„KODAK EKTRA“ išmaniojo telefono
naudotojo vadovas
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Prašome perskaityti prieš pradedant naudotis
SAUGOS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
Prašome atidžiai perskaityti saugos ir atsargumo priemones, kad užtikrintumėte saugų naudojimąsi mobiliuoju telefonu.
•

Savo mobiliojo telefono nedaužykite, nemėtykite, saugokite, kad neiškristų, nespauskite, nelenkite ir nebadykite.

•	Stenkitės nesinaudoti mobiliuoju telefonu drėgnoje aplinkoje, pvz., vonios kambaryje. Savo mobiliojo telefono tyčia
nemirkykite ir neplaukite skystyje.
•

Mobiliojo telefono neįjunkite ten, kur telefonais draudžiama naudotis, arba kai telefonas gali kelti trukdžių ar pavojų.

•

Savo mobiliuoju telefonu nesinaudokite vairuodami.

•	Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių. Mobilųjį telefoną išjunkite, kai
esate netoli medicininės įrangos.
•

TEISINIS PRANEŠIMAS
„Bullitt Mobilus Ltd“ turi „Kodak“ licenciją.
„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, „Bullitt“
grupė tokius ženklus visada naudoja pagal licenciją. Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
jų atitinkamiems savininkams.
Nė viena šio dokumento dalis negali būti atgaminama ar siunčiama bet kokia forma ar priemonėmis be išankstinio
rašytinio „Kodak“ sutikimo.
Šiame vadove aprašytas gaminys gali apimti autorių teisių saugomą programinę įrangą ir galimus licencijų turėtojus.
Klientai negali kokiu nors būtu minėtos programinės ar aparatinės įrangos atgaminti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti,
išmontuoti, iššifruoti, ištraukti, inžinerijos būdu apdoroti, išnuomoti, perduoti ar išduoti jai licencijas, išskyrus atvejus,
kai galiojantys įstatymai apribojimus draudžia arba tokius veiksmus pagal licencijas patvirtina atitinkamas autorių teisių
turėtojas.

PRANEŠIMAS

Išjunkite mobilųjį telefoną orlaivyje. Telefonas gali trikdyti orlaivio valdymo įrangos veikimą.

•	Mobilųjį telefoną išjunkite, kai esate netoli tiksliųjų elektroninių prietaisų. Telefonas gali turėti įtakos šių prietaisų
veikimui.

Kai kurios čia aprašytos gaminio ir jo priedų funkcijos priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos ir nuo vietinio tinklo
gebos, todėl vietinių tinklų operatoriai arba tinklo paslaugos teikėjai jų gali nesuaktyvinti arba jas apriboti. Todėl čia
pateikiami aprašymai gali ne visiškai atitikti jūsų įsigytą gaminį ir jo priedus.

•	Mobiliojo telefono ar jo priedų nebandykite ardyti. Tik kvalifikuoti specialistai gali atlikti telefono priežiūros ar remonto
darbus.

Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo keisti ar modifikuoti bet kokią šiame vadove
pateikiamą informaciją ar specifikacijas.

•

Gamintojas nėra atsakingas už bet kokių gaminių, kuriuos naudodamiesi šiuo mobiliuoju telefonu išsiunčiate ar
parsisiunčiate (įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) tekstus, nuotraukas, muzikos kūrinius, filmus ir autorių teisių saugomą
įtaisytąją programinę įrangą) teisėtumą ar kokybę. Jūs turite prisiimti atsakomybę už bet kokias pasekmes, kylančias iš
pirmiau minėtų gaminių įdiegimo ar naudojimo šiame mobiliajame telefone.

Mobiliojo telefono ar jo priedų nedėkite į talpyklas su stipriais elektromagnetiniais laukais.

•	Magnetinių laikmenų nelaikykite arti mobiliojo telefono. Telefono skleidžiama radiacija gali ištrinti juose saugomus
duomenis.
•	Mobiliojo telefono nelaikykite ten, kur aukšta temperatūra, ir jo nenaudokite vietoje, kur yra degiųjų dujų, pvz.,
degalinėse.
•	Savo mobilųjį telefoną ir visus jo priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mobiliuoju telefonu
vaikams neleiskite naudotis be priežiūros.
•

Naudokite tik patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius.

•	Laikykitės visų belaidžių įrenginių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir taisyklių. Gerbkite kitų privatumą ir
įstatymuose numatytas teises naudodamiesi belaidžiu įrenginiu.
•

Mobiliojo telefono nenaudokite lėktuvuose, ligoninėse, degalinėse arba profesionaliuose autoservisuose.

Naujausią naudotojo vadovo versiją rasite apsilankę: www.kodakphones.com

GARANTIJOS NEBUVIMAS
Šio vadovo turinys pateikiamas „toks, koks yra“. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai, nėra suteikiamos
jokios aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) numanomas tinkamumo parduoti
ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, susijusias su šio vadovo ar jo turinio tikslumu ir patikimumu.
Tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, gamintojas jokiu atveju nebus atsakingas už bet kokią ypatingą, atsitiktinę,
netiesioginę ar šalutinę žalą arba už prarastą pelną, verslą, pajamas, duomenis, prestižą ar numatomas santaupas.

•	Pacientai, kuriems buvo įsodintas implantas (širdies, insulino ir t.t.), telefoną turėtų laikyti bent 15 cm atstumu nuo
implanto, o skambindami telefoną laikyti priešingoje pusėje.

IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLĖS

•	Kai naudojatės USB kabeliu, griežtai laikykitės šiame vadove pateikiamų atitinkamų nurodymų. Kitaip galite sugadinti
savo mobilųjį telefoną arba AK.

Klientai privalo laikytis visų galiojančių eksporto ir importo įstatymų ir taisyklių ir gauti visus būtinus vyriausybės leidimu
ir licencijas, kad galėtų eksportuoti, reeksportuoti ar importuoti šiame vadove minimą gaminį, įskaitant jame panaudotą
programinę įrangą ir techninius duomenis.

2

3

TURINYS
1. ĮVADAS
2. „KODAK EKTRA“ IŠMANUSIS TELEFONAS
3. SVARBIAUSIOS FUNKCIJOS
4. SIM KORTELĖS ĮDĖJIMAS
5. ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS
6. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS
Svarbi informacija Apie akumuliatorių:
7. MOBILIOJO TELEFONO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
7.1			
Mobiliojo telefono įjungimas
7.2		
Mobiliojo telefono išjungimas 
8. SUSIPAŽINIMAS SU PRADŽIOS EKRANU
9. JUTIKLINIO EKRANO NAUDOJIMAS
9.1			
Veiksmai su jutikliniu ekranu 
9.2		
Mobiliojo telefono ekrano pasukimas
10. EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS
10.1		
Ekrano užrakinimas 
10.2		
Ekrano atrakinimas 
11. SKAMBINIMAS
11.1		
Skambinimas vietiniais numeriais
11.2		
Skambinimas tarptautiniais numeriais
11.3		
Pagalbos skambučiai
12. MENIU VEIKSMŲ VADOVAS
12.1		
„Android Pay™“ mokėjimo paslauga
12.2		
„AVG“ antivirusinė programa
12.3		
Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas
12.4		
Skaičiuotuvas
12.5		
„Google Calendar™“
12.6		
Fotoaparatas
12.7		
„Chrome™“
12.8		
Laikrodis
12.9		
Adresatai
12.10		
Atsisiuntimai
12.11		
„Google Drive™“
12.12		
„File Commander“
12.13		
„Gmail™“
12.14		
Google
12.15		
„Google Hangouts“
12.16		
Vaizdo rašytuvo programa „Kodak Ektra Super 8“ 
12.17		
„Google Keep™“
12.18		
„Google Maps™“
12.19		
Žinutės
12.20		
„OfficeSuite“
12.21		
Telefonas
12.22		
„Google Photos™“
12.22.1		
„Kodak“ programa „Gallery“
12.23		
„Google Play Movies“
4

6
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
17
17
18
18
19

12.24		
12.25		
12.26		
12.26.1		
12.26.2		
12.26.3
12.26.4
12.26.5
12.26.6
12.26.7		
12.26.8
12.26.9
12.26.10
12.26.11
12.26.12
12.26.13
12.26.14
12.26.15
12.26.16
12.26.17
12.26.18
12.26.19
12.26.20
12.26.21
12.26.22
12.26.23
12.26.24
12.27		
12.28		
12.29		
12.30		
13. PRIEDAS
13.1		
13.2		
13.3		
13.4		
13.5		
13.6		
13.7		

„Google Play Music“
„Google Play™“ parduotuvė
Nustatymai
Wi-Fi
„Bluetooth®“
Duomenų naudojimas
Daugiau
Ekranas 
Garsas ir pranešimai
Programos
Laikmenos ir USB
Akumuliatorius
Atmintis
Naudotojai
Mokėkite paliesdami
Vieta
Saugumas
Paskyros
Google
Kalba ir įvestis
Atsarginės kopijos kūrimas ir duomenų atkūrimas
Data ir laikas
Numatytas maitinimo įjungimas ir išjungimas
Pritaikymas neįgaliesiems
Spausdinimas
„Kodak“ programa „Prints“
Apie telefoną
„Snap“ galerija
„Snapseed™“
Garso įrašymo priemonė
„YouTube™“
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Priedai
Valymas ir techninė priežiūra
Klausos praradimo prevencija 
Atitiktis CE SAR
Spektras ir galia
ES atitikties pareiškimas 

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą
Pavojingų medžiagų kiekio mažinimas
Atitikties deklaracija
Teisinis priskyrimas
Atitikties deklaracija

19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
25
25
25
26
26

26
27
27
27
28

5

2. „KODAK EKTRA“ IŠMANUSIS TELEFONAS

1. ĮVADAS
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Dėkojame, kad įsigijote „Kodak Ektra“ išmanųjį telefoną ir
sveikiname prisijungus prie naujojo fotografavimo išmaniuoju
telefonu judėjimo.
Rinkdamiesi „Ektra“ išmanųjį telefoną savo fotografavimui grąžinate kūrybinę laisvę – tai neprilygstama, skaitmeninių
veidrodinių fotoaparatų naudotojams pažįstama išmaniojo telefono fotoaparato patirtis, užtikrinanti paprastą naudojimą
pasitelkiant unikalios programinės įrangos ir įspūdingo objektyvo įrangos derinį. Visa tai įkvepia „Kodak“ inžinierių patirtis
vaizdo kūrimo srityje bei mūsų fotografavimo ambasadoriai.
Šiame naudotojo vadove jums pateiksime visas geriausias „Ektra“ išmaniojo telefono savybes, kad pasitaikius idealiam
kadrui būtumėte pasirengę ir turėtumėte visus įrankius. Nuo intuityvios pritaikomosios fotoaparato programėlės iki
sudėtingesnės vaizdo redagavimo programinė įranga ir galimybės spausdinti nuotraukas tiesiai iš savo išmaniojo
telefono. Tikimės, kad jums patiks šis visiškai nauja fotografavimo patirtis.
Nepamirškite su mumis pasidalinti savo geriausiais kūriniais ir: neapsiribokite vien fiksavimu. Kurkite.

