainvälinen etuliite "+" ilmestyy
näytölle. Tämän avulla voit soittaa ulkomaan puhelun mihin tahansa maahan riippumatta siitä, mikä kansainvälinen
suuntanumero on.
Voit syöttää ulkomaanpuhelut tässä järjestyksessä:
+ maakoodi, suuntanumero, puhelinnumero Soita-painike.
Etuliitteen syöttämisen jälkeen, syötä maakoodi ja koko numero, johon haluat soittaa.

11.3

Hätäpuhelut

Jos olet verkon alueella (löydät tämän tarkistamalla verkon voimakkuuden osoittimen, joka sijaitsee matkapuhelimesi
näytön vasemmassa yläkulmassa), voit soittaa hätäpuheluja, vaikka sinulla ei olisi SIM-korttia.

12. OPAS VALIKKOTOIMINTOIHIN
Kaikki matkapuhelimessa saatavilla olevat toiminnot ja niiden lyhyet kuvaukset on lueteltu alla.
Sinun on kirjauduttava sisään Google-tiliisi, kun käytät Gmailia, Google Play -elokuvia, tai kun käytät muita
Google-sovellusten toimintoja. Saat kehotuksen kirjautua Google-tiliisi myös silloin, kun haluat ladata sovelluksia
Google Play -kaupasta.
Huomautus: Jos puhelimessasi ei ole SIM-korttia, et voi muodostaa yhteyttä matkapuhelinverkkoihin ääni- ja
datapalveluja varten. Voit silti muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja kirjautua Google-tiliisi käyttääksesi puhelimesi
kaikkia muita ominaisuuksia puhelujen soittamista lukuun ottamatta.
Jos käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran ilman SIM-korttia, puhelin pyytää valitsemaan “Yhdistä Wi-Fi-verkkoon”
(mobiiliverkon”) sijaan puhelimen asetusten määrittämistä varten. Jos sinulla on jo Google-tili, valitse "Kirjaudu sisään"
ja anna sitten käyttäjänimesi ja salasanasi.
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12.1

Android Pay™ -maksupalvelu

Android Pay -maksupalvelu on erittäin kätevä mobiilimaksutapa. Voit lisätä Google-tilillesi olemassa olevan kortin
vahvistamalla muutamia tietoja, tai lisätä uuden, järjestelmässä mukana olevan pankin, kortin. Suorittaaksesi maksun,
herätä vain puhelimesi ja napauta järjestelmään osallistuvaa kauppaa (sovelluksen ei tarvitse olla käynnissä).
Android Pay -maksupalvelun avaaminen:
Valitse
> Android Pay
-kuvake avataksesi ohjelma.

12.2

AVG virustentorjunta

Virustentorjuntaohjelmisto on reaaliaikainen sovellus, joka valvoo laitettasi virusten varalta. Voit valita "TARKISTA NYT"
löytääksesi piilevät uhat.
AVG virustentorjunnan avaaminen:
Avaa ohjelma napauttamalla
> Anti-virus

12.3

-kuvaketta.

Varmuuskopiointi ja palautus

•	
Paina Kodak kameran laukaisinta puoliväliin
tarkentaaksesi ja alas asti ottaaksesi valokuvan. Voit myös napauttaa
ottaaksesi valokuvan ja katsella kuvaa napauttamalla viimeksi otetun kuvan pikkukuvaa.
Napauta Takaisin-painiketta
(kaksi kertaa), tai Aloitusnäyttö-painiketta, sulkeaksesi kameran.
Napsauta Kameran esikatselunäytön yläreunassa olevaa kuvaketta tehdäksesi kameran asetukset. Valitse muuttaaksesi
Asetukset-, Kamera- ja Video-asetuksia.
Manuaalisessa tilassa voit selata lisäominaisuuksia ja tehdä muutoksia kuvaa ottaessasi sekä tarkastella muutoksia
saman tien. Valitsimen avulla voit selata valotus-, maisematila-, valkotasapaino-, ISO-, suljinaika- ja älykäs automaattinen
toiminto -asetuksia. Kamera-asetuksissa voit myös valita seuraavat: Kasvotunnistus, automaattinen maiseman
tunnistus, tiedostomuoto, itselaukaisin, kuvakoko, esikatselukoko, kasvojen kaunistus -tila.
Valitse Videotila tilavalitsinpyörän Videoasetukset-kohdassa tehdäksesi seuraavat asetukset: Melun vähentäminen, EIS,
mikrofoni, Audio-tila, videon laatu.
Napauta
aloittaaksesi tallennus ja napauta uudelleen lopettaaksesi tallennus. Kosketa videon tallennuksen jälkeen
viimeisimmän tallennetun videon pikkukuvaa katsoaksesi sen. Toista video napauttamalla.

12.7

Chrome™

Varmuuskopiointi-palkissa voit varmuuskopioida muistikortit Henkilökohtaisten tietojen sovellus -kuvakkeesta. Valitse
Palautus-palkissa tiedosto, jonka haluat palauttaa puhelimeen.

Voit käynnistää selaimen tämän toiminnon avulla, jos olet yhteydessä verkkoon data- tai Wi-Fi-palvelun
toimittajasi kautta.

Varmuuskopioinnin ja palautuksen avaaminen:
Valitse
> Varmuuskopiointi ja palauttaminen

Chromen avaaminen:
Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

12.4

avataksesi sovelluksen.

Laskin

•

Valitse aloitusnäytössä

•

Valitse

> Chrome

Chrome.
avataksesi sovelluksen.

Käytä laskinta yksikertaisten laskutehtävien tekemiseen tai käytä sen lisätoimintoja monimutkaisempien
yhtälöiden ratkaisemiseen.

12.8

Laskimen avaaminen:
Avaa sovellus napauttamalla

Siirry valikkoon, voit tarkastella päivämäärää ja aikaa tai tehdä asetuksia herätykseen, sekuntikelloon, ajastimeen
tai maailmankelloon.

12.5

> Laskin-kuvake

.

Hälytys-sovelluksen avaaminen:
Valitse
> Kello
käyttääksesi matkapuhelimesi herätystoimintoa.

Google Calendar™

Käytä Googlen Kalenteri-sovellusta tapahtumien, kokousten ja tapaamisten luomiseen ja hallintaan.
Synkronointiasetuksistasi riippuen, puhelimesi kalenteri synkronoi automaattisesti verkossa tai muilla laitteilla
käytettävän kalenterisi kanssa.
Google-kalenterin avaaminen:
Avaa sovellus valitsemalla
> Google Kalenteri

. Valitse

tarkastellaksesi eri näkymä- ja asetusvaihtoehtoja.