		 Facebook.com/kodakphones
		
		 @kodakphones
		
		 @kodakphones
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SIM ar SD lizdas
Priekinis fotoaparatas
Ausinių (su mikrofonu) lizdas
Meniu mygtukai
Dirželio tvirtinimo taškas

6. Užrakto mygtukas
7. Maitinimo mygtukas
8. Garsumo didinimo / mažinimo mygtukai
9. Šviesos diodų blykstė
10. 21 MP fotoaparatas

3. SVARBIAUSIOS FUNKCIJOS
Maitinimo mygtukas

Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte. Palaikykite paspaustą, kad atidarytumėte
parinkčių meniu. Paspauskite, jei esant įjungtam telefonui norite užrakinti arba pažadinti
ekraną.

Pradžios mygtukas

Paspauskite bet kada, kad būtų rodomas pradžios ekranas. Ilgai laikant nuspaustą
pradžios mygtuką bus paleista „Google“ paieška.

Paskiausių
programų mygtukas

Paspauskite, kad būtų rodomas šiuo metu atidarytų programėlių sąrašas.

Grįžties mygtukas

Paspauskite, kad būtų rodomas ankstesnis langas, kuriame dirbote. Naudokite ekraninei
klaviatūrai užverti.

Garso reguliavimo
mygtukas

Užrakto mygtukas

Garsumas: Paspauskite garsumo didinimo mygtuką (+), jei garsumą norite padidinti,
arba garsumo mažinimo mygtuką (–), jei garsumą norite sumažinti.
Norėdami užfiksuoti ekrano kopiją paspauskite ir vienu metu laikykite nuspaudę
maitinimo ir garsumo mažinimo mygtukus.
Jei norite tučtuojau fotografuoti, esant atidarytai fotoaparato programai paspauskite
užrakto mygtuką. Jei fotografuodami norite fokusuoti, nuspauskite iki pusės, o jei
fiksuoti – iki galo. Norėdami akimirksniu paleisti „Ektra“ fotoaparatą ir gauti greitą
prieigą du kartus paspauskite užrakto mygtuką.
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4. SIM KORTELĖS ĮDĖJIMAS
1.	Norėdami įdėti „Nano SIM“ kortelę pateiktu įrankiu
atidarykite „SIM“ ir „microSD™“ kortelės lizdą.

6. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

2.	„Nano SIM“ kortelę įdėkite į dėklą, kaip parodyta
žemiau:

„Kodak Ektra“ išmaniajame telefone sumontuotas įtaisytasis
akumuliatorius. Norėdami įkrauti akumuliatorių:
1. Prijunkite USB kabelį, kuris buvo pridėtas prie Jūsų mobiliojo
telefono, prie įkroviklio.
Pastaba: naudokite tik „Kodak Ektra“ patvirtintus įkroviklius
ir kabelius. „Kodak Ektra“ išmaniajame telefone naudojami
USB 3.0 kabeliai ir jungtys. Nepatvirtinta įranga gali sugadinti
prietaisą.
2. USB 3.0 kabelį prijunkite prie telefono USB prievado.
Pastaba: USB 3.0 kabelio padėtis nėra labai svarbi kaip USB 2.0 įkrovimo kabelių atveju. USB kabelį prijunkite atsargiai,
nenaudodami per daug jėgos. Bandant netinkamai kišti jungtį galimi pažeidimai.
Pastaba: tam garantija nebus taikoma.
3. USB prijunkite prie tinkamo kintamosios srovės tinklo kištuko ir saugiai prijunkite prie maitinimo tinklo.

3. Pakeiskite „SIM“ ir „microSD“ kortelių dėklą.

5. ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS

4.	Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą jį turite įkrauti. Baigus įkrauti, atrakinimo ekrane rodomas žodis „įkrauta“ arba
vietoje akumuliatoriaus piktogramos (viršuje dešinėje) rodoma „100 %“. Atjunkite jungtį nuo prietaiso ir tada atjunkite
sieninį įkroviklį.

Svarbi informacija apie akumuliatorių:
1.	Norėdami įdėti „microSD“ kortelę pateiktu įrankiu
atidarykite „SIM“ ir „microSD“ kortelės lizdą.

2.	Atminties kortelę įdėkite į dėklą, kaip parodyta
žemiau:

Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, įkrovimo piktograma gali pasirodyti tik po kelių minučių.
Jei akumuliatorius ilgą laiką nebuvo naudojamas, mobiliojo telefono gali nepavykti įjungti iškart po to, kai akumuliatorių
pradėsite įkrauti. Telefoną kelias minutes palaikykite išjungtą, kol išsekęs akumuliatorius bus įkrautas, ir tik tada bandykite
įjungti. Gali būti, kad tuo metu ekrane nebus rodoma įkrovimo animacija.
Akumuliatoriui įkrauti reikiamas laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir nuo akumuliatoriaus amžiaus.
Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, pasigirsta garsinis įspėjimas ir pateikiamas raginimas telefono ekrane.
Kai akumuliatorius yra beveik išsikrovęs, telefonas automatiškai išsijungs.

7. MOBILIOJO TELEFONO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
7.1		

Mobiliojo telefono įjungimas

3. Pakeiskite „SIM“ ir „microSD“ kortelių dėklą.
1. Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką.
2.	Kai telefoną įjungsite pirmą kartą, išvysite pasveikinimo ekraną. Pasirinkite jūsų pageidaujamą kalbą ir palieskite
paleidimo piktogramą, kad nustatymo procesas būtų tęsiamas.
Pastaba: jei SIM kortelėje įjungta asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodo apsauga, prieš atsiveriant pasveikimo
ekranui būsite prašomi įvesti savo PIN kodą. Nustatymo procesui užbaigti būtinas „Wi-Fi“ arba duomenų ryšys. Dabar
būsite paraginti prisijungti prie esamos „Google“ paskyros arba susikurti naują paskyrą ir nustatymo procesą užbaigti.

8

Pastaba: paskyros nustatymą galite praleisti ir užbaigti kitą kartą. Tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis jūsų
įrenginyje siūlomomis „Google“ paslaugomis, būtina „Google“ paskyra.
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7.2

Mobiliojo telefono išjungimas

1. Palaikykite paspaustą maitinimo mygtuką, kad atidarytumėte telefono parinkčių meniu.
2. Palieskite Išjungti maitinimą.

8. SUSIPAŽINIMAS SU PRADŽIOS EKRANU
Kai prisijungsite arba telefoną įjungsite, bus atidarytas pradžios ekranas. Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio
galite pasiekti visas telefono funkcijas. Jame rodomos programų piktogramos, valdikliai, nuorodos ir kitos funkcijos.
Pradžios ekraną galite tinkinti keisdami jo ekrano fonus arba nurodydami, kaip norite matyti elementus.
		

9. JUTIKLINIO EKRANO NAUDOJIMAS
Veiksmai su jutikliniu ekranu

Palieskite: piršto galiuku pasirinkite elementą, patvirtinkite parinktį paleiskite programą.
Palieskite ir neatleiskite: elementą palieskite piršto galiuku ir neatleiskite tol, kol mobilusis telefonas sureaguos.
Pavyzdžiui, norėdami atidaryti aktyviojo ekrano parinkčių meniu, ekraną palieskite ir laikykite, kol meniu bus rodomas
ekrane.
Braukite: pirštu perbraukite ekraną vertikaliai arba horizontaliai. Pavyzdžiui, braukite kairėn arba dešinėn, kad galerijoje
atidarytumėte kitą paveikslėlį.
Vilkite: pageidaujamą elementą pirštu palieskite ir laikykite. Elementą nuvilkite į bet kurią ekrano vietą. Piktogramą
galite vilkdami perkelti į kitą vietą arba pašalinti.

9.2

10. EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS
Ekrano užrakinimas

Kai mobilusis telefonas įjungtas, paspauskite maitinimo mygtuką, kad ekraną užrakintumėte. Pranešimus ir skambučius
galite gauti, net jei ekranas užrakintas.
Jei mobiliojo telefono kurį laiką neliesite, ekranas užsirakins automatiškai.
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Paspauskite maitinimo mygtuką, kad ekraną pažadintumėte. Tada spynos piktogramą
nuvilkite į ekrano vidurį, kad
atrakintumėte.
Fotoaparato funkcija norėdami naudotis tiesiogiai užrakintame ekrane, fotoaparato piktogramą
nuvilkite į kairę, kad
paleistumėte fotoaparato programą.
Norėdami naudoti „Google Voice Search™“ naudoti tiesiogiai užrakintame ekrane vilkite „Google“ paieškos balsu
piktogramą
į dešinę, kad paleistumėte „Google“ paiešką balsu.
Pastaba: jei nustatėte ekrano užraktą, būsite paraginti atrakinti ekraną.

11. SKAMBINIMAS
11.1

Skambinimas vietiniais numeriais

Numerius įveskite skaičių klavišais, tada paspauskite skambinimo klavišą ir skambinkite. Skambindami vietiniais
numeriais vadovaukitės šia tvarka: miesto kodas, telefono numeris, skambinimo klavišas.

11.2

Skambinimas tarptautiniais numeriais

Norėdami skambinti tarptautiniais numeriais ilgiau palaikykite nuspaudę 0 klavišą, kol ekrane bus rodomas tarptautinis
telefono kodas „+“. Taip galėsite atlikti tarptautinius skambučius į bet kurią šalį, neatsižvelgiant į tarptautinį skambučių
kodą.
Skambindami tarptautiniais numeriais vadovaukitės šia tvarka:
+ Šalies kodas, miesto kodas, telefono numeris, skambinimo klavišas.
Įvedę numerio kodą įveskite šalies kodą ir visą numerį, kuriuo norite skambinti.

11.3

Pagalbos skambučiai

Jei esate tinklo zonoje (tai galite sužinoti žiūrėdami į tinklo signalo stiprumo indikatorių, esantį viršutiniame kairiajame
mobiliojo telefono ekrano kampe), skambinti pagalbos numeriais galėsite net ir neturėdami SIM kortelės.

Mobiliojo telefono ekrano pasukimas

Jei stačiai laikomą telefoną paversite gulsčiai ir vėl atgal, daugelis ekranų pasisuks kartu su telefonu. Šią funkciją galima
išjungti Nustatymų meniu (ekrano skyrius).

10.1

Ekrano atrakinimas

Pradžios ekrane yra paleidyklės piktograma. Ją palieskite, jei norite peržiūrėti ir paleisti įdiegtas programas.

Pastaba: ilgai paspaudus tuščioje pradžios ekrano vietoje, bus paleista ekrano fonų, valdiklių ir nustatymų nuoroda.

9.1

10.2

12. MENIU VEIKSMŲ VADOVAS
Visų mobiliojo telefono funkcijų parinkčių trumpi aprašymai pateikti toliau.
Norėdami naudotis „Gmail“, „Google Play Movies“ ir pasiekti kitose „Google“ programose siūlomas įvairiausias funkcijas
turite prisijungti prie „Google" paskyros. Jei iš „Google Play“ parduotuvės norėsite atsisiųsti programų, jums taip pat bus
pateiktas raginimas prisijungti prie savo „Google“ paskyros.
Pastaba: jei jūsų telefone nėra SIM kortelės, negalite prisijungti prie mobiliųjų tinklų ir naudotis jų balso bei duomenų
paslaugomis, tačiau galite prisijungti prie „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie savo „Google“ paskyros ir naudotumėtės
visomis savo telefono funkcijomis, išskyrus skambučius.
Jei pirmą kartą telefoną įjungsite neįdėję SIM kortelės, jūsų paprašys paliesti „Prisijungti prie „Wi-Fi“ (vietoje „mobiliojo
tinklo“), norėdami nustatyti telefoną vadovaukitės nurodymais. Jei „Google“ paskyrą jau turite, palieskite „Prisijungti“ ir
įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį.
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12.1

„Android Pay™“ mokėjimo paslauga

„Android Pay“ mokėjimo paslauga – tai itin patogus būdas mokėti mobiliaisiais. Į savo „Google“ paskyrą galite įtraukti
esamą kortelę, patvirtindami keletą detalių, arba pridėdami naują kortelę iš bet kokio dalyvaujančio banko. Norėdami
mokėti tiesiog pažadinkite telefoną ir palieskite dalyvaujančią parduotuvę (programa neprivalo būti paleista).
„Android Pay“ paslaugos atidarymas:
Palieskite
> „Android Pay“
, kad atidarytumėte programą.

12.2

„AVG“ antivirusinė programa

Antivirusinė programinė įranga – realiojo laiko programa, kuri stebi ir nuskaito jūsų prietaisą. Norėdami nuskaityti
paslėptas grėsmes palieskite „NUSKAITYTI DABAR“.

Palieskite grįžties mygtuką
(du kartus) arba pradžios mygtuką norėdami uždaryti fotoaparatą.
Fotoaparato peržiūros ekrane spustelėkite viršuje esančią piktogramą, kad nustatytumėte fotoaparatą. Palieskite
norėdami pakeisti parinkties, fotoaparato ir vaizdo nustatymus.
Rankiniu režimu galite slinkti per išplėstines funkcijas, kad atliktumėte pakeitimus fotografuodami, pakeitimus matysite
tiesiogiai. Ratuku slinkite per išlaikymo, scenos režimo, baltos šviesos balanso, ISO, užrakto greičio ir „Smart Auto“
režimo nustatymus. Fotoaparato nustatymuose taip pat galite pasirinkti: veido aptikimo, automatinio scenų aptikimo,
failų formatavimo, savaiminio laikmačio, nuotraukos dydžio, peržiūrimo vaizdo dydžio, gražaus veido režimą.
Vaizdo nustatymuose režimo ratuku pasirinkite vaizdo režimą, kad nustatytumėte toliau pateiktus parametrus: triukšmo
mažinimas, EIS, mikrofonas, garso režimą, vaizdo įrašo kokybė.
Palieskite
norėdami pradėti įrašinėti ir vėl palieskite, kad įrašymas būtų sustabdytas. Įrašę vaizdo įrašą, šalia mygtuko
palieskite paskutinio vaizdo įrašo miniatiūrą ir jį peržiūrėkite. Palieskite, jei norite leisti vaizdo įrašą.

„AVG“ antivirusinės programos atidarymas:
Palieskite
> „Antivirusinė programa“
, kad ją atidarytumėte.

12.7

12.3

Naudodami šią funkciją galite paleisti naršyklę, jei esate prisijungę per savo duomenų arba „Wi-Fi“ paslaugų tiekėją.

Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Atsarginio kopijavimo juostoje pasirinkite asmeninių duomenų programą, kad sukurtumėte atsargines kopijas atminties
kortelėse. Atkūrimo juostoje pasirinkite norimą failą, kad jį grąžintumėte į telefoną.
Atsarginio kopijavimo ir atkūrimo atidarymas:
Palieskite
> „Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas“

12.4

, kad atidarytumėte programą.

Skaičiuotuvas

„Chrome™“

„Chrome“ atidarymas:
Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:
•

Pradžios ekrane palieskite „Chrome“

•

Palieskite

12.8

> „Chrome“

.

norėdami atidaryti programą.

Laikrodis

Skaičiuotuvu spręskite paprastus aritmetinius uždavinius arba naudokitės jo išplėstinėmis parinktimis, kad galėtumėte
spręsti sudėtingesnes lygtis.

Įėję į meniu galite peržiūrėti datą ir laiką arba nustatyti žadintuvą, chronometrą ar pasaulio laikrodį.

Skaičiuotuvo atidarymas:
Palieskite
> „Skaičiuotuvas“

Žadintuvo atidarymas:
Palieskite
> „Clock“
, norėdami naudoti mobiliojo telefono žadintuvą.

12.5

, kad atidarytumėte programą.

„Google Calendar™“

Norėdami kurti ir tvarkyti įvykius, susirinkimus ir susitikimus, naudokitės programa „Google Calendar“. Priklausomai nuo
sinchronizavimo parametrų, jūsų telefone esantis kalendorius bus automatiškai sinchronizuojamas su kalendoriumi,
kurį galite pasiekti žiniatinklyje arba kituose prietaisuose.
„Google Calendar“ atidarymas:
Palieskite
> „Google Calendar“
rodymo ir nuostatų parinktys.

, kad atidarytumėte programą. Palieskite

, kad ekrane būtų rodomos įvairios

Pastaba: Jei kalendoriaus funkcija naudojatės pirmą kartą, ekraną galite perbraukti kairėn kelis kartus, kad peržiūrėtumėte
šios funkcijos savybes. Paskutiniame apžvalgos lape („Įvykiai iš Gmail“) palieskite SUPRATAU.

12.6

„Kodak“ fotoaparato atidarymas:
Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:
Palieskite

Taip pat galite paliesti
miniatiūrą.

12.9

Adresatai

Su adresatų programa galite išsaugoti ir tvarkyti duomenis, pvz., jūsų adresatų telefono numerius ir adresus. Palieskite
norėdami nustatyti rodomų adresatų funkcijas, importavimą ar eksportavimą, grupes, paskyras, parametrus.
Jei dar nesate pridėję jokių adresatų, bus rodomas pranešimas su patarimais, kaip į prietaisą pridėti adresatų.

pradžios ekraną.

•	
Norėdami fokusuoti nuspauskite„Kodak“ fotoaparato
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•	Nustatykite valandas ir minutes pasirinkdami atitinkamą laukelį ir rodyklę stumdami į viršų arba į apačią. Kai reikiamas
laikas nustatytas, palieskite „Gerai“.
• Norėdami pridėti signalo etiketę, palieskite Etiketė. Etiketę įveskite, tada palieskite GERAI.
• Jei norite, kad signalas būtų kartojamas, palieskite Kartoti. Palieskite vieną ar daugiau parinkčių.
• Norėdami nustatyti skambėjimo toną, palieskite
. Pasirinkite parinktį, tada palieskite GERAI.
• Jei norite, kad signalui skambant įrenginys vibruotų, palieskite žymimąjį laukelį “„Vibruoti“.
Pastaba: Pagal numatytuosius nustatymus signalas būna suaktyvintas.