Huomautus: Kun käytät kalenteritoimintoa ensimmäisen kerran, voit pyyhkäistä näyttöä vasemmalle, jos haluat tutustua
tämän toiminnon ominaisuuksiin. Valitse yleiskatsauksen viimeisellä sivulla (Tapahtumat Gmailista) SELVÄ.

12.6

Kamera

Kodak kamerasovellus on saatavilla vain Ektra -älypuhelimessa Se tarjoaa monipuolisia toimintoja DSLR:stä vaikutteita
saaneessa käyttöliittymässä, joka tarjoaa tuttuutta ja helppokäyttöisyyttä sekä valokuviin että videoihin.
Kodak kamerasi avaaminen:
Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:
•
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Valitse

aloitusnäytössä.

Kello

Hälytyksen lisääminen:
1. Lisää hälytys napauttamalla hälytysten luettelonäytössä
2. Aseta hälytys seuraavasti:

-painiketta.

•	Aseta tunti ja minuutit valitsemalla asianmukainen kenttä ja liikuttamalla osoitinta ylös tai alas. Kun oikea 		
aika on määritetty, valitse OK.
• Lisää hälytysotsikko valitsemalla Otsikko. Anna otsikko ja valitse sitten OK.
• Aseta toistotila valitsemalla Toista. Voit valita useita vaihtoehtoja.
• Aseta soittoääni valitsemalla . Valitse vaihtoehto ja napauta sitten OK.
• Jos haluat, että puhelin värisee hälytyksen soidessa, valitse "Värinä"-valintaruutu.
Huomautus: Oletusarvoisesti hälytys aktivoidaan automaattisesti.

12.9

Yhteystiedot

Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit tallentaa ja hallita tietoja, kuten yhteyshenkilöille lisättyjä puhelinnumeroita ja
osoitteita. Valitse määrittääksesi näytettävien yhteystietojen, tuotavien/vietävien yhteystietojen, ryhmien, tilien ja
asetusten toimintoja.
Jos et ole vielä lisännyt yhteystietoja, sinulle näytetään viesti, joka sisältää vinkkejä yhteystietojen lisäämiseen laitteellesi.
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Yhteystietojen avaaminen:
> Yhteystiedot
. Toiminto avaa KAIKKI YHTEYSTIEDOT -välilehden.
Valitse
Kaikki yhteystietosi näkyvät aakkosjärjestyksessä vieritysluettelossa.

12.12 File Commander

Yhteystiedon lisääminen:
1. Lisää uusi yhteystieto valitsemalla yhteystietoluettelossa
.
2. Anna yhteyshenkilön nimi ja lisää sitten tiedot, kuten puhelinnumero ja osoite.
3. Kun olet valmis, tallenna yhteystiedot valitsemalla “Lisää uusi yhteystieto” .

File Commander -sovelluksen avaaminen:
Avaa sovellus napauttamalla
> File Commander

Yhteyshenkilön lisääminen suosikkeihin:
1. Valitse yhteyshenkilö, jonka haluat lisätä suosikkeihin.
2. Valitse
vasemmassa yläkulmassa, ja kuvake muuttuu kiinteäksi

Gmail on Googlen tarjoama verkkopohjainen sähköpostipalvelu. Kun teet puhelimeesi ensimmäiset määritykset, voit
määrittää sen käyttämään olemassa olevaa Gmail-tiliä tai luoda uuden tilin. Kun avaat ensimmäisen kerran Gmailsovelluksen puhelimessasi, Saapuneet-kansiosi synkronoituu automaattisesti olemassa olevan Gmail-tilisi kanssa.

.

File Commander -sovelluksen avulla voit järjestää tiedostoja kansioihin muistikortille tai Kodak-älypuhelimeesi.

.

12.13 Gmail™

Yhteystiedon etsiminen:
1. Voit etsiä yhteystietoa valitsemalla yhteystietoluettelossa .
2.	Anna etsittävän yhteyshenkilön nimi. Nimeä kirjoittaessasi yhteystiedoista löytyvät vastaavat nimet tulevat näkyviin
hakukentän alapuolelle.

Gmailin avaaminen:
Valitse
> Gmail
. Saapuneet-kansion viestiluettelo tulee näkyviin.

Yhteystiedon muokkaaminen:
Voit muokata yhteystietoihin tallentamiasi tietoja milloin tahansa.
1. Valitse luettelosta yhteyshenkilö, jonka tietoja haluat muokata.
2. Valitse .
3.	Tee tarvittavat muutokset yhteystietoihin ja valitse sitten "Muokkaa yhteystietoa". Voit peruuttaa kaikki yhteystietoihin
tekemäsi muutokset napauttamalla Takaisin-painiketta .

Voit käyttää Google-hakua tehdäksesi haun verkossa. Tämä on vaihtoehtoinen selain Chromelle.

Viestiminen yhteyshenkilöiden kanssa:
KAIKKI YHTEYSTIEDOT- tai SUOSIKIT-välilehdestä voit nopeasti soittaa tai lähettää teksti-tai multimediaviestin
yhteyshenkilön oletuspuhelinnumeroon. Voit myös avata yhteyshenkilön tiedot katsoaksesi kaikki viestimiseen
käytettävissä olevat tavat. Tässä osiossa kuvataan, miten voit viestiä yhteyshenkilön kanssa yhteystietoluetteloa
katsellessasi.

Google Hangouts -viestintäfoorumin avulla voit helposti jakaa ja olla yhteydessä muiden kanssa kautta pikaviestien ja
videopuheluiden avulla. Jopa 10 henkilöä voi olla hangoutissa samanaikaisesti.

Voit viestiä yhteystiedon kanssa seuraavasti:
1. Valitse yhteystietoluettelosta yhteyshenkilö, jonka kanssa haluat viestiä.
2. Yhteyshenkilön tietonäytössä voit tehdä jonkin seuraavista toimista:
		
• Soita puhelu napauttamalla puhelinnumeroa.
		
• Lähetä viesti valitsemalla
.

12.16 Super 8 -sovellus

12.14 Google

Google-sovelluksen avaaminen:
Avaa sovellus valitsemalla
> Google

12.15 Google Hangouts

Google Hangouts -sovelluksen avaaminen:
Avaa sovellus valitsemalla
> Google Hangouts

Super 8 -sovelluksen avaaminen:
Avaa sovellus valitsemalla
> Super 8

Ladattavan sisällön näyttäminen.