Fotoaparatas

Šis „Kodak“ fotoaparato programa skirta vien tik „Ektra“ išmaniajam telefonui ir suteikia daugybę funkcijų bei skaitmeninių
veidrodinių fotoaparatų įkvėptą naudotojo sąsają – ji bus pažįstama ir paprasta naudoti tiek fotografuojant, tiek
filmuojant.

•

Žadintuvo pridėjimas:
1. Signalų sąrašo ekrane palieskite
norėdami pridėti žadintuvą.
2. Norėdami nustatyti žadintuvą atlikite šiuos veiksmus:

užrakto mygtuką iki pusės, o norėdami fotografuoti – iki galo.

norėdami fotografuoti ir peržiūrėti nuotrauka paliesdami paskutinės užfiksuotos nuotraukos
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Adresatų atidarymas:
> „Contacts“
. Bus atidarytas skirtukas VISI KONTAKTAI.
Palieskite
Visi jūsų adresatai slenkančiame sąraše rodomi abėcėlės tvarka.
Naujo adresato pridėjimas:
1. Adresatų sąraše palieskite
, kad pridėtumėte naują adresatą.
2. Įveskite adresato vardą ir tada pridėkite išsamius duomenis, pvz., telefono numerį ar adresą.
3. Baigę palieskite „Pridėti naują adresatą”
norėdami įrašyti adresato informaciją.
Adresato pridėjimas prie mėgstamiausių:
1. Palieskite adresatą, kurį norite pridėti prie mėgstamiausių.
2. Palieskite
viršutiniame kairiajame kampe ir piktogram

taps vientisa.

Adresato paieška:
1. Adresatų sąraše palieskite , kad atliktumėte adresato paiešką.
2. Įveskite ieškomo adresato vardą. Jums spausdinant, paieškos langelio apačioje bus rodomi paiešką atitinkantys vardai.

12.12 „File Commander“
Naudodami „File Commander“ galite tvarkyti savo failus, esančius atminties kortelės arba „Kodak“ išmaniojo telefono
aplankuose.
„File Commander“ atidarymas:
Palieskite
> „File Commander“

12.13 „Gmail™“
„Gmail“ – tai žiniatinklio pagrindu veikianti „Google“ el. pašto paslauga. Nustatydami telefoną pirmą kartą jį galite
konfigūruoti, kad būtų naudojama esama „Gmail“ paskyra, arba susikurti naują paskyrą. Pirmą kartą atidarius „Gmail“
programą telefone, aplankas Gauta bus automatiškai sinchronizuojamas su jūsų esama „Gmail“ paskyra.
„Gmail“ atidarymas:
Palieskite
> „Gmail“

. Bus rodomas gautų laiškų dėžutės sąrašas.

Adresato redagavimas:
Išsaugotus adresato duomenis galite bet kada keisti.
1. Adresatų sąraše palieskite adresatą, kurio duomenis norite redaguoti.
2. Palieskite .
3. Atlikite norimus adresato duomenų pakeitimus ir tada palieskite „Redaguoti adresatą“. Norėdami atšaukti visus jūsų
padarytus adresato duomenų pakeitimus, palieskite
grįžties mygtuką.

12.14 Google

Ryšys su jūsų adresatais:
Skirtuke VISI KONTAKTAI arba MĖGSTAMIAUSI galite greitai paskambinti ar išsiųsti tekstinę (SMS) ar multimedijos
(MMS) žinutę adresato numatytuoju telefono numeriu. Galite taip pat atverti išsamius duomenis ir peržiūrėti visus
būdus, kuriais galite susisiekti su tuo adresatu. Šiame skyriuje aprašoma, kaip susisiekti su adresatu, kai ekrane rodomas
adresatų sąrašas.

12.15 „Google Hangouts“

Ryšys su adresatu sudaromas taip:
1. Adresatų sąraše palieskite adresatą, su kuriuo norite susisiekti.
2. Adresato duomenų ekrane galite atlikti vieną iš šių veiksmų:
		
• Norėdami paskambinti, palieskite telefono numerį.
		
• Norėdami siųsti žinutę, paspauskite
.

12.10 Atsisiuntimai

, kad atidarytumėte programą.

„Google Drive“ yra internetinė saugojimo debesyje paslauga. Prisijungdami prie „Google“ paskyros turėsite prieigą
prie 15 GB laisvos vietos, skirtos visoms jūsų nuotraukoms ir dokumentams. Jei reikia daugiau vietos, jos galite gauti
atsinaujinę savo planą.
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„Google“ programos atidarymas:
Palieskite
> „Google“
, kad būtų atidaryta programa.

Naudodami „Google Hangouts“ bendravimo platformą galėsite lengvai bendrinti ir prisijungti prie kitų žmonių jiems
rašydami tiesioginius pranešimus arba atlikdami vaizdo skambučius. Vienu metu gali bendrauti iki 10 žmonių.
„Google Hangouts“ programos atidarymas:
Palieskite
> „Google Hangouts“ , kad atidarytumėte programą.

12.16 Vaizdo rašytuvo programa „Kodak Ektra Super 8“
Filmuokite ir bendrinkite vintažinio stiliaus vaizdo įrašus ir pritaikykite grūdėtumo, vinječių bei daugelį kitų efektų
anksčiau „Kodak Ektra Super 8“ vaizdo rašytuvo programa įrašytiems vaizdo įrašams.

12.17 „Google Keep™“
„Google Keep“ – tai debesies pagrindu veikianti užrašų rašymo programa, leidžianti paprastai kurti straipsnius, nuotraukas,
pastabas balsu. Visa tai bus pasiekiama debesyje. Prisijunkite naudodami „Google“ paskyrą ir pasiekite savo asmeninius užrašus.

12.11 „Google Drive™“

Disko atidarymas:
Palieskite
> „Google Drive“

Galite naudoti „Google“ paiešką arba ieškoti žiniatinklyje. Tai alternatyva „Chrome“ naršyklei.

„iSupr8“ programos atidarymas:
Palieskite
> „iSupr8“
, kad atidarytumėte programą.

Atsisiunčiamo turinio rodymas.
Atsisiuntimų atidarymas:
Palieskite
> „Atsisiuntimai“

, kad atidarytumėte programą.

, kad atidarytumėte programą.

„Google Keep“ programos atidarymas:
Palieskite
> „Google Keep“
, kad atidarytumėte programą.

12.18 „Google Maps™“
„Google Maps“ siūlo navigaciją, eismo sąlygas ir transporto atnaujinimus realiuoju laiku, pateikiant išsamią vietos
informaciją ir atsisiunčiamus žemėlapius.
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Vietos nustatymo funkcijos įjungimas:
Prieš žemėlapiuose ieškodami savo buvimo vietos ar įdomių vietų, turite įjungti Vieta ir nustatyti Vietos nustatymo režimas.
1.
2.
3.
4.

Atsakymas į žinutę:
1. Žinučių sąraše palieskite tekstinių arba multimedijos žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
2. Palieskite „Įveskite teksto žinutę“, kad kurtumėte žinutę.
3. Palieskite .

> Nustatymai
Palieskite
Palieskite Vieta.
Nuostatą Vieta nustatykite ĮJUNGTA.
Palieskite Režimas ir pasirinkite tinkamą parinktį.

Pastaba: tam, kad galėtumėte naudotis navigacijos funkcija, būtina pasirinkti didelio tikslumo lygio arba tik įrenginio režimą.
„Google Maps“ atidarymas
Palieskite
> „Google Maps“

2. Palieskite multimedijos žinutę, kad ją peržiūrėtumėte.
3. Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar kitą skaidrę.

Žinučių nustatymų tinkinimas:
Pranešimų sąraše palieskite , kad pasirinktumėte ištrinti visas gijas, nustatymus, nustatomus pranešimus.

12.20 „OfficeSuite“

, kad atidarytumėte programą.

Pastaba: Programą atveriant pirmą kartą ekrane pasirodo pasveikinimo ekranas. Norėdami tęsti, palieskite SUTIKTI IR
TĘSTI ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad sukonfigūruotumėte pradines nuostatas.

„OfficeSuite“ leis lengvai peržiūrėti, redaguoti ir kurti „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentus, konvertuoti į PDF ir
tvarkyti visus failus, pasitelkiant gausiomis funkcijos pasižymintį mobiliojo biuro sprendimą.

12.19 Žinutės

„OfficeSuite“ atidarymas:
Palieskite
, kad atidarytumėte programą.

Žinučių programa leidžia keistis tekstiniais pranešimais (SMS) ir daugiaformačiais pranešimų (MMS) su bet kuo, kas
naudoja SMS ar MMS palaikantį telefoną.
Žinučių atidarymas:
Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:
• Palieskite
pradžios ekrane.
> „Žinutės“
.
• Palieskite

Skambinti galima keliais būdais. Galite rinkti numerį iš savo adresatų sąrašo, tinklalapio ar dokumento, kuriame yra
telefono numeris. Skambučio metu galite atsiliepti į įeinančius skambučius arba juos nukreipti į savo balso pašto dėžutę.
Be to, galite užmegzti konferencinį ryšį su keliais dalyviais.