12.17 Google Keep™

Google Drive on pilvitallennuspalvelu. Kirjautumalla sisään Google-tiliin saat käyttöösi 15 GB ilmaista tilaa
kaikille valokuvillesi ja asiakirjoillesi. Jos tarvitset enemmän tilaa, voit päivittää sopimuksesi ja sisällyttää siihen
enemmän tallennustilaa.
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> Google Drive

.

Google Keep on pilvipohjainen muistiinpano-ohjelma, jonka avulla voit helposti luoda artikkeleita, kuvia
ja äänimuistiinpanoja. Kaikki nämä ovat saatavillasi pilvestä. Kirjaudu Google-tilisi kautta käyttääksesi
henkilökohtaisia muistiinpanojasi.

> Lataukset.

12.11 Google Drive™

Driven avaaminen:
Avaa sovellus valitsemalla

.

Kuvaa ja jaa vintage-tyylisiä videoita ja lisää filmin rakeisuutta, vinjettejä ja muita retrotehosteita aiemmin kuvattuihin
videoihin Kodak Ektra Super 8 -videonauhurisovelluksella.

12.10 Lataukset

Latausten avaaminen:
Avaa sovellus
napauttamalla

.

.

Google Keep -sovelluksen avaaminen:
Avaa sovellus valitsemalla
> Google Keep

.

12.18 Google Maps™
Google Maps tarjoaa reaaliaikaisen navigoinnin, liikenneolosuhdetiedot ja liikennepäivitykset yksityiskohtaisilla
sijaintitiedoilla ja ladattavilla kartoilla.
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Sijaintitietojen salliminen:
Ennen kuin käytät Maps-sovellusta sijaintisi paikantamiseen tai kiinnostavien paikkojen etsimiseen, sinun on otettava
Sijainti-toiminto käyttöön ja määritettävä Sijaintitila.
1.
2.
3.
4.

Viestiin vastaaminen:
1. Avaa teksti- tai multimediaviesti viestiluettelossa napauttamalla haluttua viestiä.
2. Aloita viestin luominen napauttamalla "Kirjoita tekstiviesti".
3. Valitse .

> Asetukset
Valitse
Valitse Sijainti.
Määritä Sijainti-asetukseksi PÄÄLLÄ.
Napauta Tila ja valitse asianmukainen asetus.

Huomautus: Navigointitoiminnon käyttäminen edellyttää, että Tila-toiminnon asetukseksi valitaan Suuri tarkkuus
tai Vain laite.
Google Maps -sovelluksen avaaminen:
Avaa sovellus valitsemalla
> Google Maps

Viestiasetusten mukauttaminen:
Napauta viestiluettelossa tehdäksesi valinnan vaihtoehtojen Poista kaikki ketjut, Asetukset, asetettavat viestit.

12.20 OfficeSuite
.

Huomautus: Kun avaat sovelluksen ensimmäisen kerran, näyttöön tulee Tervetuloa-näyttö. Valitse HYVÄKSY ja JATKA
ja määritä alkuasetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

12.19 Viestit
Viestintäsovellutuksella voit vaihtaa tekstiviestejä (SMS) ja multimediaviestejä (MMS) kenen kanssa tahansa, joka käyttää
SMS- tai MMS-yhteensopivaa puhelinta.
Viestien avaaminen:
Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:
aloitusnäytössä.
• Valitse
• Valitse
> Viestit
.
Tekstiviestin luominen ja lähettäminen:
Näyttöön avautuu Viestit-ikkuna, jossa voit luoda uuden viestin tai avata käynnissä olevan viestiketjun.
1. Aloita uusi teksti- tai multimediaviesti napauttamalla
tai avaa olemassa oleva viestiketju napauttamalla sitä.
2.	Anna puhelinnumero kohdassa "Kirjoita nimi tai numero" tai lisää puhelinnumero yhteystiedoista napauttamalla
.
Kun annat puhelinnumeroa, hakua vastaavat yhteystiedot tulevat näkyviin. Voit koskettaa ehdotettua vastaanottajaa
tai jatkaa puhelinnumeron syöttämistä.
3. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla "Kirjoita tekstiviesti".
	
Jos napautat Takaisin-näppäintä viestin kirjoittamisen aikana, viesti tallennetaan luonnoksena viestiluetteloosi.
Napauta viestiä, kun haluat jatkaa sen kirjoittamista.
4. Kun olet valmis, valitse .
Huomautus: Vastaukset näkyvät ikkunassa. Kun katsot ja lähetät lisäviestejä, syntyy viestikeskustelu.
Multimediaviestin luominen ja lähettäminen:
1. Valitse viestinäytössä
.
2.	
Anna puhelinnumero kohdassa "Kirjoita nimi tai numero" tai lisää puhelinnumero yhteystietoluettelosta
napauttamalla
.
3. Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla "Kirjoita tekstiviesti".
4. Lisää viestin aihe valitsemalla > Lisää aihe.
5. Anna aihe.
Matkapuhelimesi on nyt multimediaviestitilassa.
6. Valitse
ja valitse viestiin liitettävä mediatiedostotyyppi.
7. Kun olet valmis, valitse .
Multimediaviestin avaaminen ja katsominen:
1. Avaa viestikeskustelu napauttamalla sitä viestiluettelossa.
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2. Voit avata multimediaviestin napauttamalla sitä.
3. Sipaise ylös tai alas, kun haluat katsoa edellisen tai seuraavan dian.

OfficeSuiten avulla voit helposti tarkastella, muokata ja luoda Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentteja, muuntaa
dokumentteja PDF:iksi ja hallita tiedostoja monipuolisella mobiilitoimistosovelluksella.
OfficeSuiten avaaminen:
Avaa sovellus valitsemalla

> OfficeSuite

.

12.21 Puhelin
Voit soittaa puhelun monella tavalla. Voit näppäillä numeron tai valita numeron yhteystietoluettelosta, verkkosivulta
tai puhelinnumeron sisältävästä asiakirjasta. Kun puhelu on käynnissä, voit joko vastata uusiin saapuviin puheluihin tai
siirtää ne vastaajaan. Voit myös käynnistää neuvottelupuhelun usean osallistujan kanssa.
Huomautus: Kysy verkko-operaattoriltasi, tukeeko se neuvottelupuheluita ja kuinka monta osallistujaa voit lisätä.
Kun haluat soittaa puhelun, voit käyttää puhelinsovellusta tai valita numeron suosikeista
, puhelulokista
tai
yhteystiedoista
.
Kun puhelu on käynnissä, voit palata aloitusnäyttöön ja käyttää muita toimintoja napauttamalla Aloitusnäyttö-näppäintä.
Palaa puhelunäyttöön vetämällä ilmoituspalkkia alaspäin ja napauttamalla “Nykyinen puhelu”.
Puhelun soittaminen numeronvalitsimen avulla:
1. Valitse aloitusnäytössä . Avaa numeronvalitsin valitsemalla
.
Huomautus: Voit siirtyä puhelinsovellukseen myös valitsemalla > Puhelin .
2. Näppäile puhelinnumero koskettamalla numeronäppäimiä.
	