Tekstinių žinučių kūrimas ir siuntimas:
Atveriamas langas Žinutės, kuriame galite sukurti naują žinutę ar atidaryti esamą žinučių giją.
1.	Palieskite
, kad pradėtumėte naują tekstinę ir multimedijos žinutę, arba palieskite esamą žinučių giją, kad
ją atidarytumėte.
2.	Laukelyje „Įveskite vardą arba numerį” įveskite telefono numerį arba palieskite
, kad telefono numerį pridėtumėte
iš adresatų sąrašo. Jums įvedant telefono numerį bus rodomi atitinkantys adresatai. Galite paliesti siūlomą gavėją
arba tęsti telefono numerio įvedimą.
3. Palieskite „Įveskite teksto žinutę“, kad įvestumėte žinutę.
	Jei kurdami žinutę paliesite grįžties mygtuką, jūsų žinučių sąraše ji bus išsaugota kaip juodraštis. Palieskite žinutę,
kad galėtumėte toliau ją kurti.
4. Kai baigsite, palieskite .
Pastaba: atsakymai rodomi lange. Jums peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinučių gija.
Multimedijos žinutės kūrimas ir siuntimas:
1. Žinučių ekrane palieskite
.
2.	Laukelyje „Įveskite vardą arba numerį” įveskite telefono numerį, palieskite
iš adresatų sąrašo.
3. Palieskite „Įveskite teksto žinutę“, kad įvestumėte žinutę.
4. Norėdami pridėti žinutės temą, palieskite > Pridėti temą.
5. Įveskite temą.
Nuo šiol jūsų mobilusis telefonas veikia multimedijos žinučių režimu.
6. Palieskite
ir pasirinkite, kokio tipo medijos failą norite pridėti prie žinutės.
7. Kai baigsite, palieskite .
Multimedijos žinutės atidarymas ir peržiūra:
1. Žinučių sąraše palieskite žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
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12.21 Telefonas

, kad telefono numerį pridėtumėte

Pastaba: kreipkitės į savo tinklo operatorių, kad sužinotumėte, ar jis konferencinį ryšį palaiko ir kiek dalyvių galite pridėti.
Norėdami skambinti, galite naudoti telefono programą arba pasirinkti numerį iš mėgstamiausių , skambučių žurnalo
arba kontaktų
.
Jei skambučio metu norite grįžti į pradžios ekraną ir naudotis kitomis funkcijomis, palieskite pradžios klavišą. Norėdami
grįžti į skambinimo ekraną, pranešimų juostą nuvilkite žemyn ir palieskite „Dabartinis skambutis“.
Skambinimas rinkikliu:
1. Pradžios ekrane palieskite . Tada palieskite
, kad rinkiklis būtų rodomas ekrane.
Pastaba. Telefono programą taip pat galite atidaryti paliesdami > Telefonas .
2. Norėdami įvesti telefono numerį, palieskite atitinkamus skaitmenų klavišus.
	Patarimas: Mobilusis telefonas palaiko „SmartDial“ funkciją, tai yra, rinkiklyje palietus skaičius telefonas automatiškai
ieškos tarp adresatų ir pateiks ir atitinkančių rezultatų sąrašą pagal tikslumą.
Norėdami peržiūrėti kitus galimus atitikmenis, klaviatūrą uždarykite.
3. Įvedę numerį arba pasirinkę adresatą, palieskite
.
Skambinimas iš mėgstamiausių:
Palieskite
> Telefonas
> Mėgstamiausi

. Norėdami paskambinti adresatui, jį palieskite.

Skambinimas iš skambučių žurnalo:
1.	Palieskite > Telefonas > Skambučių žurnalas . Ekrane išvysite paskiausių skambučių sąrašą. Jei pageidaujamo
adresato nerandate, palieskite „Peržiūrėti visą skambučių istoriją“, kad ekrane būtų rodoma visa skambučių istorija.
2. Sąraše palieskite adresatą ir palieskite „Atgalinis skambinimas“, kad paskambintumėte.
Skambinimas iš adresatų:
1. Palieskite
> Telefonas
> Adresatai
.
Pastaba. Adresatų programą taip pat galite atidaryti paliesdami > Adresatai

.
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2. Sąraše palieskite adresatą, kuriam norite skambinti.
3. Norėdami paskambinti adresatui, palieskite telefono numerį.

12.22 „Google Photos™“
Visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus peržiūrėkite ir laikykite vienoje vietoje.
„Google Photos“ atidarymas:
Palieskite
> „Google Photos“

12.23 „Google Play Movies“
Transliuokite filmus ir televizijos laidas ir juos atsisiųskite į savo prietaisą, kad galėtumėte peržiūrėti.

, kad atidarytumėte programą.

Nuotraukos peržiūra:
1.	
Nuotrauką palieskite, jei ją norite atidaryti visaekraniu režimu. Kai nuotrauka atidaryta visaekraniu režimu,
ją perbraukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar tolesnę nuotrauką.
2.	Norėdami keisti vaizdo mastelį slinkite du pirštus vieną nuo kito toje ekrano vietoje, kurią norite priartinti. Mastelio
keitimo režime braukite pirštu aukštyn arba žemyn ir kairėn arba dešinėn.
Vaizdo įrašo peržiūrėjimas:
Palieskite vaizdo įrašą norėdami jį paleisti.
Nuotraukų redagavimas ir bendrinimas:
Kai naršote nuotraukose, galite naudotis tokiomis parinktimis:
• Bendrinimas: palieskite ir nuotraukas bendrinkite naudodamiesi įvairiomis jūsų įrenginyje įdiegtomis programomis.
ir nuotraukas redaguokite naudodamiesi įvairiomis galimomis parinktimis.
• Redagavimas: palieskite
• Informacija: palieskite
norėdami peržiūrėti išsamią nuotraukų informaciją.
• Šalinimas: palieskite > norėdami pašalinti nuotraukas, kurių nebereikia.

12.22.1

Nuotraukų bendrinimas socialiniuose tinkluose:
• 	Palieskite
ir bendrinkite savo nuotraukas „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“. Atsisiųskite papildomas socialinių
tinklų programas, kad praplėstumėte galimą pasirinkimą.

„Kodak“ programa „Gallery“

Peržiūrėkite, bendrinti ir redaguoti nuotraukas „Kodak“ programoje „Gallery“, kad galėtumėte iki galo išnaudoti „Ektra“
telefono patirtį. Pasirinkite albumą / aplanką ir žiūrėkite kaip skaidrių demonstravimą arba pasirinkite failus, kuriuos
norite bendrinti su kitomis programomis.
Nuotraukų atidarymas:
Palieskite
> „Gallery“
, kad atidarytumėte programą arba pasiektumėte galeriją tiesiai iš savo fotoaparato,
pasirinkdami paskutinę viršutiniame kairiajame kampe ir tada galeriją. Galerijos programa jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus
suskirsto į kategorijas pagal saugyklos vietą ir šiuos failus saugo aplankuose. Palieskite aplanką, kad peržiūrėtumėte
jame esančias nuotraukas ar vaizdo įrašus.
Nuotraukos peržiūra:
1.	
Nuotrauką palieskite, jei ją norite atidaryti visaekraniu režimu. Kai nuotrauka atidaryta visaekraniu režimu,
ją perbraukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar tolesnę nuotrauką.
2.	
Norėdami keisti vaizdo mastelį slinkite du pirštus vieną nuo kito toje ekrano vietoje, kurią norite priartinti.
Mastelio keitimo režime braukite pirštu aukštyn arba žemyn ir kairėn arba dešinėn.
3. Informacija: palieskite
norėdami peržiūrėti išsamią nuotraukų informaciją.
4. Šalinimas: palieskite > norėdami pašalinti nuotraukas, kurių nebereikia.
Vaizdo įrašo peržiūrėjimas:
Palieskite vaizdo įrašą galerijoje, kad paleistumėte paskutinį įrašą.
Pridėkite savo nuotraukoms apdorojimą po gamybos naudodami „Snapseed“:
Naudodami į „Ektra“ išmanųjį telefoną integruotą „Snapseed“ redaktorių redaguokite ir transformuokite savo nuotraukas
po gamybos.
•	Pradžios ekrane pasirinkite „Snapseed“ programą arba palieskite savo paskutinę nuotrauką fotoaparato programoje
ir pasirinkite „Snapseed“
, kad galėtumėte naudoti redagavimo komplektą.
• Palieskite
ir pasirinkite įrankį, kurio jums reikia vaizdui koreguoti.
• 	Paspauskite
, kad patvirtintumėte pakeitimą. Baigę redaguoti, pasirinkite ĮRAŠYTI, kad pridėtumėte redaguotą
vaizdą į savo galeriją arba jį bendrintumėte.
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„Play“ filmų atidarymas:
Palieskite > „Google Play Movies“
ekrane.

, kad atidarytumėte programą. Norėdami įsigyti filmų vadovaukitės nurodymais

12.24 „Google Play Music“
Muzikos failus galite perkelti iš savo AK į „microSD“ kortelę arba pirkti muziką „Play“ parduotuvėje, kad galėtumėte
klausytis savo mobiliajame telefone.
„Google Play Music“ atidarymas:
Palieskite
> „Google Play Music“
, kad atidarytumėte programą. Palieskite norimą leisti dainą.
Patarimas: kai klausotės muzikos, palieskite grįžties mygtuką, kad galėtumėte naudotis kita programa. Muzikos įrašas ir
toliau bus leidžiamas. Norėdami grįžti į muzikos valdiklius, atverkite pranešimų skydelį ir palieskite dainą.

12.25 „Google Play™“ parduotuvė
„Google Play“ parduotuvė suteikia tiesioginę prieigą prie „Google Android“ programų ir žaidimų, kuriuos galite atsisiųsti
ir įdiegti savo telefone.
„Play“ parduotuvės atidarymas:
Palieskite
> „Google Play Play“

, kad atidarytumėte programą.

Pirmą kartą atidarant „Play“ parduotuvę bus rodomas apžvalgos puslapyje. Palieskite „Pradėti naudotis“ norėdami tęsti,
vadovaukitės nurodymais ekrane.