Vihje: Puhelimesi tukee SmartDial-toimintoa, eli kun kosketat numerovalitsimen numeroita, puhelin etsii
automaattisesti yhteystietoja ja näyttää numeroita vastaavat tulokset.
Sulje näppäimistö, jotta näet enemmän mahdollisia osumia.
3. Kun olet lisännyt numeron tai valinnut yhteystiedon, valitse
.
Puhelun soittaminen suosikeista:
Kosketa
> Puhelin
> Suosikit . Soita puhelu napauttamalla yhteystietoa.
Puhelun soittaminen puhelulokista:
1.	Valitse
> Puhelin
> Puheluloki . Näkyviin tulee viimeisimpien puhelujen luettelo. Jos et löydä haluamaasi
yhteystietoa, napauta "Näytä" koko puheluhistoria, jolloin saat näyttöön kaikki soitetut puhelut.
2. Valitse yhteyshenkilö luettelossa ja soita puhelu napauttamalla Soita takaisin.
Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta:
1. Valitse
> Puhelin
> yhteystiedot
.
Huomautus: Voit siirtyä Yhteystiedot-sovellukseen myös napauttamalla > Yhteystiedot

.
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2. Napauta luettelossa yhteyshenkilöä, jolle haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle napauttamalla puhelinnumeroa.

12.22 Google Photos™
Näytä ja tallenna kaikki kuvat ja videot yhdessä paikassa.
Google Photos -sovelluksen avaaminen:
Avaa sovellus napauttamalla
> Google Photos

12.23 Google Play Elokuvat
Suoratoista ja lataa elokuvia ja TV-sarjoja laitteesi kautta katseltaviksi.

.

Kuvan katseleminen:
1.	Voit avata kuvan koko näytön tilassa napauttamalla sitä. Kun katsot kuvaa koko näytön tilassa, voit siirtyä seuraavaan
tai edelliseen kuvaan sipaisemalla näyttöä vasemmalle tai oikealle.
2.	Lähennä kuvaa siirtämällä kahta sormeasi erilleen toisistaan siinä näytön kohdassa, jonka haluat suurentaa. Pyyhkäise
zoom-tilassa sormeasi ylös tai alas ja vasemmalle tai oikealle.
Videoiden katseleminen:
Toista video napauttamalla sitä.
Valokuvien muokkaaminen ja jakaminen:
Kun selaat valokuvia, voit käyttää seuraavia toimintoja:
• Jaa: Valitse ja jaa valokuvia laitteessasi olevilla sovelluksilla.
• Muokkaa: Valitse
ja muokkaa valokuvia käytettävissä olevilla toiminnoilla.
• Info: Tarkastele kuvien tietoja valitsemalla .
• Poista: Poista tarpeettomia valokuvia napauttamalla .

12.22.1

Kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa:
• 	Napauta
ja jaa valokuviasi Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Saat lisää valinnanvaraa lataamalla lisää
sosiaalisen median sovelluksia.

Galleria -sovellus

Play Elokuvien avaaminen:
Avaa sovellus napauttamalla

> Google Play Elokuvat

. Seuraa näytöllä olevia ohjeita ostaaksesi elokuvia.

12.24 Google Play Musiikki
Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneelta microSD-kortille tai ostaa musiikkia Play Kaupasta matkapuhelimellasi
kuunneltavaksi.
Google Play Musiikin avaaminen:
Avaa sovellus napauttamalla
> Google Play Musiikki
. Napauta kappaletta, jonka haluat toistaa.
Vihje: Musiikkia kuunnellessasi voit käyttää toista sovellusta napauttamalla Takaisin-näppäintä . Musiikin toisto jatkuu.
Voit palata musiikin hallintaan avaamalla ilmoituspaneelin ja napauttamalla sitten kappaletta.

12.25 Google Play™ Kauppa
Google Play Kauppa tarjoaa suoran pääsyn Google Android -sovelluksiin ja peleihin, joita voit ladata ja
asentaa puhelimeesi.
Play Kaupan avaaminen:
Avaa sovellus napauttamalla

> Google Play Kauppa

.

Nauti täydestä Ektra älypuhelinkokemuksesta katselemalla, jakamalla ja muokkaamalla kuviasi Galleria -sovelluksessa.
Valitse albumi tai kansio ja toista se diaesityksenä, tai valitse kohteet, jotka haluat jakaa muihin sovelluksiin.

Kun avaat Play Kaupan ensimmäistä kertaa, Yleiskatsaus-sivu tulee näkyviin. Jatka napauttamalla Aloita ja seuraa
näytön ohjeita.

Kuvien avaaminen:
Napauta
> Galleria
avataksesi sovellus tai käyttääksesi galleriaa suoraan kamerasta valitsemalla viimeisin kuvasi
vasemmassa yläkulmassa ja valitsemalla Galleria. Galleria-sovellus luokittelee valokuvasi ja videosi tallennuspaikan
mukaan ja tallentaa tiedostot kansioihin. Voit katsella kansiossa olevia kuvia tai videoita napauttamalla kansiota.

12.26 Asetukset

Kuvan katseleminen:
1.	
Voit avata kuvan koko näytön tilassa napauttamalla sitä. Tarkastellessasi kuvaa täysikokoisena, sipaise kuvaa
vasemmalle tai oikealle nähdäksesi edellisen tai seuraavan kuvan.
2.	Lähennä kuvaa siirtämällä kahta sormeasi erilleen toisistaan siinä näytön kohdassa, jonka haluat suurentaa. Pyyhkäise
zoom-tilassa sormeasi ylös tai alas ja vasemmalle tai oikealle.
3. Info: Tarkastele kuvien tietoja valitsemalla .
4. Poista: Poista tarpeettomia valokuvia napauttamalla .
Videoiden katseleminen:
Napauta videota galleriassa toistaaksesi viimeisen tallennuksesi.
Lisää jälkituotantoa kuviisi Snapseedin avulla:
Käytä Ektra -älypuhelimen sisäänrakennettua editoria kuviesi muokkaukseen ja muuttamiseen jälkituotannossa.
•	Valitse Snapseed-sovellus aloitusnäytöstäsi tai napauta viimeisintä kuvaasi kamerasovelluksessa ja valitse Snapseed
käyttääksesi muokkaustoimintoja.
• Napauta
ja valitse kuvan muokkaukseen tarvitsemasi työkalu.
• 	Paina
vahvistaaksesi muutos. Kun olet tehnyt kaikki muutokset, valitse TALLENNA lisätäksesi muokattu kuva
galleriaan tai jakaaksesi sen.
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12.26.1

Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyden avulla voit käyttää internet-laajakaistaa langattomasti. Sinulla täytyy olla käytössäsi langaton
tukiasema (hotspot) voidaksesi käyttää Wi-Fiä matkapuhelimessasi. Wi-Fi-signaalin peittävät esteet heikentävät
signaalin voimakkuutta.
Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön:
1. Valitse
> Asetukset
.
2. Valitse Langaton ja verkot -kohdassa Wi-Fi ja aseta se Päällä-tilaan.
Langattomaan verkkoon yhdistäminen:
1. Kun toiminto on käytössä, valitse Wi-Fi.
2. Näyttöön tulee luettelo löydetyistä Wi-Fi-verkoista. Muodosta yhteys W-Fi-verkkoon napauttamalla sitä.
3.	
Jos valitset avoimen verkon, yhteys verkkoon muodostetaan automaattisesti. Jos valitset suojatun verkon ja
muodostat siihen yhteyden ensimmäistä kertaa, anna salasana ja valitse sitten Yhdistä.
Huomautus: Jos muodostat yhteyden suojattuun langattomaan verkkoon, jota olet jo käyttänyt aiemmin, salasanaa ei
tarvitse antaa uudelleen, paitsi jos olet palauttanut matkapuhelimen oletusasetukset.

12.26.2

Bluetooth®

Matkapuhelimessasi on Bluetooth-yhteys, jolla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja jakaa
tiedostoja ystäviesi kanssa, puhua Bluetooth-kuulokkeilla kädet vapaana tai siirtää valokuvia puhelimesta tietokoneeseen.
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Jos käytät Bluetooth-yhteyttä, muista pysyä alle 10 metrin etäisyydellä muista Bluetooth-laitteista. Muista, että esteet,
kuten seinät tai muut sähkölaitteet, voivat häiritä Bluetooth-yhteyttä.
Bluetoothin ottaminen käyttöön:
> Asetukset
.
1. Valitse
2. Valitse Langaton ja verkot -kohdassa Bluetooth ja aseta se Päällä-tilaan.
Kun Bluetooth-toiminto on käytössä, Bluetooth-kuvake tulee näkyviin ilmoituspalkkiin.

12.26.3

12.26.12

Napauta & maksa

Kosketusnäyttöön liittyvä vastaava laite, jonka kautta maksu voidaan suorittaa.

12.26.13

Sijainti

Tee asetuksissa määritys käyttää Googlen sijaintipalveluita yhdessä muiden sovellusten kanssa, jotka käyttävät GPSsatelliittipaikannusta (GPS), kuten Google Maps.

Datan käyttö

12.26.14

Tarkastele datan käyttöä valitsemalla Langaton ja verkot -kohdassa Datan käyttö.

Suojaus

Huomautus: Matkapuhelin näyttää dataliikenteen puhelimen suorittaman laskennan mukaisesti. Tämä saattaa poiketa
operaattorin laskelmasta ja sitä tulee käyttää vain viitteenä.
Huomautus: Datapalvelujen käyttö erityisesti verkkovierailun aikana voi aiheuttaa huomattavia lisämaksuja. Pyydä
verkko-operaattoriltasi tiedot veloituksista ja dataverkkovierailumaksuista.

Kohdassa Henkilökohtainen, napauta Turvallisuus määrittääksesi haluamasi suojausasetukset, kuten Näyttölukko,
Näytä kuvio, Automaattilukitus, Automaattinen lukitseminen virtapainikkeella, Lukitse näyttöviesti, Älylukko, Salaa
puhelin, Määritä SIM-kortin lukitus, Näytä salasanat, Laitteen ylläpitäjät, Tehdasasetusten automaattinen palautus,
Tuntemattomat lähteet, Mobiili varkaudenesto, Tallennustyyppi, Luotetut käyttäjätiedot, Asenna SD-kortilta, Tyhjennä
käyttäjätiedot, Luota agentteihin, Näytön kiinnittäminen, Sovellukset, joissa käytönaikainen pääsy.

12.26.4

12.26.15

Lisää

Valitse Langaton ja verkot -kohdassa Lisää tehdäksesi asetuksia kuten lentokonetila, NFC, jakaminen ja hotspot,
VPN, mobiiliverkot.

12.26.5

Näyttö

Kohdassa Laite, napauta kohtaa Näyttö tehdäksesi asetuksia kuten ClearMotion™, MiraVision™, kirkkauden taso,
sopeutuva kirkkaus, taustakuva, uniajastus, päiväuni ja fontin koko.

12.26.6

Ääni ja ilmoitus

Matkapuhelimeen on ladattu valmiiksi erilaisia ääni-ja ilmoitusvaihtoehtoja. Valitse Esimääritetyissä profiileissa eri
tilannetiloja, joilla voit aktivoida ja räätälöidä haluttua profiilia kuten Yleinen, Äänetön, Kokous, Ulkotila. Kohdassa
Ilmoitukset & Muut, määritä Ilmoitus, Älä häiritse, Älä häiritse -käyttö tai Äänen parannus.

12.26.7

Sovellukset

Voit tarkastella asennettuja sovelluksia aloitusnäytössä napauttamalla > Asetukset
Valitse Asetukset-näytössä Sovellukset.

12.26.8

.

Tallennus ja USB

Kohdassa Laite, valitse Tallennus & USB, jolloin voit tarkastella SD-kortin tai puhelintallennuksen tietolomaketta.

12.26.9

Akku

Kohdassa Laite, valitse Akku, jos haluat näyttää akun käytön. Voit kytkeä älykkään virransäästötilan valmiustilan
päälle/pois.

12.26.10

Muisti

Näyttää sovellusten käyttämän muistin.

12.26.11

Käyttäjät

Voit määrittää useiden käyttäjien profiilit. Jos lisäät uuden käyttäjän, kyseisen henkilön tulee tehdä omat profiiliasetuksensa.
Kuka tahansa käyttäjä voi päivittää sovelluksia kaikille muille käyttäjille.
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Tilit

Määritä uusi tili kohdassa Henkilökohtaiset napauttamalla Tili.