12.26 Nustatymai
12.26.1

Wi-Fi

„Wi-Fi“ suteikia belaidę prieigą prie plačiajuosčio interneto. Norėdami naudoti „Wi-Fi“ savo mobiliajame telefone turite
gauti prieigą prie belaidžio ryšio prieigos taškų, jums reikia turėti prieigą prie belaidžių prieigos (interneto) taškų. Jei yra
„Wi-Fi“ signalą blokuojančių kliūčių, jis bus ne toks stiprus.
„Wi-Fi“ įjungimas:
1. Palieskite
> Nustatymai
.
2. Belaidžio ryšio ir tinklų skiltyje palieskite „Wi-Fi“ ir nustatykite „Įjungta“.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo:
1. Kai įrenginys įjungtas, palieskite „Wi-Fi“.
2. Ekrane bus rodomas aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašas. Palieskite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti.
3.	Jei pasirinksite atvirąjį tinklą, prie jo būsite prijungti automatiškai. Jei pasirinksite apsaugotą tinklą ir prie jo jungsitės
pirmą kartą, įveskite slaptažodį ir tada palieskite Prisijungti.
Pastaba: jei jungiatės prie apsaugoto belaidžio tinklo, kurį anksčiau jau naudojote, slaptažodžio vėl įvesti nereikės,
nebent būsite atkūrę numatytąsias mobiliojo telefono nuostatas.
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12.26.2

Programėlių naudojamos atminties rodymas.

„Bluetooth®“

12.26.11

Mobiliajame telefone yra „Bluetooth“ funkcija, leidžianti kurti belaidį ryšį su kitais „Bluetooth“ prietaisais, kad galėtumėte
bendrinti failus su draugais, kalbėti naudodami laisvų rankų įrangą su „Bluetooth“ ausinėmis ar net perkelti telefone
esančias nuotraukas į kompiuterį.
Jei naudojatės „Bluetooth“, nepamirškite, kad nuo kitų „Bluetooth“ prietaisų turite nenutolti daugiau nei 10 metrų.
Atsiminkite, kad dėl sienų, kitos elektroninės įrangos ar kitų kliūčių gali atsirasti „Bluetooth“ ryšio trukdžių.

Naudotojai

Galite nustatyti kelis naudotojų profilius. Jei norite pridėti naują naudotoją, tas asmuo savo profilį turi nustatyti pats.
Bet kuris naudotojas gali atnaujinti programas kitiems naudotojams.

12.26.12

Mokėkite paliesdami

Prietaisas jutikliniu ekranu kuriuo galima atlikti mokėjimą.

„Bluetooth“ įjungimas:
1. Palieskite
> Nustatymai
.
2. Skiltyje Belaidis ryšys ir tinklai palieskite „Bluetooth“ ir nustatykite „Įjungta“.
„Bluetooth“ įjungus, pranešimų juostoje atsiras „Bluetooth“ piktograma.

12.26.13

12.26.3

12.26.14

Vieta

Nustatymuose įjunkite, kad „Google“ vietos nustatymo paslaugą galėtumėte naudoti kartu su kitomis programomis,
kurios naudoja GPS palydovinį vietos nustatymą (GPS), įskaitant „Google Maps“.

Duomenų naudojimas

Belaidžio ryšio ir tinklų skiltyje palieskite „Duomenų naudojimas“, kad peržiūrėtumėte duomenų naudojimą.

Saugumas

Pastaba: Mobiliajame telefone bus rodomas duomenų srautas, apskaičiuotas telefone. Šie skaičiavimai gali nesutapti
su operatoriaus skaičiais, tad jais galite pasiremti tik kaip pavyzdžiu.
Pastaba: Naudojantis duomenų paslaugomis, ypač tarptinklinio ryšio, gali būti priskaičiuoti nemaži papildomi mokesčiai.
Informacijos apie mokesčius ir tarptinklinio duomenų ryšio įkainius teiraukitės pas savo tinklo paslaugos teikėją.

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Saugumas“, kad nustatytumėte savo pageidaujamus saugumo nustatymus, įskaitant
ekrano užrakinimą, šablono padarymą matomu, automatišką užrakinimą, momentinį maitinimo mygtuko užrakinimą,
užrakinimo ekrano pranešimą, išmanųjį užrakinimą, telefono užšifravimą, SIM kortelės užrakinimo nustatymą,
slaptažodžių padarymą matomais, prietaiso administratorius, automatinį gamyklinių parametrų atstatymą, nežinomus
šaltinius, apsaugą nuo mobiliojo vagystės, laikmenos tipą, patikimus kredencialus, diegimą iš SD kortelės, kredencialų
valymą, patikimus atstovus, ekrano prisegimą, programas su naudojimo prieiga.

12.26.4

12.26.15

Daugiau

Belaidžio ryšio ir tinklų skiltyje palieskite „Daugiau“ norėdami atlikti nustatymus, įskaitant lėktuvo režimą, NFC, modemo
arba nešiojamosios interneto prieigos tašką, VPN, mobiliojo ryšio tinklus.

12.26.5

Ekranas

Prietaise palieskite „Ekranas“, kad galėtumėte atlikti nustatymus, įskaitant įskaitant „ClearMotion™“, „MiraVision™“,
ryškumo lygį, adaptyvųjį ryškumą, ekrano foną, miego režimą, „Daydream“ ir šrifto dydį.

12.26.6

Garsas ir pranešimai

Mobiliajame telefone yra iš anksto įkeltos įvairios garso ir pranešimų parinktys. Tarp iš anksto nustatytų skirtingų profilių
išsirinkite scenos režimus, kad galėtumėte suaktyvinti ir tinkinti pageidaujamą profilį, pvz., įprastą, tylųjį, susitikimo,
lauko. Pranešimo ir kt. skiltyje nustatykite pranešimus, netrukdyti, netrukdyti prieigos arba garsumo gerinimą.

12.26.7

Jei norite peržiūrėti įdiegtas programas, pradžios ekrane palieskite > Nustatymai
Nustatymų ekrane palieskite Programos.

12.26.8

.

Laikmenos ir USB

Prietaise palieskite „Laikmenos ir USB“, kur galėsite peržiūrėti SD kortelės arba telefono laikmenos informacijos formą.

12.26.9

Akumuliatorius

Prietaise palieskite „Akumuliatorius“, kad būtų rodomas akumuliatoriaus naudojimas. Galite pasirinkti įjungti arba išjungti
išmaniąją energijos taupymo pristabdymo režimą.

12.26.10
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Atmintis

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Paskyros“, kad nustatytumėte naują paskyrą.

12.26.16

Google

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Google“, kur galėsite nustatyti esančių netoliese, „Google“ nuotraukų atsarginių kopijų,
vietos, reklamų, paieškos dabar, netoliese esančių įrenginių nustatymo funkcijas.

12.26.17

Kalba ir įvestis

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Kalba ir įvestis“, kur galėsite nustatyti kalbos, rašybos tikrinimo, asmeninio žodyno,
dabartinės klaviatūros, „Google“ klaviatūros, „Google“ įvedimo balsu, teksto keitimo į balsą išvesties, valdymo balsu,
žymiklio greičio funkcijas.

12.26.18

Programos

Paskyros

Atsarginės kopijos kūrimas ir duomenų atkūrimas

Skiltyje „Asmeniniai“ palieskite „Atsarginės kopijos kūrimas ir domenų atkūrimas“, kad atliktumėte nustatymus, įskaitant
savo duomenų atsarginės kopijos kūrimą, paskyros atsarginės kopijos kūrimą, automatinį atkūrimą, tinklo nustatymų
atkūrimą, DRM atkūrimą, gamyklinių duomenų atkūrimą.

12.26.19

Data ir laikas

Kai telefoną įjungsite pirmą kartą, jūsų paklaus, ar laiką ir datą norite atnaujinti automatiškai, pagal tinklo nurodytą laiką.
Pastaba: kai automatiškai naudojamas tinklo nurodytas laikas, datos, laiko ir laiko juostos nustatyti negalite. Norėdami
rankiniu būdu nustatyti datą ir laiką:
1. Nustatymų ekrane palieskite Sistema > Data ir laikas.
2. Išjunkite parinktį Automatinė data ir laikas.
3. Išjunkite parinktį Automatinė laiko juosta.
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4. Palieskite Nustatyti datą. Datos nustatymo ekrane palieskite pageidaujamą datą ir baigę konfigūravimą palieskite GERAI.
5.	Palieskite Nustatyti laiką. Laiko nustatymo ekrane palieskite valandų arba minučių laukelį ir rodyklę pastumkite į viršų
arba į apačią, kad nustatytumėte laiką. Baigę konfigūruoti palieskite GERAI.
6.	Palieskite Pasirinkti laiko juostą ir tada iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą laiko juostą. Slinkite sąrašu, kad matytumėte
daugiau laiko juostų.
7. Norėdami įjungti 24 val. arba 12 val. formatą, suaktyvinkite arba išjunkite Naudoti 24 val. formatą.

12.26.20

Numatytas maitinimo įjungimas ir išjungimas

Sistemoje palieskite „Numatytas maitinimo įjungimas ir išjungimas“, kad nustatytumėte laiką, kada reikia automatiškai
įjungti ir išjungti maitinimą, bei kartojimo režimą.

12.26.21

Pritaikymas neįgaliesiems

Sistemoje palieskite „Pritaikymas neįgaliesiems“, kad atliktumėte nustatymus, įskaitant „TalkBack“, prieigos perjungimą,
titrus, didinimo gestus, didelį tekstą, didelio kontrasto tekstą, skambučio baigimą maitinimo mygtuku, automatinį
ekrano pasukimą, slaptažodžio sakymą, nuorodą į pritaikymą neįgaliesiems, teksto keitimo į balsą išvestį, uždelsimą
palietus ir palaikius, spalvų keitimą, spalvų taisymą..

12.26.22

Spausdinimas

Įdiekite būtinąsias tarnybas, kad prijungtumėte belaidį spausdintuvą.

12.26.23

„Kodak“ programa „Prints“

Pasirinkite „Prints“ programą
norėdami savo nuotraukas spausdinti tiesiai iš telefono. Pasirinkite nuotraukas, kurias
norite siųsti spausdinti, tada pasirinkite pristatymo metodą, kad gautumėte aukštos kokybės spaudinius ant „Kodak“
fotopopieriaus. Pristatoma tiesiai prie jūsų durų arba į vietinę parduotuvę.

12.26.24

12.27 „Snap“ galerija
„Snap“ galerijos programa gali automatiškai ieškoti telefone ar SD atmintinėje išsaugotų nuotraukų ir vaizdo įrašų.
Pasirinkite albumą / aplanką ir žiūrėkite kaip skaidrių demonstravimą arba pasirinkite failus, kuriuos norite bendrinti su
kitomis programomis.
palieskite
> „Snap“ galerija
norėdami atidaryti programą. Galerijos programa jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus
suskirsto į kategorijas pagal saugyklos vietą ir šiuos failus saugo aplankuose. Palieskite aplanką, kad peržiūrėtumėte
jame esančias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

12.28 „Snapseed™“
Palieskite
> „Snapseed“
, kad atidarytumėte programą. „Snapseed“ yra išsamus ir profesionalus nuotraukų
redaktorius, kuris leis jums bet kokią nuotrauką paversti nepakartojamu, stulbinančiu vaizdu. Naudodami programą,
kad redaguotumėte ir taisytumėte vaizdus, arba pritaikykite įvairiausius efektus ir patobulinimus.

12.29 Garso įrašymo priemonė
Palieskite
> Garso įrašymo priemonė
, kad atidarytumėte programą. Galite įrašyti balso atmintines. Palieskite
norėdami pradėti įrašymą, palieskite norėdami pristabdyti įrašymą, palieskite norėdami sustabdyti įrašymą. Baigę
įrašymą palieskite ĮRAŠYTI, kad išsaugotumėte įrašą. Palieskite
norėdami peržiūrėti įrašus, galite pasirinkti ir paliesti
vieną įrašymo failą, kurį norite leisti.

12.30 „YouTube™“
„YouTube“ yra „Google“ teikiama nemokama internetinė srautinio vaizdų siuntimo paslauga, kuria galima peržiūrėti ar
nusiųsti vaizdo įrašus ir jų ieškoti.
„YouTube“ atidarymas:
Palieskite
> „YouTube“

, kad atidarytumėte programą.

13. PRIEDAS

Apie telefoną

Rodoma informacija apie jūsų telefoną.

13.1

„E“ etiketės peržiūra

Šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija, susijusi su jūsų įrenginio naudojimo instrukcijomis. Jame taip pat
pateikiama informacijos, kaip įrenginiu saugiai naudotis. Šią informaciją atidžiai perskaitykite prieš pradėdami įrenginiu
naudotis.

Norėdami peržiūrėti savo mobiliojo telefono reglamentavimo informaciją, atlikite tokius veiksmus:
1. Palieskite > Nustatymai
.
2. Nustatymų ekrane palieskite Apie telefoną > Reglamentavimo informacija.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Vandeniui atsparus korpusas:
Siekiant užtikrinti, kad įrenginys atitiktų šį apsaugos lygį, USB ir ausinių prievadų dangteliai turi būti gerai uždaryti
ir galinis dangtelis tinkamai uždėtas ir užfiksuotas.
Elektroninis prietaisas:
Išjunkite prietaisą, jei jį naudojant kyla pavojus arba sąveikos su kitais elektroniniais prietaisais tikimybė.
Medicinos prietaisas:
Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių. Įrenginiu nesinaudokite tais atvejais,
kai juo naudotis draudžiama.
Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp įrenginio ir širdies stimuliatoriaus būtų ne mažesnis nei 15 cm
atstumas, kad būtų galima išvengti galimo širdies stimuliatoriaus veikimo trikdymo. Jei naudojate širdies stimuliatorių,
įrenginį naudokite kitoje kūno pusėje ir jo nenešiokite priekinėje kišenėje.
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Potencialiai sprogi aplinka:
Potencialiai sprogioje aplinkoje įrenginį išjunkite ir laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Potencialiai sprogi aplinka apima
vietas, kur paprastai rekomenduojama išjungti automobilio variklį. Tokioje aplinkoje sukeltos kibirkštys gali sukelti
sprogimą arba gaisrą. Savo įrenginio neįjunkite degalinėse ir kitose degalų pildymo vietose. Laikykitės apribojimų, kurie
radijo įrangos naudojimui taikomi degalų sandėliuose, saugyklose ir paskirstymo vietose bei chemijos gamyklose.
Prieš naudodamiesi įrenginiu, įsitikinkite, kad nesate potencialiai sprogioje aplinkoje, kuri dažnai, nors ne visuomet, yra
aiškiai pažymėta. Tokios vietos apima žemiau laivų denių esančias zonas, cheminių medžiagų gabenimo ar sandėliavimo
patalpas ir vietas, kur ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip grūdai, dulkės ar metalo milteliai. Pasiteiraukite
suskystintomis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių gamintojų, ar šalia tokių automobilių šį įrenginį
saugu naudoti.
Eismo sauga:
Naudodamiesi šiuo įrenginiu laikykitės vietos įstatymų ir taisyklių. Be to, jei įrenginiu naudojatės vairuodami transporto
priemonę, vadovaukitės bendrosiomis gairėmis, pvz.,:
Visą dėmesį skirkite vairavimui. Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė.
Nekalbėkite telefonu vairuodami. Naudokite laisvų rankų priedus.
Jei turite paskambinti ar atsakyti į skambutį, prieš naudodamiesi savo įrenginiu transporto priemonę pastatykite pakelėje.
Radijo dažnių signalai gali paveikti transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos,
kreipkitės į transporto priemonės gamintoją.
Kai esate transporto priemonėje, įrenginio nedėkite virš saugos oro pagalvės arba saugos oro pagalvės išsiskleidimo srityje.
Nesinaudokite įrenginiu kai skrendate lėktuvu. Skrydžio įgulai nurodžius išjunkite prietaisą.
Veikimo aplinka:
• Įrenginio nenaudokite ir neįkraukite dulkėtose, drėgnose ar purvinose vietose arba magnetinio lauko veikimo zonose.
•	Įrenginys atitinka radijo dažnių specifikacijas, kai yra naudojamas netoli ausies arba 0,5 cm atstumu nuo kūno.
• Užtikrinkite, kad prietaiso priedai (pvz., įrenginio futliaras ar dėklas) nebūtų pagaminti iš metalinių dalių.
•	Nesinaudokite įkraunamu įrenginiu esant audringam orui su perkūnija, kad išvengtumėte žaibo keliamo pavojaus.
•	
Kalbėdamiesi telefonu nelieskite antenos. Liečiant anteną pablogėja skambučio kokybė ir padidėja energijos
sąnaudos. Dėl to sutrumpėja pokalbių ir budėjimo trukmė.
•	Naudodamiesi įrenginiu laikykitės vietos įstatymų bei taisyklių ir gerbkite kitų privatumą ir įstatymuose numatytas teises.
•	Kai įrenginį įkraunate, palaikykite nuo 0 °C iki 40 °C aplinkos temperatūrą. Palaikykite aplinkos nuo –10 °C iki 45 °C,
kai prietaisas veikia akumuliatoriaus režimu.
Kaip nesugadinti klausos:
Jei naudodamiesi ausinėmis nustatysite didelį garsumo lygį, tai gali pažeisti jūsų klausą. Siekiant sumažinti klausos
pažeidimo pavojų, ausinių garsumą reikia sumažinti iki saugaus ir malonaus lygio.
Vaikų sauga:
Imkitės visų saugumo priemonių vaikų saugai užtikrinti. Dėl pavojaus paspringti gali būti pavojinga vaikui leisti žaisti
su įrenginiu ar jo priedais, kuriuose gali būti nuo įrenginio atsijungiančių dalių. Užtikrinkite, kad įrenginys ir priedai būtų
neprieinami mažiems vaikams.

13.2

Priedai

Rinkitės tik tokius akumuliatorius, įkroviklius ir priedus, kuriuos įrenginio gamintojas patvirtino naudoti su šiuo modeliu.
Jei bus naudojami bet kurio kito tipo įkrovikliai ar priedai, gali būti anuliuota bet kuri šio įrenginio garantija, tai gali
pažeisti vietos taisykles bei įstatymus ir gali kelti pavojų. Prašome kreiptis į vietos prekybos atstovą, kuris jums suteiks
informacijos apie galimybę įsigyti patvirtintų akumuliatorių, įkroviklių ir priedų.
Akumuliatorius ir įkroviklis:
Nenaudojamą įkroviklį atjunkite nuo elektros ir prietaiso. Akumuliatorius gali būti įkrautas ir gali išsikrauti šimtus
kartų, bet galiausiai jis susidėvės. Naudokite įkroviklio specifikacijose nurodytą kintamosios srovės maitinimo šaltinį.
Dėl netinkamos maitinimo įtampos gali kilti gaisras ar sutrikti įkroviklio veikimas.
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Jei iš akumuliatoriaus ištekėjo elektrolito, imkitės priemonių, kad elektrolito nepatektų ant jūsų odos arba į akis.
Jei elektrolito patektų ant odos ar į akis, akis nedelsdami praplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Jei pasikeitė
akumuliatoriaus forma, spalva arba įkraunamas jis pradėjo per daug kaisti, įrenginiu tuojau pat nustokite
naudotis.
Jei pažeistas maitinimo kabelis (pvz., nutrūkęs ar atviras laidas) arba atsipalaidavęs kištukas, kabeliu tuojau pat nustokite
naudotis.
• Prietaiso nemeskite į ugnį, nes jis gali sprogti. Akumuliatoriai taip pat gali sprogti dėl pažeidimo.
•	
Įrenginio nemodifikuokite ir neperdarykite, į jį nebandykite įstatyti pašalinių daiktų, jo nebandykite panardinti
į vandenį ar ar kitus skysčius arba nelaikykite ten, kur kyla gaisro, sprogimo ar kitoks pavojus.
•	Stenkitės, kad įrenginys neiškristų. Jei įrenginys nukris, ypač ant kieto paviršiaus, ir naudotojas įtars, kad jis buvo
pažeistas, jį reikia nunešti į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą patikrai.
• Dėl netinkamo naudojimosi gali kilti gaisras, sprogimas ar kiti pavojai.
• Senus įrenginius tuojau pat išmeskite pagal vietos reikalavimus.
•	Įrenginys turėtų būti jungiamas tik prie gaminių, kurie yra paženklinti USB-IF logotipu arba kurie buvo patvirtinti
pagal USB-IF atitikties programą.
Įkroviklio išėjimo galia: 5V NS, 2A.
DĖMESIO – PAKEITUS AKUMULIATORIŲ KITU, NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI, GALI KILTI SPROGIMO
PAVOJUS. NAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE PAGAL NURODYMUS. Išmesti gali tik įgaliotieji centrai, kurie
akumuliatorių išmes pagal direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