12.26.16

Google

Kohdassa Henkilökohtainen, voit napauttamalla kohtaa Google määrittää seuraavat toiminnot: Löydöt lähellä, Google
kuvien varmuuskopiointi, Sijainti, Mainokset, Etsi & Nyt, Suojaus, Määritä lähilaite.

12.26.17

Kieli ja syöttö

Kohdassa Henkilökohtainen, napauta Kieli ja syöttö, jolloin voit määrittää seuraavien asetukset: Kieli, Oikoluku,
Henkilökohtainen sanakirja, Nykyinen näppäimistö, Google-näppäimistö, Google puhekirjoitus, Teksti puheeksi,
Ääniohjaus, Osoittimen nopeus.

12.26.18

Varmuuskopioi ja nollaa

Kohdassa Henkilökohtainen, napauta Varmuuskopioi ja nollaa määrittääksesi asetukset kuten Varmuuskopioi tietoni,
Varmuuskopioi tili, Automaattinen palautus, Verkkoasetusten nollaus, DRM nollaus, Tehdasasetusten palautus.

12.26.19

Päivä ja aika

Kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran, sinulta kysytään, haluatko päivittää kellonajan ja päivämäärän
automaattisesti käyttämällä verkon tarjoamaa aikaa.
Huomautus: Päivämäärää, kellonaikaa ja aikavyöhykettä ei voi asettaa, jos käytössä on automaattinen verkon määrittämä
aika. Päivämäärän ja ajan asettaminen manuaalisesti:
1. Valitse Asetukset-näytössä Järjestelmä > Päivä ja aika.
2. Poista käytöstä Automaattinen päivä ja aika -asetus.
3. Poista käytöstä Automaattinen aikavyöhyke -asetus.
4. Valitse Aseta päivä. Valitse päivämäärän asetusnäytössä haluamasi päivämäärä ja valitse lopuksi OK.
5.	Valitse Aseta aika. Napauta kellonajan asetusnäytössä tunti- tai minuuttikenttää ja aseta aika liikuttamalla osoitinta
ylös tai alas.
Kun olet määrittänyt asetukset, valitse OK.
6.	Napauta Valitse aikavyöhyke -asetusta ja valitse sitten haluttu aikavyöhyke luettelosta. Näet lisää aikavyöhykkeitä
vierittämällä luetteloa.
7.	Voit vaihtaa 24 tunnin ja 12 tunnin kellon välillä ottamalla käyttöön Käytä 24 tunnin näyttömuoto -asetuksen tai
poistamalla sen käytöstä.
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12.26.20

Ajastettu virta päällä ja pois

Kohdassa Järjestelmä, napauta Ajastettu virta päällä ja pois määrittääksesi automaattisen virran päälle menon ja
katkaisun sekä toistotilan.

12.26.21

Käytettävyys

Kohdassa Järjestelmä, napauta Käytettävyys määrittääksesi asetukset kuten TalkBack, Switch Access, Kuvatekstit,
Suurennuseleet, Suuri teksti, Suurikontrastinen teksti, Virtapainike päättää puhelun, Näytön automaattinen kierto,
Salasanojen puhuminen, Saavutettavuus-pikakuvake, Teksti puheeksi tuotos, Kosketus ja pito -viive, Käänteiset
värit, Värinkorjaus.

12.26.22

Tulostus

12.27 Snap Galleria
Snap Galleria -sovellus etsii automaattisesti puhelimeesi tai SD-muistikortille tallennettuja valokuvia ja videoita. Valitse
albumi tai kansio ja toista se diaesityksenä, tai valitse kohteet, jotka haluat jakaa muihin sovelluksiin.
Avaa sovellus valitsemalla
> Snap Galleria
. Galleria-sovellus luokittelee valokuvasi ja videosi tallennuspaikan
mukaan ja tallentaa tiedostot kansioihin. Voit katsella kansiossa olevia kuvia tai videoita napauttamalla kansiota.

12.28 Snapseed™
Avaa sovellus valitsemalla > Snapseed
. Snapseed on täydellinen ja ammattimainen valokuvaeditori, jonka avulla
voit tehdä mistä tahansa kuvasta jännittävän ja dramaattisen. Sovelluksen avulla voit muokata ja korjata kuvia tai käyttää
monenlaisia tehosteita ja parannuksia.

12.29 Ääninauhuri

Asenna langattoman tulostimen yhdistämiseen tarvittavat palvelut.

12.26.23

Prints-sovellus

Valitse Prints -sovellus
, kun haluat tulostaa valokuvia suoraan puhelimestasi. Valitse valokuvat, jotka haluat tulostaa
ja valitse toimitustapa, jolla saat laadukkaat valokuvat Kodak-valokuvapaperille tulostettuina ja toimitettuna suoraan
ovellesi tai lähikauppaasi.

12.26.24

Tietoja puhelimesta

Tämä näyttää puhelimesi tiedot.

Avaa sovellus valitsemalla > Ääninauhuri
. Voit tallentaa äänimuistioita. Aloita nauhoitus valitsemalla , napauta
, jos haluat keskeyttää tallennuksen, ja lopettaaksesi tallennus. Kun tallennus on valmis, voit tallentaa nauhoituksen
valitsemalla TALLENNA. Valitsemalla
näet luettelon tallenteista ja voit toistaa äänitetiedoston napauttamalla sitä.

12.30 YouTube™
YouTube on Googlen ilmainen videoiden suoratoistopalvelu, jossa voit katsella, etsiä ja ladata videoita.
YouTuben avaaminen:
Avaa sovellus valitsemalla

> YouTube

E-etiketin katseleminen

13. LIITE

Voit tarkastella matkapuhelimesi määräysten mukaisia tietoja seuraavasti:
1. Valitse > Asetukset
.
2. Valitse Asetukset-näytössä Tietoja puhelimesta > Säännöstenmukaisuustiedot.

.

13.1

Varoitukset ja varotoimet

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja laitteesi käyttöohjeista. Se sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue
nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Vedenpitävä kotelo:
USB- ja kuulokeportin suojusten on oltava tiukasti paikallaan ja takakannen on oltava asennettu asianmukaisesti
paikalleen ja lukittu, jotta laite täyttää tämän suojaustason.
Elektroninen laite:
Sammuta laite tilanteissa, joissa sen käyttäminen aiheuttaa vaaraa tai häiriötä muille elektroniikkalaitteille.
Lääketieteellinen laite:
Noudata sairaaloiden ja terveydenhuoltolaitosten asettamia sääntöjä ja määräyksiä. Älä käytä laitettasi, jos sen käyttö
on kielletty.
Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n etäisyyden säilyttämistä laitteen ja sydämentahdistimen
välillä sydämentahdistimen mahdollisten häiriöiden estämiseksi. Jos käytät sydämentahdistinta, käytä laitetta
tahdistimeen nähden vartalon toisella puolella, äläkä kanna laitetta rintataskussa.
Mahdollisesti räjähdysvaarallinen ympäristö:
Sammuta laite mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Mahdollisesti
räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sisältyvät alueet, jossa sinua tavallisesti kehotetaan sammuttamaan auton moottori.
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Tällaisilla alueilla syntyvät kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä käynnistä laitetta tankkauspisteissä,
kuten huoltoasemilla. Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla sekä kemiallisissa
tuotantolaitoksissa.

Jos akusta vuotaa akkunestettä, varmista, ettei se kosketa ihoasi tai silmiäsi. Jos akkuneste koskettaa ihoasi tai sitä
roiskuu silmiisi, pese silmäsi välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos akku muuttaa muotoaan tai
väriään tai kuumenee poikkeavasti latauksen aikana, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Varmista ennen laitteen käyttöä ettet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, jotka on usein, mutta ei aina,
merkitty selvästi. Tällaisia paikkoja ovat veneiden kannen alapuoliset tilat, kemikaalien kuljetus- ja varastotilat ja alueet,
joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallijauheita. Kysy nesteytettyjä polttoainekaasuja
(kuten propaani tai butaani) käyttävien autojen valmistajilta, onko tämän laitteen käyttö turvallista niiden läheisyydessä.

Jos virtajohto on vaurioitunut (esim. johto on näkyvissä tai rikkoutunut) tai pistoke löystyy, lopeta kaapelin
käyttö välittömästi.

Liikenneturvallisuus:
Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä laitteen käytössä. Noudata lisäksi yleisiä ohjeita, jos käytät laitetta autoa ajaessasi:
Keskity ajamiseen. Tärkein vastuusi on ajaa turvallisesti.
Älä puhu laitteeseen ajaessasi. Käytä handsfree-tarvikkeita.
Kun sinun on vastattava soittoon, pysäköi auto tien sivuun ennen laitteen käyttöä.
Radiotaajuiset (RF) signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Pyydä lisätietoja
ajoneuvon valmistajalta.
Älä aseta laitetta autossa turvatyynyn päälle tai sen purkautumisalueelle.
Älä käytä laitetta lentokoneessa. Sammuta laite, kun ohjaamohenkilöstö ohjeistaa tekemään niin.
Käyttöympäristö:
• Älä käytä tai lataa laitetta pölyisissä, kosteissa ja likaisissa paikoissa tai paikoissa, joissa on magneettikenttiä.
• Laite täyttää RF-ohjearvot, kun sitä käytetään lähellä korvaa tai 0,5 cm:n etäisyydellä vartalosta.
• Varmista, etteivät laitteen tarvikkeet, kuten laitekuori ja laitekotelo, ole valmistettu metalliosista.
• Älä käytä laitetta ukkospäivänä sen ollessa latauksessa, jotta vältyt salaman aiheuttamalta vaaralta.
•	Älä kosketa antennia puhelun aikana. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja lisää virrankulutusta.
Tämän seurauksena puhe- ja valmiusaika lyhenee.
•	Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita toisten ihmisten yksityisyyttä ja laillisia
oikeuksia.
•	Pidä ympäristön lämpötila 0–40 °C:n alueella laitteen latauksen aikana. Pidä ympäristön lämpötila -10–45 °C:n
alueella käyttäessäsi laitetta akkuvirralla.
Kuulovaurion estäminen:
Kuulokkeen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi. Vähennä kuulovaurion vaaraa laskemalla
kuulokkeen äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle tasolle.
Lasten turvallisuus:
Noudata kaikkia lasten turvallisuuteen liittyviä varotoimia. Lapsen ei tule antaa leikkiä laitteella tai sen tarvikkeilla, jotka
voivat sisältää laitteesta irrotettavissa olevia osia, sillä se on vaarallista ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Varmista, että
pienet lapset eivät pääse käsiksi laitteeseen ja sen tarvikkeisiin.

13.2

Tarvikkeet

•
•

Älä hävitä akkuja polttamalla, sillä ne saattavat räjähtää. Akut saattavat räjähtää myös, jos ne ovat vaurioituneet.
Älä muokkaa tai uudelleenvalmista, yritä asettaa vieraita esineitä laitteeseen, tai upota tai altista sitä vedelle tai
muille nesteille, tai altista sitä tulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle.
•	Vältä laitteen pudottamista. Jos laite pudotetaan, erityisesti kovalle alustalle, ja käyttäjä epäilee vahinkoa, vie se
pätevään huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi.
• Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran.
• Hävitä käytetyt laitteet asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
•	Laitteen saa liittää vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo, tai jotka täyttävät USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman
vaatimukset.
Laturin ulostulo on DC 5V, 2A.
HUOMIO – RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AKKUUN. HÄVITÄ KÄYTETYT
AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI. Ei voida huoltaa muissa kuin hyväksytyissä huoltoliikkeissä, jotka hävittävät akun
Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskevan direktiivin mukaisesti.

13.3

• Koska laturi ei ole vedenkestävä, pidä se kuivana ja poissa vedestä tai höyrystä. Älä koske laturiin märillä käsillä.
• Älä aseta laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua.
•	Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettinauhalla varustettuja kortteja. Laitteesta
tuleva säteily voi poistaa niille tallennetut tiedot.
•	Älä jätä laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne altistuvat erittäin korkealle tai alhaiselle lämpötilalle. Alle 0 °C:n lämpötila
vaikuttaa akun suorituskykyyn.
• Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeiden lähelle.
• Sammuta laite ja irrota se laturista, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
•	Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita kemikaaleja (kuten alkoholia tai bentseeniä) laitteen ja laturin
puhdistukseen. Voit puhdistaa laitteen pehmeällä antistaattisella kankaalla.
•	Älä pura laitetta tai tarvikkeita. Jos laitteeseen tai varusteisiin on kajottu, niiden takuu mitätöidään eikä valmistaja ole
vastuussa mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
•	Jos laitteen näyttö on rikki, älä kosketa rikkoontuneita osia tai yritä poistaa niitä. Tässä tapauksessa, lopeta laitteen
käyttäminen välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

13.4
		

Käytä vain valmistajan tässä laitemallissa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja tarvikkeita. Muun tyyppisen akun,
laturin tai tarvikkeen käyttö voi mitätöidä laitteen takuun ja olla paikallisten määräysten ja lakien vastaista sekä vaarallista.
Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoja hyväksyttyjen akkujen, laturien ja tarvikkeiden saatavuudesta alueellasi.
Akku ja laturi:
Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja ennen sen loppuun
kulumista. Käytä laturin teknisissä tiedoissa määritettyä verkkovirtaa. Väärä jännite saattaa aiheuttaa tulipalon tai
laturin vaurioitumisen.
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Puhdistus ja huolto

13.5

Kuulovaurion estäminen
- Estä mahdollinen kuulovaurio välttämällä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

CE SAR -vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää
kentille altistumista.