13.3

Valymas ir techninė priežiūra

•	Kadangi įkroviklis nėra atsparus vandeniui, jį laikykite jį sausoje vietoje, toliau nuo vandens ar garų. Įkroviklio nelieskite
šlapiomis rankomis.
• Įrenginio ir įkroviklio nedėkite ten, kur jie galėtų būti pažeisti.
•	Magnetinių kortelių ir kitų magnetinių laikmenų nelaikykite netoli įrenginio. Įrenginio skleidžiama radiacija gali ištrinti
juose saugomus duomenis.
•	Įrenginio ir įkroviklio nepalikite ten, kur yra itin aukšta ar žema temperatūra. Žemesnė nei 0 °C temperatūra turi įtakos
akumuliatoriaus veikimui.
• Šalia telefono ragelio nelaikykite aštrių metalinių daiktų, pvz., smeigių.
• Įrenginį išjunkite ir atjunkite nuo įkroviklio prieš valydami ir atlikdami jo techninę priežiūrą.
•	Nenaudokite jokių cheminių valiklių, miltelių ar kitokių cheminių medžiagų (pvz., alkoholio ar benzeno) valyti įrenginiui
ir įkrovikliui. Įrenginį galite valyti švelniu antistatiniu skudurėliu.
•	Įrenginio ir jo priedų neišardykite. Jei prietaisas arba priedai yra suklastoti, garantija ant prietaiso ir priedai bus
atšaukti ir gamintojas neatsako už bet kokią žalą.
•	Jei prietaiso ekranas sudužęs, jo nelieskite ir nebandykite pašalinti duženų. Tokiu atveju įrenginiu tuojau pat nustokite
naudotis ir kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

13.4
		

13.5

Klausos praradimo prevencija
-Norėdami apsisaugoti nuo galimų klausos sutrikimų, neklausykite nustatę aukštą garso lygį ilgą laiką.

Atitiktis CE SAR

Šis įrenginys atitinka ES reikalavimus dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai visuomenei ribojimo užtikrinant
sveikatos apsaugą.
Šios ribos yra išsamių rekomendacijų, skirtų visos visuomenės apsaugai, dalis. Šias rekomendacijas parengė ir patikrino
nepriklausomos mokslo organizacijos, reguliariai ir kruopščiai vertindamos mokslinių tyrimų rezultatus. Europos Vadovų
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Tarybos rekomenduojama riba mobiliesiems telefonams matuojama specifinės sugerties spartos (SAR) vienetais. SAR
riba yra 2,0 W/ kg, kai imamas 10 g audinio tenkantis kiekis. Tai atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios
spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.
Išbandžius šį ant kūno nešiojamą gaminį buvo nustatyta, kad jis atitinka ICNIRP ekspozicijos gaires ir Europos standartus
EN 62311 bei EN 62209-2, kai yra naudojamas su skirtaisiais priedais. Kitų priedų, kuriuose yra metalo, naudojimas gali
neužtikrinti atitikties ICNIRP ekspozicijos gairėms.
SAR matuojamas tarp įrenginio ir kūno nustačius 0,5 cm tarpą, mobiliajam įrenginiui skleidžiant didžiausią patvirtintą
išėjimo galios lygį visose dažnių juostose.
Tarp kūno ir įrenginio turi būti išlaikomas 0,5 cm atstumas.

Norėdami daugiau sužinoti apie įrenginio ar akumuliatorių perdirbimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, buitinių
atliekų šalinimo tarnybą arba mažmeninę parduotuvę, iš kurios šį įrenginį pirkote.
Šio įrenginio šalinimui taikomos Europos Sąjungos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatos.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei akumuliatoriai atskiriami nuo kitų atliekų siekiant sumažinti galimą pavojingų
medžiagų, kurių tokia įranga gali turėti, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pavojingų medžiagų kiekio mažinimas
Šis įrenginys atitinka ES reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)
(Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) ir ES pavojingų medžiagų apribojimo direktyvą (RoHS)
(Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES).

Didžiausios pagal CE taisykles nustatytos šio telefono SAR vertės nurodytos toliau:
Galvos SAR: 0,534 W/kg
Kūno SAR: 1,510 W/kg

Atitikties deklaracija

13.6

„Bullitt Mobile Ltd.“ šiuo dokumentu pareiškia, kad „Ektra“ tipo radijo įrenginiai atitinka direktyvą 2014/53/EB.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
www.kodakphones.com/support.

Spektras ir galia

Spektras

Galia

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

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

BT 2,0

7,44 dBm

BT 4,1

2,75 dBm

NFC

-12,38 dBuA / m

13.7

Teisinis priskyrimas
„Android“, „Google“, „Google Play“, „Google Play“ logotipas ir kiti ženklai yra „Google Inc.“ prekių ženklai.

ES atitikties pareiškimas

šis įrenginys turi būti naudojamas patalpose ir veikia tik dažnių ruože nuo 5 150 iki 5 350 MHz.
Apribojimai:
Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Čekijoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL),
Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU),
Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO),
Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje (FI), Švedijoje (SE), Jungtinėje Karalystėje (JK), Šveicarijoje (CH), Norvegijoje
(NO) , Islandijoje (IS), Lichtenšteine (LI) ir Turkijoje (TR).

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą
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Šis ant įrenginio (ir ant prie jo pridedamų akumuliatorių) nurodytas ženklas rodo, kad juos reikia išmesti kaip
įprastas buitines šiukšles. Įrenginio ar akumuliatorių neišmeskite kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Kai
įrenginys (ir akumuliatoriai) tampa nebetinkamas, jį reikėtų perduoti sertifikuotam surinkimo punktui perdirbti
arba tinkamai šalinti.
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Gamintojas:
Pavadinimas: „Bullitt“ grupė
Adresas: One Valpy, Valpy Street, Redingas, Berkšyras, RG1 1AR, JK
Radijo įranga:
Modelis: „EKTRA“
Aprašas: Išmanusis telefonas
Rinkodaros pavadinimas: „KODAK EKTRA“ išmanusis telefonas
Radijo tipo programinės įrangos versija: LTE_S0105121. 1
Komplekte esantys priedai ir komponentai: adapteris, USB laidas, ausinės
Mes, „Bullitt“ grupė, prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šis pirmiau aprašytas gaminys atitinka atitinkamų
suderintų Sąjungos teisės aktų reikalavimus:
RĮ direktyva (2014/53/ES), pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)
Pritaikyti šie suderinti ir (arba) kiti atitinkami standartai:
1. Sveikata ir sauga (RĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punktas)
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. Elektromagnetinis suderinamumas (RĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktas)
Projektas ETSI EN 301 489-1 V2.1.0, projektas ETSI EN 301 489-3 V2.1.0
Projektas ETSI EN 301 489-17 V3.1.0
Komisijos projektas ETSI EN 301 489-52 V1.1.1_0.0.5
EN 55032:2012/AC:2013 B klasė, EN 55032:2015 B klasė
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014 A klasė, EN 61000-3-3:2013
3. Radijo dažnių spektro naudojimas (RĮ direktyvos 3 straipsnio 2 dalis)
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Projektas ETSI EN 300 440 V2.1.0
Projektas ETSI EN 300 330 V2.1.0
Galutinis projektas ETSI EN 300 328 V2.1.0
Komisijos projektas ETSI EN 301 893 V2.0.0_v0.0.9
Komisijos projektas ETSI EN 301 511 V12.5.1_12.1.6
4. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)
EN 50581:2012
Notifikuotoji įstaiga (pavadinimas: „CETECOM ICT SERVICES GMBH“, ID: 0682) atliko atitikties įvertinimą pagal RĮ
direktyvos III priedą ir gavo ES tipo patikrinimo sertifikatas (nuorodos nr.: T817663D-01-TEC).
Pasirašė (kieno vardu): „Bullitt“ grupė
Vieta: One Valpy, Valpy Street, Redingas, Berkšyras, Anglija RG1 1AR, JK, data: 2016 m. lapkričio 2 d.
Vardas, pavardė: Wayne Huang, pareigos: ODM valdymo direktorius, parašas:

Pagaminta bendrovei „Bullitt Mobile Ltd.“, kuri parduoda šį produktą pagal „Eastman Kodak Company“ suteiktą licenciją.
„Kodak“ ir „Ektra“ prekės ženklai, „Kodak“ logotipas ir apipavidalinimas naudojami pagal licenciją suteiktą „Eastman Kodak Company“.
Pagaminta Kinijoje.
© 2016 m. Bullitt Mobile Ltd www.kodakphones.com
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Gamintojo kontaktinė informacija: „Bullitt Mobilus Ltd“: Vienas Valpy, Valpy Street, Redingas, Berkšyras, Anglija RG1 1AR
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