EU-vaatimukset

koskien

yleisön

terveyden

suojelua

rajoittamalla

sähkömagneettisille

Rajat ovat osa laajoja suosituksia, jotka koskevat yleisön suojelua. Nämä suositukset on kehitetty ja ne on tarkistettu
riippumattomien tieteellisten organisaatioiden toimesta käyttäen tieteellisten tutkimusten säännöllisiä ja perusteellisia
arviointeja. Euroopan neuvoston matkapuhelimille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific

25

Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/kg keskiarvoistettuna 10 grammalle kudosta. Se
täyttää kansainvälisen säteilysuojatoimikunnan (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection,
ICNIRP) vaatimukset.
Tämä laite on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja eurooppalaisen standardin
EN 62311- ja EN 62209-2-vaatimukset, laitekohtaisilla tarvikkeilla käyttöön varustettuna. Muiden metallia sisältävien
tarvikkeiden käyttö ei takaa ICNIRP-altistumisohjeiden noudattamista.
SAR mitataan laitteen ollessa 0,5 cm:n etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä suurimmalla hyväksytyllä teholla
kaikilla matkapuhelinlaitteen taajuusalueilla.
Laite on pidettävä 0,5 cm:n etäisyydellä vartalosta.

Tarkempia tietoja laitteen kierrätyksestä ja akuista voi saada paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai
myymälästä, josta laite ostettiin.
Tähän laitteeseen pätee Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (Waste from
Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Syy WEEE-osien ja akkujen erottamiselle muusta jätteestä on minimoida
niissä olevien vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle.

Vaarallisten aineiden vähentäminen
Tämä laite täyttää EU-rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoitusta koskevat vaatimukset kemikaaleille (REACH)
(Euroopan parlamentin ja neuvoston säännös 1907/2006/EY) ja EU:n vaarallisten aineiden (RoHS) direktiivin (Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU) rajoitukset.

Korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla:
Pään SAR: 0,534 W/kg
Vartalon SAR: 1,510 W/kg

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

13.6

Bullitt Mobile Ltd. vakuuttaa, että radiolaitteen tyyppi Ektra on direktiivin 2014/53/EU
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa:
www.kodakphones.com/support.

Spektri ja virta

Spektri

Virta

GSM 900

28,87 dBm

GSM 1800

27,81 dBm

WCDMA B1

24,39 dBm

WCDMA B8

20,49 dBm

FDD-LTE B1

23,3 dBm

FDD-LTE B3

21,3 dBm

FDD-LTE B7

16,62 dBm

FDD-LTE B20

19,37 dBm

WI-FI 2.4G

15,28 dBm

WI-FI 5G

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

BT 2.0

7,44 dBm

BT 4.1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA / m

13.7

mukainen.

Oikeudellinen huomautus
Android, Google, Google Play, Google Play logo ja muut merkit ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

EY-vaatimustenmukaisuuslausunto

Tämä laite on rajoitettu vain sisäkäyttöön toimiessaan 5 150–5 350 MHz taajuusalueella.
Rajoitukset:
Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekki (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR),
Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL),
Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Iso-Britannia
(UK), Sveitsi (CH), Norja (NO), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Turkki (TR).

Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä
Tämä symboli laitteessa (ja kaikissa mukana seuraavissa akuissa) osoittaa, ettei niitä saa hävittää tavallisena
kotitalousjätteenä. Älä hävitä laitetta tai akkuja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Laite (ja kaikki akut)
on toimitettava valtuutettuun kierrätyspisteeseen kierrätystä tai asianmukaista hävitystä varten niiden
käyttöiän päätyttyä.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja:
Nimi: Bullitt Group
Osoite: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Yhdistynyt Kuningaskunta
Radiolaitteet:
Malli: EKTRA
Kuvaus: Älypuhelin
Markkinointinimi: KODAK EKTRA -älypuhelin
Radioon liittyvä ohjelmistoversio: LTE_S0105121. 1
Toimitetut varusteet ja osat: Sovitin, USB-kaapeli, kuulokkeet
Me Bullitt Group, ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä kuvattu tuote on asiaankuuluvan Euroopan unionin
yhdenmukaistamista koskevan lainsäädännön vaatimusten mukainen:
RE-direktiivi (2014/53/EU) RoHS-direktiivi (2011/65/EU)
Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai muita asiaankuuluvia standardeja on sovellettu:
1. RE-direktiivin työterveyttä koskeva artikla 3.1(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. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (RE-direktiivin artikla 3.1(b))
Luonnos ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, luonnos ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Luonnos ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Komission luonnos ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012 / AC:2013 luokka B, EN 55032:2015 luokka B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 luokka A, EN 61000-3-3:2013
3. Radiotaajuisen spektrin käyttö (RE-direktiivin artikla 3.2)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Luonnos ETSI EN 300 440 V2.1.0
Luonnos ETSI EN 300 330 V2.1.0
Lopullinen luonnos ETSI EN 300 328 V2.1.0
Komission luonnos ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Komission luonnos ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. RoHS-direktiivi (2011/65/EU)
EN 50581:2012
Ilmoituksen vastaanottanut laitos (nimi: CETECOM ICT SERVICES GMBH, Tunniste: 0682) on suorittanut
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin RE-direktiivin liitteen III mukaisesti ja myöntänyt EU-tyyppitarkastustodistuksen
(Viitenro: T817663D-01-TEC).
Allekirjoitettu psta: Bullitt Group
Paikka: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Yhdistynyt Kuningaskunta, Päivämäärä: 2.11.2016
Nimi: Wayne Huang, Tehtävä: Director of ODM Management, Allekirjoitus:
Bullitt Mobile Ltd. on laitteen valmistaja ja jakelija Eastman Kodak Companyn myöntämällä lisenssillä.
Kodakin ja Ektran tavaramerkkejä, Kodakin logoa ja visuaalista ilmettä käytetään Eastman Kodak Companyn myöntämällä lisenssillä.
Valmistettu Kiinassa.
© 2016 Bullitt Mobile Ltd. | www.kodakphones.com
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Valmistajan yhteystiedot: Bullitt Mobile Ltd: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR
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